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Intencje z dnia 9 maja:
588 Święta Rito zanoś moje modlitwy do Pana Boga, niech wyzwoli Monikę spod złego wpływu N.,
niech dobry Bóg sprawi, żeby przejrzała na oczy, wróciła do dawnego życia i naprawila wszystkie
błędy.
589 Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo w mojej sprawie. Proszę o wsparcie w trudnym momencie życia, pomyślne
rozwiązanie problemów. Proszę o wytrwałość i ufność. Amen
590 Św. Rito, proszę, aby mój mąż Rafał skoncentrował się na mnie i synku i aby przestał obsesyjnie
mówić o jedzeniu i dietach. Aby znów normalnie się zachowywał i jadł. Daj mi św. Rito pokój duszy i
serca oraz uzdrów moje cialo. Dziękuję, Aneta.
591 Święta Rito, proszę o cud, by w tym trudnym momencie nasza miłość przetrwałas, stała się dla
nas bezpieczne, ciekawa, żywa. Żebyśmy w tejmiłośći potrafili się odnależć z Markiem na nowo.
Twoja Paula
592 Św. Rio błagam o wstawiennictwo za Rafałem z rodziną o pomoc i wszelkie potrzebne im łaski.
O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. ,o zdrowie.
Barbara
593 Św. Rito, błagam o Twoje wstawiennictwo o uzdrowienie z nowotworu, uwolnienie,nawrócenie,
o pomoc i wszelkie potrzebne łaski dla Damiana.
Barbara
594 O dar poczęcia upragnionego dziecka dla Anny i Mariusza
595 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż
nas od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i
miłości, pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż
żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
596 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
597 Proszę o modlitwę w sprawach, o które proszę codziennie św. Ritę.
598 O zdrowie dla mojego meza.
599 proszę o uzdrowienie i opiekę dla mojej mamy Elżbiety i błogosławieństwo dla niej i całej naszej
rodziny.
600 Proszę o wstawiennictwo św. Rity w mojej kwestii rodzinnej.

Mąż chce rozwodu, a ja nie mam pracy i proszę o wstawiennictwo za mnie abym miała środki do
życia.
Bóg zapłać
Irmina z Warszawy.
601 Święta Rito! Wypraszaj w moim imieniu przez ręce naszej Kochanej Matki błogosławieństwo dla
mojego kochanego męża Łukasza, prosząc Boga o długie i szczęśliwe życie dla niego i całej naszej
rodziny.
Boże, który wszystko wiesz, błogosław nasze małżeństwo sakramentalne, które niebawem weźmiemy
i doprowadź nas do życia z Tobą teraz i na wieki.
M.
602 św Rito proszę aby Asia urodziła zdrową córeczkę oraz o zdrowie dla niej
603 sw Rito proszę o szczęślwy powrót do domu
ąśw Rito proszę o zdrowie dla Ilzy, kuzyna i brata
604 O łaskę nawrócenia żony i powrót do małżeństwa prosi mąż, Darek.
605 Droga święta Rito, dziękuję za otrzymane łaski i opiekę. Proszę o zdrowie dla mojej mamy,
potrzebne łaski dla moich synów, Twoją opiekę dla całej rodziny, o wiarę, nadzieję i miłość
606 O pomoc i wszelkie potrzebne mi łaski, dary Ducha Św. ,wiarę, oddanie wszystkich moich spraw
Bogu. O zdrowie, zgode w małżeństwie. Wypraszam mi Św. Rio proszę.
Barbara
607 Św. RITO proszę o wstawiennictwo za Damianem. O błogosławieństwo Boże na zaslubiny
Damiana i Asi.O wzajemną miłość, zrozumienie, wsparcie. O dar potomstwa dla nich.
