Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 9 lutego:
668 Proszę o modlitwę o wypełnienie woli Bożej w mojej relacji z pewną osobą i o bezpieczeństwo i
zaufanie Bogu i jego wolę w moim życiu i moich bliskich. O błogosławieństwo Boga.
Dziękuję
669 Proszę o łaskę zdrowia dla mojej kochanej Helusi i mojej kochanej Mamusi oraz M. Niech się
dzieje wola Twoja Ojcze. Z góry dziękuję. Justyna
670 Bardzo proszę o modlitwę podczas lutowej nowenny do Świętej Rity oraz podczas Mszy Świętej
dnia 22 lutego 2018 roku w następującej intencji:
O łaskę wiary dla mnie i o wybór właściwej drogi życiowej.
Szczęść Boże
Grzegorz
671 Święta Rito
Pomagasz mi przejść przez najtrudniejsze momenty. Pomogłaś mi pokonać ogromne przeszkody i
poukładać życie. Proszę Ciebie nie zostawiaj mnie również teraz... Daj mi siłę przejść tę ciężką drogę
próby. Prawdziwe uczucie zawsze zwycięża, prawda? Umiem wybaczyć, spraw proszę, żeby ten
moment zapomnienia tylko zbliżył S. do mnie. Zawsze jest tylko On, nawet kiedy boli, nawet kiedy
popełnia błędy i mnie rani. Ufam Tobie bezgranicznie...Nie raz pomogłaś mi w beznadziejnej sytuacji
sprawiając, że
życie wchodziło na swoje tory. Błagam Ciebie pomóż mi Św. Rito.
K.G.Ś.
672 Proszę o modlitwę za powrót do zdrowia mojej córki Pauliny. SZ
673 O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Igora przed rozwodem.
674 proszę o modlitwę w intencji rozwiązania trudnych spraw Agnieszki
675 Święta Rito, Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża aby Bóg wzmocnił nasz związek, oraz
zdrowie i szczęśliwe narodziny dla naszego dziecka. Marta
676 Święta Rito dziękujemy tobie za wszystkie łaski otrzymane od Ciebie ! dziękujemy za dary i
wsparcie ! dziękujemy za miłość w naszej rodzinie ! Prosimy Ciebie o zdrowie i aby cała nasza
Rodzina wytrwała w postanowieniach , wymagała od siebie , abyśmy byli zdrowi aby wszystko
układało się dobrze w tym roku .Święta Rito prosimy Ciebie ! błagamy i dziękujemy !
Marek Agnieszka razem z dziećmi
677 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki
Twemu wstawiennictwu a szczególnie za pracę .
Św. Rito proszę o łaskę Ducha Św. dla mojej rodziny, aby wszystko co
myślimy ,mówimy, robimy podobało się Panu.
Św. Rito proszę o dobra pracę dla mnie, mojej siostry i siostrzenicy
Sylwii, oraz o ukończenie studiów z pomyślnym wynikiem,
Św. Rito proszę o dobrego męża dla mojej chrześnicy, siostrzenic i
córek, a także aby i one były dobrymi żonami. Proszę o dobrą żonę
dla syna i bratanka, a także aby i oni byli dobrymi mężami.

św. Rito proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
-ANNA
678 Błagam nieustannie św Rito o to Maciej nie przestał mnie kochać abyśmy mogli sie
spotykać.wyproś św Rito u Boga abym miala od wrzesnia prace w swojej szkole.Dziekuje Ci za
wielka potege Twojego wstawiennictwa.Bog zaplac Joanna
679 proszę o modlitwę za:
Annę i Dariusza o łaskę jedności, miłości, przebaczenia i żywej wiary;
Adama o znalezienie dobrej pracy i dobrą żonę
Szymona i Aleksandrę i łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla całej ich rodziny.
Bóg zapłać :)
Aleksandra
680 O uzdrowienie moich relacji z ludźmi !
681 Św. Rito z całego serca proszę Cię o opiekę Twoją, Pana Boga, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej
nade mną i moim ukochanym Przemkiem, o zgodę, szacunek i miłość w naszym związku. Proszę
umacniaj nasz związek każdego dnia, daj nam obydwojgu siłę do walki z naszymi słabościami. Pomóż
nam w pracy nad sobą i nad naszym związkiem.
Św. Rito wlej proszę w serce Przemka spokój i wiarę tak by obdarzył mnie swoim pełnym zaufaniem i
już nigdy się ode mnie nie odwracał.
Św. Rito poprowadź mnie i Przemka prostą drogą do sakramentu małżeństwa i proszę wstaw się do
Boga i Jezusa Chrystusa by już wkrótce obdarzył nas licznym, zdrowym potomstwem.
