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Intencje z dnia 9 maja:
603 Święta Rito, uproś mi u Boga zdrowie dla mojej żony Marii, córki Natalii,
brata Mariusza z rodziną, mamy oraz kolegi Krzysztofa. Proszę o dobrą pracę
dla mnie i brata oraz powodzenia w prowadzeniu firmy dla Krzyśka. . Błagam
o przebaczenie grzechów dla mnie oraz życie wieczne dla mojego ojca, babci i
dziadka.
604 Proszę o dołączenie mojej intencji do nowenny do Świętej Rity o łaskę macierzyństwa dla
Marleny.
605 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję za wsparcie i opiekę!. Błagam strzeż nas od zła i niebezpieczeństw tego
świata, spraw byśmy długo żyli w zdrowiu z moim mężem Krzysztofem aby spłacić kredyty,
wychować dzieci i być dla nich wsparciem tworząc prawdziwą kochającą się Rodzinę, za którą bardzo
tęsknimy. Uwolnij nas od wszelkich nałogów i nie pozwól żebyśmy stracili pracę i broń nas przed
tymi, którzy nas w niej krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna)aby się kochały i
pomóż im uwierzyć Im w siebie abyśmy ukierunkowali je w życiu zgodnie z wolą Boga. Nie pozwól
nam stracić pracy i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Danuta
606 Święta Rito proszę, błagam dopomóż w powrocie do mojej poprzedniej pracy. Za Twoim
pośrednictwem proszę o zdrowie dla mamy, potrzebne łaski dla taty, siostry i jej córki. O niebo dla
dusz w czyśćcu cierpiących. O kogoś bliskiego dla samotnych i starszych ludzi.
Gosia
607 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga o zdrowie i siły dla mojej mamy,aby wyszła
z nerwicy i depresji po śmierci męża. Proszę Cię aby miała siły dalej prowadzić dom i pomagać
dzieciom w wychowaniu wnuków. Proszę Cię o zdrowie dla brata Daniela i żony Sylwii i syna
Kacpra. Alby Sylwia miała szacunek dla mojej mamy i dla nas. Aby lepiej nas wszystkich traktowała,
błogosław Danielowi i całej rodzinie. Proszę o uwolnienie dla Sylwii. Św Rito proszę Cię o zdrowie i
błogosławieństwa Boże dla brata Adama i żony Oli i Oliwki i Michała. Proszę Cię o błogosławieństwa
i zdrowie dla mnie,męża Mirka synów Konrada i Aleksandra . Abyśmy mieli dużo cierpliwości dla
dzieci w ich wychowywaniu. Aby syn Aleksander wyrósł z alergii. Proszę Cię abyśmy sprzedali
działkę i dokonczyli jak najszybciej bez kłopotów budowę naszego domu A decyzje które będzie mi z
mężem podejmować były słuszne i dobre dla naszej rodziny. Proszę Cię aby wszystko się układało w
naszej pracy po naszej myśli A zdrowie nasz nas nie opuszczalo o dzieciom się dobrze układało w
szkole. Proszę Cię abyśmy znaleźli dobra nianię dla naszych synów, która będzie uczciwa i dobra dla
naszych dzieci fajowo Julka i nigdy hojnie skrzywdzi. Chroń nas i nasza cała rodzine od chorób
nowotworowych i innych ciężkich chorób przewlekłych oraz od wypadków samochodowych i
nieszczęśliwych. Strzeż nas dobry Może za Twoim wstawiennictwem Św Rito. Bog zapłać.
608 Święta Rito za twoim wstawiennictwem proszę o łaskę zdrowia dla moich córek Antoniny i
Hanny oraz męża Grzegorza i mnie Aleksandry. A także wyproś nam u Boga odwagę i cierpliwość w
codziennych trudnościach.
Aleksandra
609 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża oraz żeby dostał się na studia
doktoranckie.

Bóg zapłać
Twoja czcicielka
610 Przez włączenie do nowenny: proszę Św. Ritę - dziękując za dotychczasowe wstawiennictwo - o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej naszej rodziny.
