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Intencje z dnia 9 lipca:
647 dziękuję za wszelkie łaski i proszę w sprawie Bogu wiadomej, za mojego męża, dziec i za mnie
k
648 Sw Rito dziekuje za otrzymane łaski.
649 Bardzo proszę o modlitwę za mojego syna Arkadiusza o zaprzestanie brania narkotyków
i,wyzwolenia z nałogów i o uzdrowienie relacji rodzinnych.
650 DZIĘKUJEMY TOBIE UKOCHANA MATULU ŚWIĘTA RITO .STAŁ SIĘ CUD NASZ SYN
ADRIAN UNIKNĄŁ OPERACJI SERCA A JEGO BADANIA ULEGŁY
POLEPSZENIU.KOCHAMY CIEBIE I POZOSTAWIAMY NASZEGO SYNKA POD TWOJĄ
OPIEKĄ.BÓG ZAPŁAĆ.WIARA CZYNI CUDA.SZCZĘŚLIWI RODZICE KASIA I CZAREK.
651 Czcigodna Święta Rito,
Dziękuję Ci za wsparcie i proszę o pomoc w ważnych dla mnie sprawach, o zdrowie dla mamy, aby
choroba ustąpiła i mogła sprawnie się poruszać, o wstawiennictwo za moim mężem aby złość i
nienawiść ustąpiła z jego serca, by stał się łagodnym człowiekiem. Dziękuję za opiekę nad moją
rodziną. Zachowaj nas w zdrowiu, zgodzie i miłości.
Tak bardzo dziękuję.
E...
652 Św. Rito, ogromnie dziękujemy za wszystkie znaki Twojej opieki. Dziękuję za uratowanie Oli.
Prosimy, otocz naszego syna swoim rodzicielskim płaszczem, niech, odzyska wiarę, uśmiech, spokój i
pełne zaufanie do swoich najbliższych oddanych mu osób. Pomóż mu znaleźć towarzyszkę swojego
życia, z którą mógłby śmiało i pewnie kroczyć przez życie dając innym wiele dobra zamrożonego w
sobie przez podpowiedzi fałszywych doradców. Niech nasze dzieci pozostaną na drodze wiary i
wzajemnej miłości.
Pomóż nam rozwiązać naszą sprawę rodzinną i sprowadzić brata na drogę wskazaną mu przez naszych
śp rodziców, niech zgoda zastąpi dotychczasowe nieporozumienia.
Św. Rito, w Tobie nasza nadzieja!
653 Święta Rito, serdecznie proszę o łaskę zdrowia dla mojego męża, moich dzieci, mamy i mnie
samej. Opiekuj się naszą rodziną, moja Droga Przyjaciółko... Basia
654 prosze o dobrego meza dla siostry
655 Sw Rito,
gorąco proszę o Twe wstawiennictwo w intencji zdrowia i nawrócenia dla mojej córki Anny
656 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie i całej rodziny oraz w intencji Bogu wiadomej.
657 proszę moją ukochaną Świętą Ritę o modlitwę w intencji:
1. cudu własnego mieszkania;
2. opamiętania się teściowej i nieobgadywanie i niemieszanie się do naszego życia;
3. dobrą naukę i zaklimatyzowania sie w nowej szkole córeczki Mai;
4. Powodzenie w pracy i dobrą oraz owocną współpracę z K.
5. Wyleczenie mnie z chorób skóry...

5. Pojednanie z i zgodę w rodzinie między skłóconymi i zagniewanymi odsobami,
Bóg zapłać Aneta
658 Św. Rito, proszę o uzdrowienie dla moich Rodziców, dla L. i dla mnie. K
659 Św. Rito dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o opiekę i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny.
Proszę o wyleczenie z choroby mojej mamy, o zdrowie dla taty, męża i syna oraz dla mnie. Bardzo
proszę miej nas w Swojej opiece. Joanna
660 O potężna i godna czci św.Rito!
Wstawiaj się za nami i wyproś nam potrzebne łaski: proszę o łaskę nawrócenia męża, wyjście z
uzależnień oraz o zdrowie dla niego i dla całej naszej rodziny. Św. Rito módl się za nami!
661 Św. Rito prosimy Cię o dar macierzyństwa. Magda i Bogdan
662 Prosze w intencji o uwolnienie meza z jego dolegliwosci, chorob i nalogow, o powodzenie w
zyciu szkolnym i osobistym dla syna i corki. I o zdrowie dla calej rodziny.
663 Swieta Rito prosze Cie o laske znalezienia dobrej zony
664 Proszę o modlitwę w sprawie unieważnienia sprawy.
665 Święta Rito.