Św. Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo i tak wielki dar jakim jest nowe życie. Proszę dopomóż mi
urodzić zdrowe dziecko, proszę wstaw się do Pana Boga i Jezusa Chrystusa by nasze dziecko urodziło
się bez wad wrodzonych, bez upośledzenia i opiekuj mną bym wróciła do pełni sił, już nie
wymiotowała oraz zachowała zdrowie potrzebne do opieki nad dzieckiem.
Św. Rito proszę o dar trwania w zdrowiu, o wyzdrowienie z dotychczasowych chorób dla mnie,
Przemka i naszych najbliższych.
Św. Rito proszę o powodzenie w nowej pracy, o to bym przyniosła chlubę firmie i dumę mojemu
przełożonemu oraz ukochanemu Przemkowi.
Św. Rito proszę o spokój i wieczne odpoczywanie dla mojego kochanego chrzestnego Waldka.
Św. Rito dziękuję za Twoje dotychczasowe wstawiennictwo i proszę o dalszą opiekę nad naszą
rodziną.
Agnieszka
682 Proszę o modlitwę w intencji, by mój kontakt i moja znajomość z Pauliną, przetrwały mimo
rozstania, mimo przeszkód, mimo przeciwności, mimo wszystko. By Paulina zaczęła odzywać się do
mnie i rozmawiać ze mną. Żeby mnie polubiła. Żebyśmy potrafili rozmawiać ze sobą jak przyjaciele,
znaleźć wspólny język, porozumieć się. Proszę Cię o STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w
którym mieszkam...
683 W Bogu wiadomych intencjach.KM
684 Kochana droga Święta Rito! Dziękuje za wszelkie otrzymane łaski, za każdy dobry dzień, za to że
mogę dziennie spoglądać w te cudne oczęta mojego kochanego synka! Jestem niezmiernie Ci
wdzieczna za dar macierzynstwa! To najlepsze co moglo mnie spotkac! W dalszym ciagu prosze o
opieke nad moim synkiem nad nami, aby wszystkie badania wyszly mu dobrze, aby byl zdrowy i
dobrze sie rozwijal, by nic mu nie dolegalo. Modl sie prosze o jego zdrowie, miej go w swojej
opatrznosci! Kocham Cie i dziekuje za wszystko!
685 Dziękujemy Ci, Święta Rito, za wyjednanie nam u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, łaski
szczęśliwego rozwiązania dla Ani i urodzenie zdrowej, wspaniałej córeczki. Niech Pan darzy to

dziecko potrzebnym zdrowiem i szczodrymi darami Bożej opieki, błogosławi całą rodzinę, wspiera w
potrzebach i troskach oraz chroni od wszelkiego zła. Amen.
686 Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do
walki z chorobą nowotworową. Proszę aby zastosowane leczenie pomogło, aby tata odzyskał siły i
pokonał raka. Proszę aby była poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć. Aby wrócił
mój radosny zdrowy uśmiechnięty tata.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
Joanna
687 Prosimy o wstawiennictwo w modlitwie w intencji Miłosza - o jego zdrowie i
szczęśliwe życie.
Rodzina
688 Intencja do Nowenny:
Prosze o nawrocenie Filipa i Jerzego
Bog zaplac.
Anna
689 Święta Rito z całego serca dziękuję Ci za opiekę i obecność w naszym życiu. Każdego dnia
doświadczam jak wielkim darem jest modlitwa za Twoim pośrednictwem. Każdego dnia doświadczam
dzięki Tobie wielu łask i sił choć wiem, że na nie nie zasługuję.
W momentach zwątpienia dajesz mi siłę i wiarę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomóż nam proszę
aby miesiąc luty przyniósł pozytywne wiadomości w sprawach tak bardzo dla nas ważnych a zarazem
trudnych.
Pomóż nam proszę- tak bardzo potrzebujemy Twej opieki, siły i mądrości.
Pragnę prosić Cię Święta Rito o wstawiennictwo w poniższych intencjach:
- Proszę Święta Rito o powrót do zdrowia dla mojego taty Edmunda Polanowskiego. O siły do walki z
chorobą nowotworową. Proszę aby zastosowane leczenie pomogło, aby tata odzyskał siły i pokonał
raka. Proszę aby była poprawa wyników, aby guz udało się zmniejszyć i wyciąć. Aby wrócił mój
radosny zdrowy uśmiechnięty tata.
Proszę Cię o szczególną opiekę nad nim, o siłę i silną wiarę w moc wyzdrowienia.
-Proszę o wstawiennictwo i opiekę Bożą, o siłę i wsparcie, o dar zdrowia dla całej mojej rodziny:
Bromirskich i Polanowskich. O dar wzajemnego wsparcia i miłości, wzajemnego szacunku.
-Proszę również dla mnie o siły w walce z chorobą. Proszę aby badania nie wykazały niczego złego.