Za Tatę, o siły i zdrowie.
O łaskę życia wiecznego dla Śp. Mamy Danuty oraz wszystkich Zmarłych z naszej rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące.
Za pomyślność firmy, w której pracuję, o mądrość dla Zarządu i za pracowników.
O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla Romka i Łukasza.
Za kapłanów: o. Wojciecha, o. Alberta i ks. Jana.
O uzdrowienie relacji i dar pięknej, czystej przyjaźni z ks. Janem.
Za mnie: o czyste serce, ukochanie Boga całym sercem i całą duszą, o łaskę wytrwania w wierze i
poznanie oraz wypełnianie Woli Bożej.
Za wszystkich moich przyjaciół, siostry i braci ze wspólnot oraz ludzi, których Pan Bóg stawia na
mojej drodze. Za wszystkich, którzy proszą mnie o modlitwę.
Za Ojczyznę i rządzących nią, o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan.
O łaskę nawrócenia dla grzeszników.
Ala
611 Kochana św. Rito,
błagamy o ostateczne i bezpieczne dla nas zamknięcie spółki, nową dobrą drogę zawodową oraz
szczęśliwe rozwiązanie.
M.i A.
612 ŚWIĘTA RITO oto ja Alicja błagam CIĘ O UZDROWIENIE mojego Męża JAROSŁAWA gdyż
cierpi i ja cierpię Błagam CIĘ uzdrów go i pomóż mu wrócić do BOGA.
613 Kochana Święta Rito błagam o uzdrowienie mamy z choroby nowotworowej.
Sylwia
614 Kochana Święta Rito, błagam Cię rozpal serce Kamila. Połącz nasze drogi i pomóż nam być
razem, stworzyć prawdziwy związek.
Proszę spraw, aby nasze relacje się poprawiły.
Błagam o Twoje cudowne wstawiennictwo w mojej prośbie !
Twoja Czcicielka Nicola.
615 Z całego serca proszę o modlitwę do Św. Rity o jej wsparcie w intencji pomyślnego i szybkiego
zakończenia wszystkich procedur i spraw związanych z budowa naszego wymarzonego domu. Oby
Bóg Wszechmogący za wstawiennictwem Św. Rity pozwolił nam zamieszkać w naszym nowym
domu jeszcze w tym roku.
Z wielką ufnością prosi Ola.
616 Św Rito proszę o wstawiennictwo za zdrowie mojej siostry Eli, jest dla mnie wszystkim..bardzo
proszę
Krystyna
617 Bardzo proszę o modlitwę w intencji , żeby Marek znalazł pracę, żeby w O było wszystko dobrze
i żeby w naszej pracy był spokój .
I o łaskę nawrócenia dla Joli
618 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego syna Macieja, o znalezienie dla niego pracy
i wszystkie łaski potrzebne. Proszę także w intencjach wymienianych w moich modlitwach.
Szczęść Boże.
Dorota

619 Święta Rito błagam Cię o wysłuchanie moich próśb i zaniesienie ich do Pana. Błagam o zdrowie
w rodzinie, dla córeczki, żony, rodziców,
przyjaciół oraz moje. Błagam Cię Święta Rito o dar stałej pracy oraz stałych dochodów zawsze,
obym przez całe życie mógł zapewnić wszystko
dla moich bliskich, obym mógł wszystkim pomóc.... Proszę Cię o Święta o wysłuchanie próśb mojej
córeczki która się do Ciebie modli...
Bardzo Cię błagam Święta Rito o odzyskanie swoich należności, żeby mi się udało...
Dziękuję z całego serca Święta Rito za wszystko co otrzymałem od Ciebie i za Twoim
pośrednictwem.
Św Rito Módl się za nami - błagam wysłuchaj moich próśb.....
620 Intencja modlitewna :w Intencji Anny i Adama o zgodę w rodzinie , miłość i wzajemne
zrozumienie. W intencji Doroty i Tomasza- o zgodę miłość i szacunek.