Dziękuję za wstawiennictwo Twoje , proszę abyś nadal się za mnie wstawiała w moich trudnych
sprawach i za moich przyjaciół i bliskich mi osób.
Bóg zapłać za modlitwę.
Agnieszka
666 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania. Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów) aby córki były zadowolone. O pomoc w
remoncie.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją,
alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę i metody w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci oraz zdanie matury i aby dzieci się nie kłóciły.Prosze dla
córek aby miały dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z
rówieśnikami..Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie.
Prosze bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz
abym miała dobre relacje z ludzmi w pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy
/na parter/ i abym podołała obowiazkom. Prosze aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta
pracowników i aby mnie doceniano.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla Rodziców, szczególnie taty, aby nie przejmował sie problemami i aby rodzice
nie kłócili się.
Polecam św. Rito również wiadoma Ci sprawę związaną z gminą i opłatami i wydanie pomyslnego
wyroku przez kolegium odwoławcze.

Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
667 Swięta Rito, proszę módl się za Naszym Kościołem żeby zawsze był wierny nauce Chrystusa.
Tomasz
668 Najdroższa Święta Rito!
Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane od Ciebie. Ponownie jednak proszę o pomoc w odzyskaniu
miłowanej przeze mnie osoby, którą chciałabym obdarzyć szczęśliwą rodziną, szczęściem oraz
potomstwe. Na co dzień spotykam się z wieloma przykrościami, jest mi bardzo ciężko życ. Nawet
moja matka powiedział mi dzisiaj ze jestem juz spisana na samotność i staropanieństwo. Prosze o
pomoc. Całe zycie ciężko pracuję dla przyszłej mojej rodziny. Bardzo pragnę kochanego meża i
dzieci.
Zlituj sie nade mną. Nie pozwól mi być tak bardzo nieszczęsliwą, samotną, odtraconą i niezrozumianą.
Bardzo proszę o pomoc. Błagam Cię. Prosze Ciebie o cud.
Twoja wierna czcicielka
669 Proszę Cię Święta Rito pomóż mojemu synowi w ważnej ( wiadomej Panu Bogu ) sprawie
zawodowej .
Proszę o upiekę nad moja Rodzina
Dziękuje za wszystkie łaski
Grażyna
670 O sw. Rito prosze o uzdrowienie naszego malzenstwa wzajemna milosc o zdrowie dla dzieci
dziekuj za opieke
671 Proszę o modlitwę w intencji spokojnego ocieplenia domu (przychylności sąsiadów). Marysia
672 Św Rito wstawiaj się za mną we wszystkich moich trudnościach , dopomóż zaufać absolutnie
.Twój czciciel Piotr
673 ŚW RITO WYPRASZAJ POTRZEBNE ŁASKI Z OKAZJI 20 ROCZNICY ZAWARCIA
MAŁŻEŃSTWA ANNY I TOMASZA
674 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne
łaski w rodzinie. O wyleczenie z nałogu dla szwagra i łaskę macierzyństwa dla siostry.
M.G.
675 Św. Rito proszę Cię o łaskę uwolnienia od nerwicy lękowej, łaskę uzdrowienia mięśni wraz z
przeponą, łaskę uzdrowienia emocji. Wstawiaj się za mną św. Rito.
676 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski jakie za Twoim pośrednictwem
otrzymałam, proszę Cię o modlitwę w sprawach rodzinnych, o zdrowie, zgodę
oraz, żeby dzieci poukładały sobie życie osobiste.
Maria
677 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w następujących intencjach - proszę o dary
Ducha św. i o zdrowie dla mojej córki i dla mnie, o umiejętność rozsądnego gospodarowania
finansami i spłatę długów. Powierzam również moją przyjaźń z Krzysztofem i błagam o miłość w
moim życiu, o człowieka, który mnie pokocha, z którym będę mogła pomagać innym. Proszę o łaskę
wybaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili. Dziękuję za codzienne łaski jakich doświadczam i za
wszystkich dobrych ludzi, których spotykam na swojej drodze i proszę o błogosławieństwo dla nich i
potrzebne łaski, a także o bezpieczeństwo dla moich podopiecznych i bliskich i dobre relacje w pracy.
Powierzam również Darka i proszę o uleczenie Jego zranień. Dziękuję za zdaną przez córkę maturę.

Joanna
678 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny - o trzeźwość w rodzinie, zgodę i miłość oraz
ustabilizowanie się sytuacji finansowej.