-Proszę Cię Św. Rito o opiekę i pomoc w sprawach zawodowych dla mnie i męża, aby zmiany, które
obecnie mają miejsce u mnie i mojego męża w pracy były szczęśliwe i w efekcie przyniosły bardzo
dobre wiadomości. Aby doceniono nasze zaangażowanie i wkład w pracę. Abyśmy rozwijali się
zawodowo i podołali wyzwaniom. Proszę Cię również Św. Rito o pomoc w realizacji comiesięcznych
planów w pracy, o możliwość rozwoju zawodowego dla mnie i męża. Pomóż proszę aby darzono nas
szacunkiem i aby cele, które są nam stawiane były realne.
-Prośba o opiekę Bożą nad chrześnicą Natalką, zdrowie dla niej, dobrą naukę i sukcesy sportowe.
-Proszę Cię Św. Rito o pomoc i opiekę nad bratem Łukaszem aby odnalazł drogę do Boga, aby
decyzje, które podejmuje były właściwe. Proszę pomóż mu aby ułożył sobie życie i był szczęśliwy.
Aby związek w którym jest teraz okazał się trwały i był pełen miłości i wzajemnego szacunku.
-Proszę Cię o opiekę i zdrowie nad moim mężem Krzysztofem.
-Proszę o modlitwę za dusze zmarłych z całej rodziny Polanowskich, Sadkowskich, Obrębskich i
Bromirskich. W sposób szczególny za duszę Janiny i Adama Ciesiulskich.
Ufam bezgranicznie w Twoje wstawiennictwo Święta Rito dlatego proszę o wstawiennictwo w
naszych intencjach. Wierzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję za wszystkie
wyjednane łaski i za to, że każdego dnia utwierdzasz mnie, że dla Boga nie ma spraw trudnych i
beznadziejnych.
Z serdecznym pozdrowieniem
Joanna

690 Za mnie o to, abym znalazła pracę i o nawrócenie Serkana. W intencji wszystkich
pomordowanych przez UPA o radość wieczną dla nich.
691 Święta Rito
Błagam o pojednanie w rodzinie, łaskę wiary dla męża, córki i syna, dobrego męża dla córki, dobrą
żonę dla syna, dobrą pracę dla nich.
692 Święta Rito,
dziękuję Ci za dotychczasowe wstawiennictwo. Proszę się aby obrona się powiodła, abym otrzymała
pozytywną ocenę.
Proszę pomóż mi w tej sprawie. Amen.
693 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo u Boga w kwestii odnalezienia prawdziwej Miłości i
znalezienia stacjonarnej pracy przeze mnie oraz w intencji zdrowia dla moich bliskich, uzdrowienia
siostry.
694 Kochany Panie Jezu przez wstawiennictwo Św. Rity pragnę podziękować za wszystkie łaski
otrzymane dla mojej rodziny i zawierzyć się polecając dusze w czyśćcu cierpiące, cały Kościół
Święty, Ojca Świętego, misje.
Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże
Bożena
695 Za wstawiennictwem św. Rity proszę dobrego Boga o uzdrowienie wewnętrzne dla żony i dla
mnie, o światło Ducha Świętego dla naszych dzieci oraz w ich wychowaniu, Boże Błogosławieństwo
dla naszej rodziny i bliskich oraz Miłość, zgodę i przebaczenie w Małżeństwie i rodzinie mojego brata
Krzysztofa.
Bóg zapłać.
Piotr
696 Święta Rito proszę wstaw się u Miłosiernego Bogo za moimi najbliższymi aby obdarzył nas
potrzebnymi łaskami zdrowia, miłości, pokoju. Żeby Grzegorz został uleczony ze swojego kalectwa
nie miał hiponatremii i był całkowicie zdrowy i sprawny żeby tak nie cierpiał, żeby mama miała dobre
wyniki i mogła normalnie bez bólu chodzić . O łaskę cierpliwości i łagodności dla mnie i pełnego
zawierzenia dobroci Bożej.
697 Święta rito proszę w intencji mojego syna Łukasza żeby znalazł swoją drogę życiową i pracę
gdzie byłby szczęsliwy. Czuwaj nad bezpieczeństwem w jego obecnej pracy. Niech będzie otoczony
miłością bliskich i żeby podejmował dobre decyzje dla siebie. O rozwiązanie konfliktu z ojczymem
.Czuwaj nad nim cały czas.
698 Święta Rito proszę o pomoc w kłopotach życiowych, o zdrowie i pomoc w nauce dla dzieci
Alina
699 Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny. O zdrowie dla nas. Żeby w naszym domu wreszcie
zapanował spokoj i żeby skończyły się choroby.
Z Bogiem
Pozdrawiam
Arleta
700 święta Rito proszę cię o wstawiennictwo i pomoc w moich sprawach intencjach:
1. w intencji zmarłego taty śp. Andrzeja w rocznicę śmierci. Oraz w intencji śp. brata Mariana .
2. o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Juliana z okazji 82 urodzin. A także o opiekę i
pomoc Matki Najświętszej, Anioła Stróża i Św. Michała Archanioła.