Barbara
608 Święta Rito dziekuję Ci za wszystkie do tej pory łaski którymi obdarzyłas moją rodzine i
pokornie proszę o łaskę dla moich synów: aby wszystkie Kamila sprawy zakończyły się pomyślnie
żeby stał się odpowiedzialnym ojcem i mężem dla swojej rodziny , spraw aby wszystkie Arka
sprawy zakończyły się pomyślnie żeby stał się odpowiedzialnym ojcem i mężem dla swojej rodziny i
aby uwierzyli że wszystko pochodzi od Boga , proszę o miłość między synami a ojcem , braćmi, aby
powrócił pokój do naszej rodziny. Czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich pragnień Renata
609 Droga św Rito ,proszę uwolnij od nalogu alkoholowego mojego męża,aby sie opamietal i
nastapil dzien trzezwosci, o nawrócenie, uzdrowienie duszy oraz relacji z bliskimi,aby w naszym
domu zapanowala milosc i zgoda, proszę o dobrą pracę dla starszego syna by nie został oszukany i
wyszedł z depresji aby moi synowie byli otoczeni przez ludzi zyczliwych, prosze sw Rito wymódl
dla moich synów dobre kochające żony,abym mogła doczekać wnuków i cieszyć się ich szczęściem,
proszę o zdrowie dla mamy i wszystkich domownikow a dla mnie siły abym mogła stawić czoła
codziennym problemom,sw Rito prosze aby skonczyly sie moje problemy zdrowotne proszę o opiekę i
boże błogosławieństwo dla moich bliskich,dziekuje za dotychczasowe łaski.Amen Jola
610 Proszę o modlitwę za siostrę i jej męża o potomstwo dla nich ,by poczęło się w sposób naturalny i
juz jak najszybciej
Agnieszka
611 Św Rito dziękuję za łaski już otrzymane. Proszę o wsparcie, opiekę i błogosławieństwo dla moich
dzieci, wnuków, rodziców.
Opiekuj się moim bratem Sławkiem, pomóż aby wyzdrowial i znalazł pracę. Wspieraj Zbigniewa w
jego walce o trzeźwość i dobre życie. Mojego kuzyna Piotra w chorobie i trudnej sytuacji rodzinnej.

Każdego kto potrzebuje pomocy. Odmien serca ludzi którzy mi źle życzą. Mnie weź w swoją opiekę i
obronę. Daj siły na przetrwanie trudnej sytuacji trochę brak mi sił.
Błogosław i wspieraj siostry i księży modlacych się w naszych intencjach. BÓG zapłać IW
612 w sprawie mojego zaliczenia w szkole, ktore mam 15 maja
613 Święta Rito proszę cie o wstawiennictwo za zdrowie mojej rodziny oraz dusze mojeg taty.
614 Święta Rito, ubłagaj proszę dobrą pracę dla mojego syna. Uproś aby mógł on zamieszkać ze
swoją żoną i córeczką.
615 Św. Rito zanoszę do Ciebie wszystkie intencje swoje, moich najbliższych oraz tych którzy prosili
o modlitwę, abyś Ty Św.Rito orędowała do Pana Boga Naszego w naszych potrzebach. Prosimy o
uzdrowienie dla ducha i ciała, umocnienie w wierze świętej, napełnienie miłością i utwierdzenie w
nadziei na życie wieczne z Panem i Zbawicielem. Powierzam nieustannej modlitwie siebie, męża,
córkę, rodziców, rodzeństwo i ich rodziny, dzieci i młodzież, przyjaciół i nieprzyjaciół, wszystkie
wspólnoty modlitewne do których należymy i które za nami się wstawiają. Prosimy o wstawiennictwo
za zagubionych na drodze wiary, cierpiących i konających, a zwłaszcza za tych którzy odwrócili się od
Pana Boga i za wrogów kościoła. Polecamy w tej nowennie cały kościół święty, papieża, biskupów i
kapłanów, wszystkie zgromadzenia zakonne, abyśmy wytrwali w drodze do Pana.
Św. Rito przed dorocznym twym wspomnieniem prosimy módl się za nami grzesznymi, którzy się do
ciebie uciekamy.
616 Święta Rito błagam pomóż...
wstaw się za moim mężem...
roztocz swój parasol ochronny nad jego głową...
to dobry człowiek, zrozumiał co w życiu ważne...
Miej w opiece nasze dziecko, dzięki Tobie je mamy...