679 Przez wstawiennictwo św. Rity, proszę o wypełnienie się Woli Bożej związanej z pracą mojego
męża i moją
Bóg zapłac
Dorota z Piły
680 Święta Rito na początek z całego serca dziękuję ci za wstawiennictwo i modlitwę w jntencji
mojego zdrowia Kochana Św Rito dziękuję za wyproszone moje łaski i wiem ze jesteś przymnie i
wiem że czuwasz nade mną w mojej ciężkiej chorobie i proszę o modlitwę o poprawę zdrowia Święta
Rito bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc za którą jestem ci bardzo wdzięczna Święta Rito
dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia z całego serca o modlitwę i wstawiennictwo u Boga za
mojego syna Krzysztofa Św Rito proszę niech pan pomorze zmienić jego trudny charakter i pomyśli o
mamie dziękuje z całego serca Krystyna.
681 Święta Rito pomóż mi przetrwać i pogodzić się z moją obecną sytuacją . Spraw bym się nie
załamała. Dziękuje ci za wszystkie otrzymane łaski. Twoja czcicielka Teresa
682 Święta Sito proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny ,brak kłótni, wzajemnie wsparcie i docenianie
się. Miej Nas w Swojej opiece ,czuwaj nad Nami i wspieraj każdego dnia. Święta Rito módl się za
Nami . Kocham Cię .
K.G.
683 Droga Święta Rito proszę Cie o modlitwę za mnie, mojego męża, dla mojej córki daj jej zdrowie ,
syna który wraz z żoną i wnusią Oleńką dziś wyjeżdża na wczasy do Włoch . Miej nad nimi opiekę
Bożą i Boże błogosławieństwo oraz szczęśliwy pobyt i powrót.
Bóg zapłać wierna Tobie Basia.
684 Święta Rito proszę uproś u Naszego Pana zdrowie całej mojej rodzinie, łaskę zrozumienia
drugiego człowiek dla syna Jakuba, Mateuszkowi siłę i wytrwałość w budowaniu relacji z bratem aby
się nie zniechęcał, nam rodzicom siłę na każdy dzień, cierpliwość, miłość.
Dziękuję za wszystkie łaski, które dotychczas otrzymałam.
Aneta
685 Św Rito błagam Cię o pomoc.
U mojej 22-letniej córki po badaniu ziagnozowano podejrzenie tetniaka mózgu. opinie lekarzy sa
rózne stad moja prosba Sw Rito o pomoc - zeby diagnoza ze to jest tetniak sie nie potwierdzila w
kolejnej konsultacji 13 lipca. pozwol cieszyc sie córce zdrowiem. Błagam o pomoc - mam tylko Ja
jedną.
686 Bardzo proszę o modlitwę w intencji, żeby w O wszystko się dla nas dobrze poukładało i o pomoc
w spłacaniu Kingi długów.
Bóg zapłać
Kasia
687 Proszę o łaskę nawrócenia i mądrość dla Sławka oraz siłę i zdrowie dla Grażyny, a także o
prawdziwą miłość dla tych dwojga.
688 Sw Rito prosze o zdrowie o pomoc w trudnych sprawach finansowych aby firma z jtorej odeszlam
wyplacila mi dzis pieniazki prosze o Twoja matczyna opieke
689 Prosze o wstawiennictwo św Rite w intencji..... Anna.

690 Bardzo proszę o modlitwę dla małej Zuzi
691 O zdrowie i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny,O potrzebne dla nas łaski do kroczenia
drogą Bożą,O przymnozenie wiary,nadziei i miłości,nawrócenie członków rodziny, trzeźwość dla
teściów i Sebastiana,dar nauki dla dzieci i dary ducha świętego dla nas wszystkich ,za duszę w czyscu
cierpiące
692 Święta Roto od sprawa beznadziejnych pomóż nam. Spraw żeby trochę szczęścia zagościło w
naszym życiu. Odwróć proszę ten pech co nas prześladuje.
693 Święta Rito, wyjednaj mi u Boga łaskę oddalenia tych schorzeń ,które są przyczyną mojego bólu,
pomóż Ani w uzyskaniu stałej pracy, sprowadź na nasz dom spokój i wzajemny szacunek oraz
zrozumienie, za wszystko pokornie dziękuję
Małgorzata
694 Swieta Rito niezmiennie proszę oTwoje wstawiennictwo odnośnie moich córek proszę o dar
macierzyństwa dla Matyldy oraz siły dla Magdaleny w wiadomej sprawie Czcicielka
695 Bogu znane intencje
696 Proszę o modlitwę w intencji siostrzenicy Mai o uzdrowienie z choroby i dziekuje za udana
operacje guza nadnercza.Ciocia Elwira
697 Święta Rito dziękując za dotychczas otrzymane łaski proszę o dalsze
wstawiennictwo w moich intencjach:
Oby wnuk Janek nawrócił się do Kościoła i przestał być WROGIEM wiary, Boga
i Kościoła
O zdrowie dla całej rodziny, o poprawę bardzo trudnej sytuacji finansowej
i możliwość powrotu do miejsca urodzenia.