Terresa

701 Święta Rito, proszę o łaskę założenia rodziny.
Ksenia
702 Proszę o to żeby Wojtek zrozumiał i przyjął to co chcę Mu ofiarować
Bóg zapłać
Hanka
703 Św. Rito gorąco proszę o nawrócenie dla Janusza i Ryszarda, dziękuję za wszsytkie otrzymane
łaski,
Aneta
704 Św.Rito proszę wstawiennictwo i orędownictwo w intencjach;
- o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski szczęśliwe rozwiązanie i poród dla Eweliny, o zdrowie
dla niej i jej dziecka
- o uwolnienie i uzdrowienie dla Mateusza - potrzebne siły łaski dla niego i jego rodziców
705 Św Rito za twoim wstawiennictwem proszę Boga Wszechmogącego o łaski i błogosławieństwo
dla naszych dzieci Jakuba i Szczepana i dla nas. Prowadź nas Boże
706 Święta Rito moja Kochana Patronko od spraw beznadziejnych bardzo dziękuję z całego serca za
dotychczasowe łaski.I nadal z całego serca proszę o wstawiennictwo w moich prośbach, troskach. Tak
bardzo proszę o dalszą Twoją opiekę, zdrowie dla mnie i moich bliskich. Błogosławieństwo Boże dla
córki Natalii, o zdrowie i radość w sercu,dostała dobrą pracę i znalazła dobrego męża.
Proszę o zdrowie dla moich rodziców. Proszę o zdrowie dla Ewy.
Proszę o pomoc w mojej trudnej sytuacji życiowej, która leży mi głęboko na sercu,a z którą cały czas
nie umiem sobie poradzić. Proszę obdarz Jurka zdrowiem, radością. Daj mu rozsądek i mądrość w
podejmowaniu właściwych decyzji i trwał przy mnie nadal. Dla mnie Proszę o zdrowie i o pomoc w
podjęciu właściwej decyzji w moim życiu prywatnym, bym już nie błądziła. Proszę bym nie straciła
pracy, by szanowano i doceniano mnie, dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i Jej
całkowicie się poddała.
Mariola
707 Proszę o modlitwę w intencji Mariusza o łaskę pełnego i trwałego uwolnienia od zniewoleń
duchowych oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę dla niego i jego rodziny.
Bóg zapłać
Mariusz
708 Św. Rito nie wiem jakich słow uzyć. Jak skutecznie Cie prosic aby moje prosby zostały
wysłuchane. Tyle lat czekamy na dziecko. Prosze Cię Orędowniczko spraw niemozliwych ubłagaj i
dla nas łaske macierzyństwa
709 Kochana św Rito proszę Cię o modlitwę za moją córkę Agatę proszę o modlitwę za zdrowie
wstawiennictwo do Boga żeby spotkała dobrego męża była zdrowa i szczęśliwa. Proszę Ci Kochana
św Rito nie odrzucaj mojej prośby dziękując za dotychczasowe łaski.
710 Proszę o modlitwe za synem Dariuszem przez wstawiennictwo św Rity prosząc o uzdrowienie z
choroby żołądka wrzodowej oraz o boża pomoc w znalezieniu mu lekkiej pracy w ojczyżnie oraz za
jego żonę Katarzynę proszą o opiekę Matki Bożej nad nimi i boże błogosławieństwo dla nich i
rozwiazanie spraw trudnych
Bóg zapłac samotna Matka
711 Poproszę o modlitwę za mojego syna Stasia i jego zdrowie.
Dziękuje i pozdrawiam
Emilia

712 Święta Rito jeszcze raz proszę Cię aby sprawa mojej mamy skończyła się pozytywne. Wiem że
mogę na Ciebie liczyć. Pozwól by mama mogła w końcu wrócić do swojego domu.
713 Święta Rito, po stokroć dziękuję za wstawiennictwo i łaski. Bardzo proszę o modlitwe za moje i
moich najbliższych zdrowie, za pomyślność w nauce i zyciu osobistym dla moich dzieci, aby córka
znalazła miłość wzajemną, L.
714 Święta Rito, wstawiaj się za mną, żebym żył w wielkiej bliskości z Bogiem.
Tomasz
715 Św. Rito błagam o zdrowie dla mnie i mojej najbliższej rodziny. Błagam nie opuszczaj nas i miej
nas w opiece. Dodaj mi siły w poszukiwaniu nowej pracy, by los się odmienił i udało mi się znaleźć
dobrą pracę.
Pozdrawiam
Katarzyna
716 Proszę o modlitwę w intencji pozytywnego rozwiązania sprawy sądowej oraz łaski macierzyństwa
i uzdrowienia. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe łaski i modlitwy.