621 Św.Rito proszę o dalszą opiekę i pomoc mojej rodzinie szczególnie dzieciom, a także o zdrowie
dla Zygmunta i Zofii.
622 Bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo św. Rity w wyproszeniu u Boga opieki i potrzebnych
łask dla mnie i mojego męża. Boże połącz nas na nowo i pomóż nam uratować nasze małżeństwo.
623 Miłosierny Panie za wstawiennictwem św. Rity
proszę o dar odpuszczenia grzechów.
Proszę o modlitwę Darek
624 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich dzieci i pomyślne rozwiązanie trudnej dla nas sprawy
625 Święta Rito bardzo potrzebuję Twojego wstawiennictwa, prosząc w intencji o zdrowie mojej
Mamusi oraz o potrzebne łaski z okazji Jej nadchodzących urodzin ( 17 maja) i Święta Dnia Matki.
626 W intencji brata, bratowej i ich syna o nawrócenie, w intencji Dariusza o nawrócenie, uwolnienie
z nałogów i uzdrowienie z ciężkiej choroby
627 Droga Swieta Rito, pomóż mi uratowac moje malzenstwo, moja rodzine. Pomóż zeby moj mąż
zmienil podejscie, zeby byl taki jak dawniej. Opiekuj sie nami blagam Cię...
628 Błagam - za wstawiennictwem św. Rity - o łaskę znalezienia Ciebie, Boże i nawrócenia dla
Stephanie A.G.C. oraz innych osób w podobnej sytuacji, a także łaskę wytrwania w nawróceniu oraz
zbawienie w godzinę śmierci.
629 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w następujących intencjach:
1. Dziękczynnej za pojednanie z byłym chłopakiem oraz o to, abyśmy znowu byli parą.
2. O dobrą pracę dla brata oraz pozytywne rozwiązanie moich problemów finansowych, o dobrą pracę
dla mnie.
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mamy; Siostry Agnieszki
4. O poprawę relacji z Rafałem.
5. O dar nieba dla ś.p. Taty oraz moich przodków, krewnych i zmarłych znajomych.
Pozdrawiam i dziękuję.
AM
630 Święta Rito, dziękuję Ci za miłość Romana i proszę o łaskę sakramentu małżeństwa dla nas.
Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Marty i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Bartka.
Święta Rito, proszę o światło mądrości w założeniu i prowadzeniu firmy, aby działalność ta
przyniosła nam i innym dużo pożytku i aby prowadzenie jej było dla nas radością z możliwości dania

pracy innym i sobie. Czuwaj nad nami i prowadź nas w prawdzie i poszanowaniu pracy innych ludzi.
Stawiaj na naszej drodze ludzi rzetelnych, sumiennych i pracowitych.
Balbina z Torunia
631 Św. Rito patronko od spraw beznadziejnych proszę wyjednaj dla mnie i mojej córki łaskę
zdrowia,dopomóż córką w nauce a mężowi w pracy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu pewnej trudnej
sprawy.
Patronko rodzin i przebaczenia naucz nas miłości i wzajemnego szacunku. Wyjednaj mi łaskę
przebaczenia abym wybaczyła krzywdy, które mi wyrządzono i aby wybaczono te wyrządzone przez
mnie. Bądź opiekunką naszej rodziny. Nie pozwól aby w naszym życiu pojawiali się źli ludzie, którzy
sieją w naszych sercach ból i niepokój. Prowadź nas po krętych ścieżkach życia prosto do Boga,
abyśmy zawsze byli blisko niego i godzili się z jego wolą.
św. Rito miej nas w swojej opiece
632 Proszę o życzliwego rozmówcę dla mnie. O pokój w rodzinie M. W
intencji pani Y. W dobrej intencji za moich winowajców, niech im będą
odpuszczone winy. Za moją siostrę. Za Sarę. Za duszę mojej mamy. Za
mojego dziadka, aby uwierzył w Chrystusa Zmartwychwstałego. O
bezpieczny pobyt zagranicą. O to, abym nie tłumił w sobie emocji. Za
siostry Eremitki. Dziękuję Bogu za długą i dostrzegalną opiekę nade
mną.