698 proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu oraz św. Ricie.
Bóg zapłać
J.
699 Prosze o zdrowie ciala i duszy dla mnie i czlonkow mojej rodziny.
Daj duzo laski zdrowia dla mojej mamy,
Bog zaplac
Ela
700 Proszę o modlitwę za moją rodzinę, a szczególnie za powrót mojego męża, siłę do zerwania
relacji z konkubiną i dar sakramentu spowiedzi dla niego.
Czesława
701 Błagam o zdrowie w rodzinie i o nieustanną opiekę. Proszę również o wszelkie dobro dla mojego
ukochanego męża,żeby mógł dalej leczyć ludzi i jego diagnozy były dobre. Błagam również o
podpisanie nowego kontraktu przez męża, żeby nikt nie zrobił mu krzywdy.
702 o uzdrowienie wnuczki Natalii
703 Najukochansza Św. Rito.
Błagam Cię o dar zdrowia dla całej mojej rodziny. Szczególnie dla mamy, taty, Asi, Kacpra, Emi i
Ani. Proszę o dobre wyniki badań. Uchron nas od chorób i kłopotów.
Twoja M

704 Kochana Święta Rito,
proszę Cię o wspaniałą pracę, o pomoc w podjęciu właściwej decyzji zawodowej, o spełnienie w
pracy, realizację i satysfakcję. O zgodną współpracę z innymi. O większą wiarę w swoje możliwości.
Proszę Cię o wzbudzenie we mnie chęci do działania, odkrycie talentów, umiejętności i predyspozycji,
a także proszę Cię o pomoc w zwalczaniu pojawiającego się lenistwa.
Błagam kolejny raz także o pomoc w znalezieniu wspaniałego człowieka, którego pokocham z
wzajemnością i stworzymy dom Bogiem silny. Pomóż mi rozwiązać węzły mojego życia. Tak bardzo
nieudolnie zarządzam swoim życiem – pomóż proszę, wstaw się za mną u Boga Ojca. K.
705 Św. Rito, dziękuje za każdy dzien, za Twoje wstawiennictwo, dziękuje za narodziny bratanicy,
proszę o zdrowie dla niej jak i calej rodziny, o zdrowie dla mamy, o łaski Boże, proszę o opiekę nad
uzaleznionym od alkoholu tatą, o zgode i miłośc w rodzinie, zeby zło, wszelkie przekleństwa znikły,
żeby szatan nie atakował w najblizszej jak i dalszej rodzinie. Proszę o nawrócenie dla siostry
mieszkającej za granicą, proszę o łaski dla mnie , o dobrą pracę, o mozliwośc pielgrzymki wraz z
mamą do Cascia i Rzymu. Proszę o zgodę w parafii, w ojczyźnie i na świecie. Miej w opiece dusze
czyścowe z rodziny i znajomych". M
706 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem błagam o uzdrowienie mojej mamy z ciężkiej choroby
nowotworowej. Magda
707 Święta Rito błagam Cię wybłagaj mi u Syna Miłosiernego łaskę uzdrowienia z choroby
nowotworowej.
Spraw żebym miała dobre wyniki badań i już więcej nie brała chemii. Święta Rito pomóż mojej
rodzinie i miej ją
pod swoją opieką. Twoja wierna służebnica Henryka
708 Św.Rito proszę o miłość, o mężczyznę z którym będę szczęśliwa.
B.
709 Dziękuję Ci święta Rito za otrzymane dotychczas za Twoim pośrednictwem łaski. Proszę oręduj
nadal u Pana za moja rodziną. Niech Kuba i Adrian, którzy w tym roku stali się pełnoletni podążają
właściwą drogą, drogą wiary i miłości oraz dokonują samych dobrych wyborów. Niech Bóg obdarza
ich swoją łaską i niech im błogosławi w dorosłym życiu. A jeśli się pogubią niech sprowadzi ich na
właściwe ścieżki. Proszę także aby na swojej drodze spotkali oni dobre dziewczyny. Proszę o
modlitwę w intencji moich siostrzenic, siostrzeńców, bratanicy i bratanków, o łaskę silnej wiary dla
Nich.O światło i dary Ducha Świętego, o dobra naukę - o chęci do niej. Niech będą wolni od agresji i
uzależnienia od komputera i telefonów. Niech powrócą na dobrą drogę wzajemnej życzliwości i
pomocy, aby zaczęli systematycznie uczęszczać do kościoła czerpiąc siły z eucharystii. Dopomagaj im
Boże, aby wyrośli na dobrych ludzi, na chwałę Twoją i rodziny.Proszę Świętą Ritę o zdrowie, miłość,
zgodę, wzajemne zrozumienie i jedność w całej mojej rodzinie. Aby błahe powody nie rozdrażniały
nas, abyśmy umieli rozmawiać w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku.