Pomóż podjąć dobrą decyzję w sprawach zawodowych...już nie wiem co mam
robić...pokomplikowało się wszystko...pomóż mi to wyprostować...
617 Proszę o modlitwę w intencji grona pedagogicznego w SP w Łochowie, o uwolnienie z ducha
masonerii, okultyzmu.
Bóg zapłać!
Ewa
618 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc w rozwiązaniu naszych problemów
finansowych.Wyproś, aby udało się sprzedać działkę i uzyskać jeszcze środki na spłacenie długów.
Miej w opiece i daj zdrowie moim rodzicom i mojemu dziecku.
Dominika
619 Przesyłam intencje:
- O zdrowie i potrzebne łaski dla córki Justynki
- O zdrowie i mądre wybory życiowe dla chrześnicy Magdaleny
620 Przez wstawiennictwo świętej Rity prosze o modlitwę w znanej Panu Bogu mojej intencji, o łaskę
jej wysłuchania i wyprostowania moich dróg życiowych.
621 Dziękując za wszystkie otrzymane łaski i prosząc:
o pozytywne rozpatrzenie spraw dotyczących pracy mojej i męża
o wypłatę odprawy
o zdrowie dla synka Marcinka i nasze
622 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, dla

Franciszka, przyjaciół i nieprzyjaciół oraz ich rodzin. Polecam również swoją pracę i firmę, w której
pracuję a także wspólnoty, do których należę.
623 Za wstawiennictwem św Rity proszę Dobrego Boga o łaskę zdrowia dla ks Tomasza i dla
Krystyny
624 Sw. Rito,
O rozum i dobre rozeznanie w pewnej sprawie,
P.
625 Święta Rito wstaw się za mną by wszystkie nowotwory opuściły moje ciało bez operacji. Proszę o
zdrowie ciała i duszy oraz o miłość.
626 Św. Rito błagam Cię o wstawiennictwo do Pana Jezusa Miłosiernego aby pozwolił na szczęśliwe
zakończenie budowy domu i załatwienie z sąsiadami sprawy drogi a także błagam Cię o wszelkie
potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. dla Łukasza, Tadeusza i Anny.
627 Proszę o modlitwę za nawrócenie męża Grzegorza i syna Konrada oraz za spokój duszy śp. Haliny
i całej jej rodziny. Bóg zapłać. Beata
628 Święta Rito, proszę wyproś mi u Boga łaskę dobrej, spokojnej pracy z bezpiecznymi dojazdami
oraz pokój serc i umysłów dla wszystkich członków mojej rodziny. Proszę też o łaskę życia wiecznego
dla zmarłych bliskich i dusz czyśćcowych. Proszę o uzdrowienie dla siostry.
629 bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach
-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci i mojej mamy,
-aby Bogdan zaczął spłacać swoje długi i aby udało się nam uratować mieszkanie,
-aby Szymon zaliczył wszystko i zdał do następnej klasy
Z Bogiem,
Danuta
630 O nawrócenie syna i uzdrowienie jego zranień, o uwolnienie naszej rodziny z grzechu
nieczystości, pornografii i jego skutków
Anna
631 Św. Rito! Dziękuje Ci za wszystkie otrzymane łaski.Prosze Cie o zdrowie dla moich dzieci, mamy
i dla mnie. Prosze Cie o szczęśliwe zakończenie spraw.
632 Za Annę i jej bliskich
633 Najukochansza Św. Rito
Błagam Cię nie opuszczaj nas i wspomagaj nas w każdym momencie naszego życia. Dziękuję Ci za
otrzymane łaski. Chroń nasz przed chorobami, kłopotami i zmartwienia mi. Pomóż mojej Ani, tacie i
Asi. Chroń cała moja rodzinę.
Dziękuję Ci.
Twoja M
634 Święta Rito proszę połącz na nowo i uzdrów małżeństwo Agnieszki i Michała. Proszę Cię Maryjo
aby miłość, która nas połączyła kiedyś przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do
siebie i odbudowali nasze małżeństwo. Proszę dla nas o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i
przebaczenia.