633 Sw. Rito, błagam dopomóż mi , bo mój czas się skończył i nie znajduję drogi wyjścia. Ratuj mnie
z tej tragicznej sytuacji
Katarzyna
634 Święta Rito
Pragnę Ci bardzo podziekować za wysłuchanie mej prośby i wstawiennictwo w intencji zdania
trudnych mających wpływ na przyszłość egzaminów zawodowych. Dziękuję za ten zdany egzamin!
Dziękuję za wszystkich ludzi, którzy mnie wspierali, pomagali i modlili się za mnie, bez ich wsparcia
nie poradzilabym sobie. Wszystkich mych dobroczyncow polecam Twej opiece a także koleżankę,
której nie udało się zdac...
Ola
635 Święta Rito!
Dziękując za wszystkie dotychczasowe łaski, proszę o opiekę nad moją córką Kasią . Wyproś dla
niej łaskę zdrowia i wiary. Opiekuj się też moim synem Piotrem i drugą córką Anią. Wędruj z nimi!
Nie opuszczaj ich ! Polecam Tobie modlitwę za mojego męża Pawła , byś wyprosiła wraz ze świętym
Józefem łaskę zmiany pracy. Módl się , święta Rito o uzdrowienie mnie z głuchoty.
Twoja Barbara
636 Św.Rito!
Bardzo Cię proszę poblogoslaw mi i mojej rodzinie.Moja córka wychodzi w tym miesiącu za mąż
poblogoslaw jej na nowej drodze życia.Wspieraj ja w trudnych chwilach,chroń i opiekuj się nią oraz
jej mężem i córeczką.
637 Chciałam prosić o modlitwę i łaskę w postaci uzyskania pieniędzy na spłatę naszych zobowiązań,
wyjścia z długów, uwolnienia z ucisku i odzyskania domu. Alicja H.
638 Proszę o modlitwę w intencji ciężko chorej Agnieszki, o łaskę powrotu do zdrowia dla niej i
potrzebne łaski dla jej rodziny.Święta Rito,dopomóż nam.Amen.
639 Święta Rito, dziękuję Ci za wstawiennictwo. Proszę Cię o modlitwę o dobrą radę, o wzajemną
miłość i szacunek dwojga wiadomych Ci osób, o zachowanie godności, o wytrwanie w wierze.

Święta Rito, proszę Cię, wstaw się za mną do Pana Boga, jestem w wielkiej rozterce.
A.
640 Matko proszę o wyjaśnienie moich spraw sadowych, mniej w opiece moje dzieci. Pomoz nam
Święta Rito w życiu codziennym dodaj Wiary, Miłości, Nadzieji. Oddaje siebie i moje dzieci da
naszego Ojca .
Malgorzata
641 Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków, o miłość mojego życia, za spokój dusz moich
rodziców, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny Rojek i Andrzeja
Alexandrowicza. Proszę Ciebie o zdrowie dla koleżanki Doroty. Proszę o powrót do zdrowia brata
Tadeusza, o wytrwanie w pracy przez Grzegorza. Proszę o dobre zakończenie sprawy spadkowej.
Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka. Proszę o dobrą
pracę dla córki Joanny.
M.T.
642 Sw Riro prosze Ciebie byś miała Naszą rodzine w opiece byś każde Nasze problemy pomogła
rozwiązać, prosimy Ciebie o dar macierzyństwa.
643 Świeta Rito proszę o pomyślne zakończenie sprawy sądowej dotyczącej walki o mieszkanie oby
moja rodzina nie straciła dachu nad głową.Proszę również o dar instyktu ojcowskiego dla mojego
męża by przekonał się do poczęcia drugiego dziecka.Dziękuję za wszystkie wcześniej wysłuchane
moje prośby.