Proszę również aby tata poszedł i lekarza i usłyszał dobrą poradę i diagnozę.
Proszę również o łaskę zdrowia dla mojej koleżanki z pracy i siły w pokonaniu choroby.
MZ
710 Proszę o modlitwę w intencji ciężko chorej Bożeny M.
Danuta
711 święta Rito dziękuję Ci za pomoc i opiekę . Proszę o rozwiązanie trudnych spraw dla Moniki
712 Święta Rito, dziękuję Tobie za otrzymane łaski, za twoje wstawiennictwo przed Bogiem. Proszę
Cię upraszaj nadal w moim imieniu Pana Boga o zdrowie dla mojej ukochanej córeczki Agniesiuni,
dla mojej jedynej światełka mojego życia.

713 Św. Rito, dziękuję Ci za wszystkie dotychczasowe błogosławieństwa, pomóż mi proszę schudnąć
i idzyskać zdrowie. Proszę równiż o dar czerpania radości z życia i życia zgodnie z wolą Bożą. Proszę
również o błogosławieństwo dla moich dzieci.
a
714 Swieta rito prosze Cie abym mogła wrócić po stażu w zlobku do wcześniejszego przedszkola w
którym byłam . Druga sprawa zeby Marcin kiedys odezwał sie do mnie żebyśmy sie jszczs kuedys
spotkali mimo wszystko polubiłam go prosze pomóż mi Amen
715 Święta Rito błagam Cię o wstawiennictwo,pomoc i modlitwę za zdrowie mojej babci Wandy za
to by jeszcze długo mogła być z nami a jej dolegliwości bólowe jelit i woreczka nie zagrażały jej życiu
i udało się je pomyślnie wyleczyć. Proszę również o to by moje badania wypadły pomyślnie a węzły
były niegroźne.Proszę o pomyślność dla całej naszej rodziny.
Aleksandra
716 Proszę..
Tomasz
717 Za przyczyną Św. Rity, patronki spraw trudnych zawierzam Panu Bogu zdrowie dla Danuty i
Wojciecha, zdrowie fizyczne, a szczególnie zdrowie i uleczenie psychiki Krzysztofa (o opiekę Pana
Jezusa za przyczyną Matki Bożej w czasie poważnych zabiegów i badań, jakim jest i będzie
poddawany w najbliższym czasie) oraz łaskę otrzymania godnego życia a także szczęśliwe
nakierowanie mocą Bożą łask potrzebnych w życiu osobistym dla Krzysztofa, zdrowie dla Sabiny
(aby Pan Jezus dał Jej siłę wewnętrzną, by zawsze była dla nas wzorem Mamy, Babci i Prababci),
zdrowie dla Anny, Proszę o łaskę zdrowia dla Blanki, Lidki oraz dla całej mojej rodziny tej bliższej i
dalszej a także znajomych. Zawierzam tych wszystkich, których Pan Bóg postawił na mojej drodze
życiowej. Proszę o zbawienie wieczne dla Edmunda, Barbary mojej siostry, Bogumiła, Sabiny, Anny,
Julii,Jadwigi, Stanisława, Grzegorza, Czarka, Marka P., Marka Sz. i Marka M., Jana, Emilki,
Tadeusza, Barbary B. i wszystkich bliskich z rodziny i znajomych oraz dla tych wszystkich, którzy
odeszli z tego świata w Bożym Miłosierdziu. Zawierzam Panu Bogu pokój i umocnienie wartości
chrześcijańskich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Dziękuję Ci Jezu za wszystko co dla nas
czynisz zgodnie z Twoją wolą.
Jezu ufamy Tobie ponad wszystko. Jezu, Ty się tym wszystkim zajmij, a nam daj się poddać Twojej
woli, bo Ty wiesz co dla każdego z nas, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata jest najlepsze.