635 prosze o dobrego meza dla siostry

636 Święta Rito, błagam pomóż mi uratować mój związek z Damianem. Niech miłość która nas łączy
pokona wszystkie problemy, przeszkody i ludzi którzy stanęli nam na drodze. A Dobry Bóg niech
połączy Nas na zawsze Świętym węzłem małżeńskim. Twoja czcicielka MartaW
637 Święta Rito, proszę o dobre zdrowie dla moich Rodziców Olgi i Józefa. Proszę miej ich w swojej
opiece, chroń od wszelkiego zła, chorób i niebezpieczeństw. Twoja czcicielka Marta
638 Święta Rito. Bardzo proszę Cię o pracę . Proszę wpłyń na osoby decyzyjne , żeby zmienili zdanie
i żebym dalej mogła pracować tu gdzie pracuję. Bardzo proszę.
639 Sw. Rito Bardzo cie prosze wybłagaj u Boga dar mądrości dla mojego męża
640 Św.Rito!
Proszę Cię pomóż Izie znaleźć miłość, chciałabym żeby była szczęśliwa.Otocz ją opieką ,
pobłogosław ją , pomóż rozwiązać wszystkie trudne sprawy, znaleźć pracę i cieszyć się życiem.
641 Święta Rito , patronko moja od wielu lat, dziękuję za Twoja opiekę, za wstawiennictwo. Św. Rito
od spraw najtrudniejszych , orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych proszę o zdrowie dla mojego
męża Krzysztofa, o potrzebne łaski dla niego i dla mnie. Zawierzam Twojemu wstawiennictwu moich
rodziców, proszę o zdrowie dla nich, szczególnie proszę o zdrowie i dobre wyniki badań dla mamy
Krystyny, proszę o potrzebne łaski dla rodziców. Św. Rito módl się za nami, wstawiaj się za nami u
Miłosiernego Jezusa, upraszaj potrzebne łaski dla mojej rodziny, wspomagaj nas w każdej potrzebieTwoja czcicielka Ania. Jezu Ufam Tobie!
642 Św. Rito proszę wstaw się za mną u Pana Boga. Proszę o prawdziwą,szczerą i odwzajemnioną
miłość,która zakończy się małżeństwem. Tak bardzo pragnę mieć rodzinę,kochającego męża. Pomóż
Św. Rito.
643 Proszę o modlitwę o pomoc sw.Rity abym dostała wymarzoną swoją prace
644 Św.Rito wstaw się u Pana naszego o zdrowie dla moich bliskich i dla mnie i o pracę dla córki po
powrocie do domu.Proszę także w wiadomej sprawie i z serca dziękuję za dotychczasowe łaski...
-Małgorzata
645 Św Rito proszę cię o łaskę pomocy finansowej na kupno swojego domu i pomoc finansową, oraz
o przemianę mojego syna aby przestał kłamać i zmyslac i był mądrym rozsądnym dzieckiem i żeby
zacząć się uczyć poprawił wszystkie zle oceny. Proszę o pomoc św Rito.
646 Kochana Św Rito, bardzo Cię proszę, spraw aby nasza sytuacja finansowa poprawiła się, aby mąż
znalazł lepsza pracę.
647 Błagam, by syn zdał egzamin zawodowy w czerwcu, święta Rito wstawiaj się za Miłoszem.
648 Bogu znane intencje
d.
649 O Boże prowadzenie w podjętych decyzjach oraz odnalezenie swojej drogi po powrocie do
ojczyzny - Jakub
650 Intencje do Św. Rity w maju.
Św. Rito Patronko spraw najtrudniejszych zwracam się do Ciebie z gorącą prośbą, jednocześnie
dziękując za otrzymaną już pomoc:
- Proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki Ani, o to aby jajniki zaczęły prawidłowo pracować, aby
pojawiły się komórki zdolne do zapłodnienia i aby mogła zajść w ciążę, ciążę mogła donosić i żeby
mogła urodzić zdrowe dzieci

- Proszę o pomoc, aby mojemu wnuczkowi M.w końcu zniknęła woda z lewego ucha i więcej się nie
pojawiała, aby zaczął dobrze mówić bez jąkania się oraz o to aby niepotrzebna była operacja na ucho.