Z pozdrowieniami
Agnieszka
717 Święta Rito! Wstaw się do Pana Jezusa za moimi prośbami o uzdrowienie neurologiczne Beatki a
dla Agaty uzdrowienie chorych przydatków.Dla Radosława,Wacława i sąsiada Walusia pomoc w
wyjściu z uzależnień i egoizmu.O zgodę,wzajemne zrozumienie,przebaczenie i jedność w naszych
rodzinach,otoczenie naszej rodziny dobrymi ludźmi
718 Św. Rito dziękuję za Twoje wstawiennictwo, za wszystkie otrzymane łaski. Św. Rito Patronko
moja ukochana od spraw najtrudniejszych jak co miesiąc zawierzam Twojemu wstawiennictwu moich
bliskich- proszę o łaskę zdrowia dla męża Krzysia, aby choroba nowotworowa nie powróciła, proszę o
zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców i dla mnie samej. Św. Rito wstawiaj się za nami, módl się za
nami. Jezu ufam Tobie! Twoja czcicielka Ania.
719 Błagam Cię Święta Rito przeprowadz mnie i moją rodzinę przez wszystkie sprawy sądowe
abyśmy mieli pieniądze na opłacenie prawników i oby sędziowie uznali naszą krzywdę oraz zasądzili
dla nas zwrot poniesionych kosztów oraz wydali wyroki zgodne z naszymi intencjami modlitewnymi
jakie zanosimy do Boga Wszechmogącego od 6 lat ciągle w tej samej sprawie. Sąsiedzi skutecznie
niszczą nasz dorobek a ich arogancja i pewność siebie że ich układy oraz znajomości są wyżej niż
człowiek biedny i uczciwy. Pragnę móc jak najszybciej Ci dziękować za Twoje wstawiennictwo i żyć
w spokoju.Wysłuchaj mnie patronko spraw niemożliwych i beznadziejnych czyli właśnie takiej jaką
jest nasza sprawa.Bądz błogosławiona na wieki. A.W.R
720 Św. Rito. Bardzo dziękujemy za opiekę nad nasza rodziną. Prosimy pomóż nam w tym ciężkim
czasie. Daj zdrowie Szymonkowi, Dziadkom, nam rodzicom i pomóż aby moja ciąża przebiegła
prawidłowo i dziecko było zdrowe.
721 Swieta Rito prosze Cie w intencji Tobie wiadomej
722 proszę o włączenie do modlitwy prośby o zdrowie dla Ani i Pawła, oraz ich rodziny.
Bóg zapłać.
A.
723 Święta Rito,
Miej w opiece moją kochaną mamę. Spraw aby wyniki jej badań były dobre. Nie było żadnych zmian,
wznowy nowotworowej. Błagam o pomoc w palących moje serce problemach i rozterkach

Alina
724 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski, które wyprosiłaś swoim wstawiennictwem. Proszę o
modlitwę w intencji mojej córki Marii, która w tym roku zdawać będzie maturę. Proszę święta Rito
módl się za nią, aby zdała mature jak najlepiej i dostała się na wymarzone studia medyczne. Bóg
zapłać.
725 Droga Swieta Rito, zawsze pomoglas nam w sprawach trudnych i beznadziejnych dla mojej
rodziny, dlatego teraz rowniez chce Ciebie poprosic o pomoc i wyproszenie laski zdrowia dla naszego
syna Vaclava, ktory urodzil sie wlasnie w dzien rozpoczecia nowenny 13.02, dzien przed pierwszymi
urodzinami czeka nas wazne badanie, prosze o to aby Pan Bog byl wtedy z nami, aby obdarzyl nas sila
i wiara, abysmy trafili na dobrych doktorow i specjalistow. Prosze miej w opiece nasze dziecko.
Dziekuje
K
726 Święta Rito, wyproś proszę zdrowie dla mnie i mojej rodziny.
727 Święta Rito, proszę Cię całym sercem, abyś wybłagała Pana Boga, żeby otworzył On serce
Grzegorza na mnie aby mnie pokochał i żeby Pan Bóg zbliżał mnie i jego do siebie coraz bardziej.
728 W dniu 40 urodzin proszę potrzebne łaski oraz dary ducha świętego dla joanny
729 Sw Rito proszę o zdrowie i upragnione dziecko dla córki
730 Kochana św. Rito, dziękuję Ci za otrzymane łaski i roztaczaną nade mną opieką każdego dnia.
Jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, chciałabym prosić o łaskę dobrego męża. Dopomóż także mojemu
koledze J.K. w walce z depresją. Dziękuję za Twoją pomoc i wstawiennictwo.