Szczęść Boże
Danuta
718 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo za Jana o łaskę nawrócenia dla niego i jego rodziny oraz o
łaskę zdrowia
719 Proszę o modlitwę za moje córki, aby w ich życiu na pierwszym miejscu był Pan Bóg.
Jacek
720 Panie Boże Wszechmogący dziękuję z całego serca za wszystkie łaski udzielone mnie i mojej
rodzinie.Za wstawiennictwem Św.Rity błagam w największej pokorze o łaskę by nasze dorosłe dzieci
założyły szczęśliwe rodziny jeśli to zgadza się z Twoją Najświętszą Twoją,o Twoje Panie
błogosławieństwo dla nas,naszych krewnych,przyjaciół,znajomych i sąsiadów.Dziękuję za moje
uzdrowienie przez Najdroższą Twoją Krew.Proszę o łaskę szczęśliwego i owocnego uczestnictwa w
rekolekcjach dla nas i naszych dzieci i wszystkich uczestników.Boże bądź uwielbiony i
błogosławiony!
721 Sw Rito pragne podziekowac za wstawiennictwo Bez twojej pomocy nie byloby to mozliwe
Prosze znowu o pomoc w moich sprawach chore zeby mam usunac wszystkie bardzo sie boje,Prosze o
opieke nad moja rodzina I Prosze wciaz o srodki finansowe kktorych potrzebuje na wykupienie
mieszkania I Prosze o opieke nad moimi dziecmi I wnuczkami

Bóg zaplac
Urszula
722 Proszę Boga o rychły dar macierzyństwa dla mnie, tak bardzo pragnę być matką, oraz o zdrowie
dla mojej rodziny.
Kasia
723 Proszę o modlitwę, by Bóg za wstawiennictwem św. Rity, udzielił mi łaski uzdrowienia
wewnętrznego i przemiany życia. Proszę także o dobrą żonę.
Deo gratias! Sławomir
724 Wstawiennictwu Św.Rity powierzam wszystkie swoje intencje, mojej rodziny, najbliższych i
wszystkich tych którzy prosili nas o modlitwę;
Św. Rito dziękuję za wszystkie wyproszone za Twoim wstawiennictwem łaski, dary Ducha Św. i
uzdrowienia., oraz prosimy o ciągłe orędownictwo za nami grzesznymi. Prosimy o błogosławieństwo
Boże, uzdrowienie to co chore na duszy i ciele, opiekę Matki Najświętszej, światło Ducha ŚW. w
podejmowaniu słusznych decyzji zgodnych z wolą Bożą i pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw.
ŚW. Rito módl się za nami.
725 W Bogu wiadomej intencji
726 św. Rito dziękujemy za wszelkie łaski i opiekę która otrzymują nasze córki. Prosimy o dalszą
opiekę modlitwę i zdrowie dla naszej córki Korneli. Prosimy aby z jej układem moczowym i
serduszkiem było wszystko dobrze. Prosimy o jej prawidłowy rozwój. Prosimy również o opiekę nad
naszą drugą córką Marceliną prosimy o jej zdrowie i prawidłowy rozwój. Św. Rito chroń nasze dzieci
i miej je pod swoja opieką. Prosimy również o siłę i mądrość w wychowaniu Naszych dzieci. Iza i
Maciej
727 Św. Rito dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i opiekę. Proszę o dalszą opiekę modlitwie i
zdrowie dla mnie mojego męża Maćka naszej córce Kornelce i Marcelince naszym rodzicom
rodzeństwo i ich rodzinom. Proszę o dar macierzyństwa dla mojej siostry Elwiry. Proszę również o
zgodę w mojej rodzinie i w moim małżeństwie Iza
728 Święta Rito dziękuję za otrzymane łaski I proszę o pomoc.
729 Proszę Cię św. Rito wstaw się za mną u Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wyproś mi łaskę
dobrego męża, oraz by wola Boża wypełniła się w mojej relacji z Tomaszem, by sprawa wyjaśniła się
ostatecznie w lipcu 2018 r.
K.
730 Św. Rito dziękuje Ci z całego serca za wszystkie łaski , które otrzymałam Ja i moja
rodzina od Ciebie. Proszę i błagam za moją córę i jej męża o zdrowie i radość życia.
Aby osoby znane Tobie i Bogu nie rujnowały ich życia. Proszę pomóż mojej córce,
aby z wszystkim sobie poradziła i żeby jej mąż ją wspierał i pomagał.
Proszę także za moją siostrę i jej córkę, aby siostra zdała egzamin i dopomóż
jej córce w pewne sprawie. Proszę ,aby moje dolegliwości minęły , abym była zdrowa
i proszę też o zdrowie dla męża , abyśmy mogli żyć w zdrowiu i zgodzie. Proszę i dziękuje.