Justyna
731 Św. Rito dziękuje i proszę dalej, proszę o zdrowie dla najmłodszych w rodzinie, by podejrzenia
nie okazały się potwierdzone. O zdrowie dla rodziców, dla mamy, o łaski Boże, o pielgrzymkę do
Cascia i Rzymu, proszę też w intencji ojca alkoholika, uwojnij go z tego nałogu i nas , gdyż cierpi całą
rodzina przez skutki alkoholizmu. Proszę o nawrócenie dla siostry mieszkającej za granicą, nie
uczestniczącej od lat we mszy sw i nie przystępującej do komunii św. , proszę o sakrament
małzeństwa dla niej, jeśli jest taka Wola Boża, niech spotka człowieka odpowiedzialnego i
wierzącego, jeśli już spotkałą bądź ich przyjaźń się rozpadła- połącz ich na nowo, niech się odnajdą.
Proszę także o nawócenie Pawła, także o dobre wychowanie jego córki, która przechodzi okres buntu,
również wobec Koscioła, proszę miej ich w swojej opiece i nie pozwól by sie pogubili. Proszę uwolnij
z poranień, przekleństw. Proszę o błogosłąwieństwo w życiu codziennym dla mnie, w pracy, o dobrą
pracę, proszę o pokoj w rodzinie, w parafii, jak również o mądrze prowadzona politykę w gminach, w
Polsce i na swiecie. Proszę o spokoj w Europie, o zaniechanie zamachów. Polecam Ci również
wszystkich zmarłych z rodziny i znajomych" M.
732 Bardzo proszę o modlitwę do Św Rity z prośbą o wyjście z długo trwającej choroby mojego Męża
Jana i o mój powrót do zdrowia. Żeby trapiące nas choroby odeszły .Joanna
733 Proszę o modlitwe za mojego syna , oświatło dla jego umysłu i siłę dla jej woli.
aby,nie popadl w niebezpieczeństwo zagubienia intelektualnego lub zniechęcenia.
734 Święta Rito, proszę wybłagaj u Jezusa zdrowie dla mojej mamy, przemianę ojca, zdrowie dla Uli.
Wybłagaj mój powrót do pracy w zawodzie. Gosia
735 Święta Rito wyproś w dniu urodzin córki najpotrzebniejsze łaski,a zwłaszcza zdrowie i
upragnione zdrowe dziecko Mama

736 Święta Rito, dziękuję Ci za dar macierzyństwa dla córki, proszę wypraszaj u Boga dla niej łaskę
prawidłowego rozwoju poczętego życia, urodzenie zdrowego dziecka, łaskę zdrowia dla córki, łaskę
zdrowia dla mnie, o zdrowe oczy i stawy, o zdrowie dla męża i mamy. Święta Rito wstawiaj się za
nami u Boga. Teresa
737 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
738 Na początku chciałam Ci bardzo podziękować Święta Rito za cuda które działy się na moich
oczach w tym miesiącu. Chciałabym Cię prosić o dalsze wstawiennictwo w następującej intencji:
Proszę Cię o pomoc w zdaniu dwóch egzaminów na studiach, ponieważ są to ostatnie terminy
potrzebuję Ciebie jako orędowniczki, bo tylko w ten sposób Pan Bóg wysłucha moich próśb.
739 Św Rito, proszę o uzdrowienie i nawrócenie dla Rafała i Magdy oraz o odbudowanie ich
małżeństwa.
Donata
740 Św. Rito z Cascia proszę o wstawiennictwo i modlitwę w następujących intencjach: o zdrowie
dla mojej ukochanej żony Barbary, która zmaga się z chorobą nowotworową, o zdrowie dla synka
Mateuszka, synowej Iwonki, Kingi i jej mamy, która spodziewa się dziecka, Barbary, Lidki, Ewy,
pani kasjerki z marketu, o wzajemną miłość i zgodę w rodzinie, przemianę serca i zdrowie dla brata
Bogusława, o przemianę serca dla Macieja mojego chrześniaka, o potrzebne łaski dla siebie.
741 Święta Rito,proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny, spokój i pewność w pracy, a także
miłość, niech mnie ktoś w końcu pokocha z wzajemnością. Ześlij mi w końcu miłość, dobrego
człowieka.
742 Bardzo proszę o modlitwę w najczęściej przeze mnie wymienianych intencjach.
Szczęść Boże.
Dorota
743 Święta. Rito proszę o cierpliwość i łagodność o uzdrowienie mojego serca i otwartość mojego
serca. Proszę o uzdrowienie z nałogów i nawrócenie dla męża Sławka.
Proszę za Kasię P i jej rodzinę.
744 O święta Rito, już niejednokrotnie wstawiłś się za moimi prośbami, które zostały wysłuchane.
Proszę o łąskę dla syna, znowu zaczął robić złe rzeczy. Bardzo proszę o wstawiennictwo za nim.
745 Święta Rito
proszę o pomoc w intencji Panu Bogu wiadomej.
Paulina
746 Święta Rito,
dla mojej córeczki Agnieszki , która 21 lutego kończy 20 lat, błagam Ciebie Święta Rito o poprawę
zdrowia, o ulgę w cierpieniu, o łaskę uzdrowienia. Agulka jest światłem mojego życia. Bardzo ciebie
proszę święta Rito, pomóż mojemu dziecku.