731 Święta Rito,pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo u Boga,aby Jurek Osak zakochał się we
mnie i został moim mężem.Błagam,pomóż mi św.Rito!
732 Święta Rito, proszę Cię o bezpieczną podróż i szczęśliwie spędzony czas z rodziną.
733 prosze o modlitwe do Sw Rity .....zeby skonczyly mi sie te trudne do rozwiazania problemy i zeby
sie pojawila dobra kobieta w moim zyciu....

734 Święta Rito,
Proszę by choroba nowotworowa taty nigdy nie wróciła by ataki mamy już się nie powtórzyły i mogli
się cieszyć dobrym zdrowiem
Dziękuję za opiekę nad Rodzicami Proszę Cię, spraw by mogli się cieszyć długim życiem i
wzajemnym szacunkiem
Proszę również by zakończył się spór z sąsiadami. By sąd wydał przychylny dla Rodziców wyrok.
Proszę o zdrowie i dobrą kondycję dla dziadków
Dziękuje za mojego synka Tymka. czuwaj nad nim i wyproś dla niego zdrowie i moc
błogosławieństw. Proszę by skończyły się jego kłopoty ze snem i by w naszej rodzinie zapanował
spokój i stabilizacja
karolina
735 Moja najdrozsza Świeta Rito, przychodze dzis do Ciebie z cierpiacym sercem. Ty wiesz co dzieje
sie z moim sercem - jak cierpi z milosci, jak jest mi ciezko. Za twoim wstawiennictwem powierzylam
Panu moje troski proszac abyscie oboje mieli mnie w swej opiece i spelnili moje prozby. Z serca
prosze abym zaznala nareszcie szczescia u boku Jakuba z ktorym pragne byc prosze abysmy oboje
nalezeli do siebie i byli razem szczesliwi. Spraw Panie Boze abym ja Karina i Jakub byli para na dobre
i na zle. Abym odnalazla w nim swoje szczescie a Jakub we mnie. Prosze pozwol mi byc z szczesliwa
a On ze mna. Kocham Cie moj Ojcze i ciebie moja najdrozsza patronko. Twoja Karina z gdanska
736 Św. Rito dziękuję za twoje wstawiennictwo i opiekę. Ja co miesiąc zamierzam twojemu
wstawiennictwu i modlitwie męża Krzysztofa, proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla niego, błagam
aby choroba nowotworowa nie powróciła. Proszę sw. Rito o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców, o
uzdrowienie psychiczne dla mamy. Prosze o dobre wyniki badan. Św. Rito módl się za nami upraszaj
potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny. Św Rrito módl się za nami! Jezu ufam Tobie.
737 Swięta Rito dziękuje za pomoc w ukończeniu studiów. Ubłagaj Boga, aby podejrzane zmiany nie
okazały się nawrotem raka. Błagam uproś dla mnie zdrowie. Ewelina
738 Swieta Rito prosze Cie pomóż mi bym miała jeszcze w tym roku staż w przedszkolu na
rejowieckiej lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zmienił zdanie o mnie by sie zmienił przemyślał ze
nievchxislam źle byśmy sie kiedys spotkali na swojej drodze życiowej za jakis czas pomóż mi amen
739 o pomoc w aktualnej pracy i błoosławieństwo na nowe projekty
740 Kochana św.Rito,
bardzo proszę o miłość, poznanie przystojnego chłopaka- przyszłego, dobrego męża.
Św. Rito, Ty się tym zajmij!
"B"
741 Św. Rito dziękuję Ci za moc Twojej modlitwy i proszę o jeszcze jej więcej w moim życiu .
Proszę Cię św. Rito o modlitwę :
- za mnie o nawrócenie , o to bym umiał się dobrze modlić , by dobrze wszystko było u mnie ze
zdrowiem , w pracy , rodzinie , z finansami , w życiu prywatnym , bym mógł zwalczyć jakoś tą
nerwicę .
- o pokój na całym świecie.
- za liczne i święte powołania kapłańskie , zakonne , misyjne i inne.
- za duszę babci Teresy i duszę dziadka Antoniego o wszelkie potrzebne dla nich łaski ,o miłosierdzie
, o życie wieczne z Bogiem .
- za te wszystkie dziewczyny i kobiety , które poznałem na masażach erotycznych i seks spotkaniach ,
by jak najszybciej to wszystko zostawiły , z tego się nawróciły , z tego się uwolniły , od tego odeszły ,
by poprostu zrozumiały , że to co robią to grzech , by jak najszybciej się zmieniło coś w nich , w ich
sercach , umysłach , duszy , by to zostawiły i inaczej sobie życie ułożyły i jeszcze dziękuję za te
wszystkie dziewczyny , które to zostawiły , bardzo dziękuje .

- za moją koleżankę Alicję i jej córeczkę , by wszystko było u nich dobrze, pomagała jej nadal siostra i
rodzice , by może kogoś poznała , znalazła dobrą pracę i bym może mógł ją jeszcze zobaczyć .
- za mnie bym poznał bardzo dobrego lekarza , który by mi pomógł w leczeniu kręgosłupa .
- za wszystkie dusze w czyścu cierpiące o wszelkie potrzebne dla nich łaski by były jak najszybciej z
Bogiem w Niebie.
- za mnie bym miał często jakieś fajne sny .
742 Proszę o modlitwę o pobożnego męża dla Dorot
743 Święta Rito!
Mimo wielu grzechów i wad,które w życiu popełniłam mam odwagę Ciebie Św. Rito prosić abyś była
moim adwokatem przed Bogiem,któremu z racji ludzkiej ułomności sprawiłam przykrości za wielka
miłość.Bardzo proszę aby przez męki Chrystusa zwrócił mi zdrowie i siły,które od pewnego czasu
mnie opuszczają. Być może jest to skutek poważnej choroby ciała ale również zagubionej duszy.
Wierzę,że Ty kochana Święta pomożesz mi uprosić łaskę tak dla mnie ważną.
Wierna czcicielka
744 Św Rito, dziękuję, że wstawiłaś się za mną w tak wielu sprawach. Proszę o błogosławieństwo w
pracy i pomoc w rozwiązaniu bardzo trudnej sytuacji w pracy.
Gosia
745 Swieta Rito ,blagam Cie o pomoc w niemozliwej juz dla mnie sprawie.Powierzam Tobie moje
zwatpienie i depresje.Pomoz mi zaczac sie usmiechac do zycia i na nowo uwierzyc w
szczescie.Stracilam milosc i milosc syna kktorego nie mam sily juz wychowac.Prosze Cie zebym
odnalazla z Bogiem dobro zycia.Jestem samotna i bez celu w zyciu.Nic mnie juz nie cieszy.Tylko z
Twoja pomoca moge odzyskac zdrowie psychiczne.Prosze Cie o pomoc w zdiagnozowaniu choroby
syna bo dzieja sie z nim okropne rzeczy.
746 Święta Rito,
Dziękuję Ci za Twą opiekę, za ten cały rok, za szczęśliwą podróż.
Bardzo Cię proszę o szczęśliwe wakacje, umiejętność otwarcia się na innych i dobrego wykorzystania
czasu.
Proszę również za tajlandzkie dzieci uwiezione w grocie - o pomoc w uratowaniu ich z tej pułapki.
Ola
747 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę zdrowia dla Magdy, Ireny oraz
o wiarę i miłość w rodzinie Elżbiety i łaski potrzebne jej dzieciom, o pomoc w nauce dla Magdy.
Bardzo proszę o łaskę nawrócenia dla Andrzeja , Asi , Łukasza, Krzysztofa Z..
Bóg zapłać.
Agnieszka
748 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę wiary dla moich braci Rafała i
Tomasza oraz o wyzwolenie z nałogów, zdrowie a także w intencji ich rodzin o pojednanie się, miłość,
wiarę. Proszę też o łaski potrzebne mojej siostrze Eli o wiarę, miłość w jej rodzinie, zdrowie, o łaski
potrzebne mojej siostrze Ani, szczęśliwe rozwiązanie dla Ani. Proszę też o łaskę wiary dla Jerzego,
Piotra i ich przemianę. O łaskę wiary Amelce, Julii, Paulinie.
Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity o łaskę zdrowia duszy i ciała dla mojego
taty, o uzdrowienie dla mojej mamy, syna Tomasza, Jadwigi H., Jadwigi W., o pomoc w nauce
synowi i jego przemianę oraz w intencjach mojego rodzeństwa i ich rodzin o wiarę i miłość, o
zdrowie duszy i ciała, o wyzwolenie z nałogów, o pomoc dla brata w sprawach związanych z jego
firmą (po ludzku nie do rozwiązania), o dobrą pracę, o łaski potrzebne dla brata Tomasza, a także o
zdrowie dla cioci Jadzi, Stasi, Witolda, Ireny, Józefa oraz w intencji ich dzieci o łaskę wiary, miłości i
wyzwolenie z nałogów.

Proszę też o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w mojej intencji, i rozwiązanie problemu Panu
Bogu wiadomemu, o pomoc w pracy.
Bóg zapłać.
Agnieszka