747 Święta Rito, błagam Cię o wstawiennictwo U Boga za moimi dziećmi, proszę o uzdrowienie
wzroku córce i pomoc w zliczeniach I semestru medycyny, aby zdała biofizykę. Pomóż synowi w
nawróceniu się do Boga i do pracy. Błagam, aby na drodze moich dzieci stawali ludzie dobrzy i
sprawiedliwi. Opiekuj się nimi codziennie.
748 Św. Rito,

Pragnę Ci podziękować za wszystkie łaski a jednocześnie prosić o opiekę nad moją najukochańszą
babcią, o poprawę jej zdrowia i świadomości ! prosić też o łaskkę powrotu do zdrowia dla siebie o
uzdrowienie z choroby kobiecej i górnych dróg oddechowych ! Św. Rito ufam Tobie !!!!!!!!!!
Paulina z Bydgoszczy
749 bardzo proszę o modlitwę ,żeby Pan Bóg obdarzył potomstwem małżonków Bożenę z
Sebastianem. Oczekują 8 lat, pragną potomstwa.
Bóg zapłać !!!
Leokadia
750 Św.Rito bardzo,bardzo proszę o pomoc w uzdrowieniu,naprawieniu pewnej relacji z kimś dla
mnie ważnym o kontakt ,rozmowę,uświadomienie sobie że mnie zranił i skrzywdził a także o pomoc
dla niego w rozwiązaniu trudnych dla niego spraw,wsparcie,opiekę,zdrowie,
wytrwałość,rozeznanie, zrozumienie że
można czasami odpuścić,postąpić inaczej,skupić się na innych rzeczach
proszę św.Rito także o pomoc w poukładaniu mojego życia osobistego
o miłość,szczęście poprawę warunków bytowych, zdrowie ,wytrwałość
cała moja nadzeja w Tobie św.Rito
proszę o wysłuchanie moich próśb
CA
751 Za wstawiennictwem sw Rity prosze o zdrowie glosu, kregoslupa oraz stawow biodrowych. O
dobra prace,
pokoj i radosc w sercu. O jednosc w naszej rodzinie, uzdrowienie naszych relacji, blogoslawienstwo
dla Marty na czas studiow,
dla Karola o Swiatlo Ducha Swietego, aby przejrzal, ze szamanizm i to, czym zaczal sie zajmowac jest
zle.
Prosze rowniez dla Ani o madrosc i nawrocenie. Panie Jezu, Ty wiesz...
752 Św. Rito proszę Cię o dobre podjęcie decyzji w sprawie operacji, a jeśli się na nią zdecyduję to
proszę Cię, żeby wszystko się udało i żeby operacja nie przekreśliła szansy na zostanie mamą.
753 Proszę o pomoc w wskazaniu drogi w rozwiązaniu trudnej sytuacji zawodowej.
Z Bogiem
Aleksandra
754 proszę o modlitwę za całą rodzinę Brzoskich, Michalskich, Droszewskich, Dybińskich,
Galarowiczów, Fudałów, Zdrojewskich,
za Rojewskich, Kamińskich, Kaweckich i Szablewskich oraz Wiśniewskich i Mordzaków.
-pozdrawiam serdecznie
Magdalena
755 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Nieba dla mojej zmarłej mamy,
Haliny, cioci Zdzisławy i babci Marianny, w intencji uzdrowienia mojej
siostry, Izabeli z raka piersi, oraz w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii i łysienia. Bóg zapłać!
Magdalena
756 Proszę o błogosławieństwo , zdrowie i pomyślność dla całej mojej rodziny, aby nasz syn ukończył
z powodzeniem studia i odnalazł sens i swoje miejsce w życiu.
Ewa
757 Święta Rito, serdecznie proszę o łaskę zdrowia dla mojej Mamy i dla mnie. Bardzo o to
PROSZĘ... Basia

758 Bardzo prosze o modlitwę za zdrowie i pomoc w rozwiazaniu problemow finansowych.
759 Sw.Rito moja przyjaciółko i wpomożycielko. Proszę wesprzyj moje dzieci w egzaminie
maturalnym.Wstaw się u Pana Naszego o światłoś Ducha Świętego. Proszę o Twoą opiekę dla nas
wszystkich.
760 Św Rito przez Twoje wstawiennictwo prosze w nowennie lutowej o zdrowie i miłosć mojej
rodziny, o szybkie znalezienie pracy dla mojego męza, o rozwiązanie trudnych spraw i oby wszystko
zaczęło sie nam wreszcie układac, za moją prace oby w niej było tylko lepiej. Pomóż nam w trudnych
sprawach otocz nas matczyną opieką bądź przy nas każdego dnia. Irena
761 Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencjach Bogu znanych (dotyczących odzyskania utraconej
pracy stałej, odzyskania i utrzymania pracy dodatkowej, spłaty długów tak by nikt mnie nie
nachodził,o uratowanie mojej relacji z Rafałem i zmiany jej w trwały związek w postaci małżeństwa i
poczęcia zdrowego dziecka) o ich skuteczne,szczęśliwe zakończenie i rozwiązanie dla mnie. o
zdrowie i przemiane Rafała. o zdrowie Jasi i Steni.o dar macierzyństwa i stworzenia szczęśliwej
rodziny, za scementowanie i uratowanie relacji rodzinnych, za nowe powołania do Zakonu
Augustiańskiego. za Syrię, Liban i Włochy.o dar znajomych i przyjaciół.za zdanie prawa jazdy.Bóg
zapłać.
762 Swięta Rito,
polecam Ci syna Dominka opiekuj się Nim podczas ostatnich terminów na egzaminach . Pomóż mu
zdać dwa egzaminy . Prosze miej go w swej opiece podczas studiów. Prosi RG
763 PROSZE O MODLITWE ZA DUSZE ZMARLEJ PANI A. JANCZYSZYN, ZA DUSZE
ZMARLEGO PIOTRA CELINSKIEGO, ZA DUSZE ZMARLEGO DANIELA PIWOWARCZYKA,
ZA DUSZE ZMARLEGO Z.KACZMAREK , ZA DUSZE ZMARLEGO MARIANA OLACZKA,
ZMARLYCH Z RODZIN :DEBKOWSKICH, KACZMAREK, KOLODZIEJCZYKOW,
CELINSKICH , MAJEWSKICH, KOZLOWSKICH, OLEDZKICH I WSZYSTKICH INNYCH
NIEWYMIENIONYCH ZMARLYCH ORAZ DUSZE W CZYSCCU CIERPIACE
764 O Potężna Święta Rito, ktora masz w opiece moją rodzinę blagam Cię dziś z całego serca o
pomyślne badanie, żeby usg nie wykazało nic złego, żebym była zdrowa, proszę wstaw sie u Boga w
mojej sprawie...... Marzena
765 Błagam o modlitwę w intencji córki Pauliny która chce porzucić studia po 4 latach i chce odejść
z uczelni Św Rito natchnij ją do skończenia tego co zaczęła i uzyskania tytułu na który tak ciężko
pracuje , odsuń od niej złych doradców a postaw na drodze rodzinę od której się odsunęła i dobrych
ludzi.
766 O woli Boga, miłosierdzie Boże, Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w pewnej sprawie dla Lery,
Tatjany i tych, którzy wpływają i którzy utrudniają i zazdroszczą
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza w wybaczaniu rodziców, o
zdrowie ciała i umysłu, uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i przebaczenia przestępców
dla Eliny i wzajemne zrozumienie z synem i matką
O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej, wszystkich
świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza nawrocenie, trzeźwości życia i
przebaczenia przestępców, wolność od błędy dla Nataszy i wzajemne zrozumienie z Galinoi
O Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, nawrocenie, trzeźwości życia i przebaczenia
przestępców, wolność od strachu błędy i kary podczas pracy dla Igora, Alexa, Olgi, Aleny, Iriny i
współpracowników

O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza dla Lery przygotować i
wystąpić na konkursie muzycznym, spokój dla niej i dla nauczycieli
O woli Bożej, Bożego błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej, wszystkich świętych, pokój dla Lery w
zajęciach muzycznych, w przygotowaniu do przyjęcia do Kolegium Muzycznego, nawrócenie dla jej
nauczycieli i tych, którzy wpływają utrudniają i zazdroszczą
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych w pewnej sprawie dla Ruslana
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z dziećmi i
żonami dla Ruslana
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z matką,
krewnymi i z synem dla Swietlany oraz nawrócenie, pozbycie się uzależnienia od narkotyków i innych
uzależnień dla Romana
Światło Ducha Świętego i wiecznego spoczynku dla zmarłych Wiery, Maryi, Anny, Igora, Oksany,
Simona, Fiedora, Vassy, Ilji, Anatolia, Władzimierza, Leonida, Aleksandra, Katarzyny, Walerya,
Anatolia, Władzimierza, Tatiany, Paraskevi, Simona, Mayi, Sergieusza, Wasila, Maryi, Mai, Iwana,
Niny, Iwana, Fredericka i zmarłych z ich rodzin
767 Proszę o modlitwę za:
zdrowie dla mnie i uzdrowienie serca
o rozwiązanie kwestii mieszkaniowych do lipca i mądre decyzje
o uzdrowienie z choroby alkoholowej dla Marcina i Ryszarda
o dar małżeństwa dla Gosi,Moniki,Tomka,Ani, Ani i Roberta
o dar potomstwa dla Iwony i Darka
o prowadzenie w pracy by wykonywac dobrze wszystkie obowiązki
Niech dobry Bóg Siostrom błogosławi
Pozdrawiam
Monika