- Proszę o dar zdrowia dla mojej Mamy, aby ustąpił ból nóg, bioder,aby mogła dalej wciąż sama
chodzić i aby poprawił się wzrok.
- Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojego męża, aby odzyskał słuch i aby mniej się denerwował
- Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie, aby przestało boleć mnie ramię, lewe kolano, aby alergia
ustąpiła choć trochę, aby nie doprowadziła mnie do astmy
- Proszę o łaskę zdrowia mojemu synowi P. jego córce , aby alergia ustąpiła, aby zniknęła wysypka na
nogach i czerwone plamy. Proszę o łaski dla Oli - 11 maja przyjmuje Pierwszą Komunię Świętą, niech
ta Komunia będzie małym ziarenkiem prowadzącym do zdrowia.
- Bóg zapłać!
M.
651 Kochana św. Rito chroń proszę moje życie, pomagaj i upraszaj potrzebne łaski. Twoja siła, moc i
wstawiennictwo są nieocenione. Dziękuję.
652 O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dziecka, proszę o wstawiennictwo św. Rito. Anna
653 Błagam Cie Święta Rito o uzdrowienie Kamila
654 Uprzejmie proszę aby moja intencja o zdrowie dla mojej córeczki
Wiktorii oraz potrzebne łaski dla mojej rodziny została włączona do próśb i podziękowań
przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
655 Proszę o modlitwę w intencji mojego powrotu do zdrowia, wyleczenia moich dolegliwości, które
odbierają mi radość życia, niech miłosierny Pan obdarzy mnie łaską zdrowia. Proszę też o modlitwę
w intencji zgody i zrozumienia oraz miłości w małżeństwie moim, mojej córki Anny, mojej
chrześniaczki Agnieszki i przyjaciółki Kasi.
656 Proszę o pomyślną operacje dla mojego półrocznego synka Kubusia oraz zdrowie dla moich
bliźniąt, niech rozwijają się i rosną na chwałę Boga.
657 Czcigodna i Wielka Święta Rito
Zwracam się do Ciebie z prośbą o wsparcie w modlitwie o zdrowie dla mojej mamy, aby mogła się
sprawnie poruszać, aby choroba nie postępowała. Błagam o pomoc i modlitwę.
Ewa
658 Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo za mną u Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego w
następujących sprawach: o zdrowie dla mnie i mojej mamy, o dobrego męża i o dobrą pracę dla mnie,
wszystko zgodnie z Wolą Bożą.
K.
659 Św. Rito dziękuje za wymodlone łaski.
Bardzo proszę wstawiaj się dalej za mną, rodziną, tymi co za mnie się modla,
znajomymi, lekarzami z personelem, sąsiadami... Proszę o uzdrowienie
wewnetrzne i fizyczne, zwłaszcza kręgosłupa, stawów, serca, oczu... oraz o dar
schudnięcia dla mnie i siostry. Proszę też o prace dla nas, rentę na stałe
już, dla mnie i siostry, oraz ochronę dla nas i naszego mienia. Wyproś
bezpieczną pracę i pobyt brata za granicą. Boże zmiłuj się nad nami.
Wojciech
660 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla Małgosi i jej prawidłowy rozwój. Proszę o zdrowie dla mnie
i Mateusza. Szczególnie proszę o dobre wyniki badań. Otaczaj swoją opieką cała moją rodzinę.
Dziękuję Ci za dotychczasowe wstawiennictwo. Bóg zapłać. J.

661 Św.Rito Dziękuję za Twe wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernnego. Błagam gorąco wyproś u
Jezusa Miłosiernego łaski które są potrzebne dla mnie i całej mojej rodziny, prosi Barbara.
662 Św. Rito błagam bym zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Jest mi bardzo ciężko, nie
opuszczaj mnie i moich najbliższych, miej nas w opiece.
Kasia M
663 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla brata Adama, mamy i dla mnie i o dary Ducha Swietego.
Jola
664 Sw. Rito proszę o opiekę i niezbędne łaski dla Huberta,z okazji urodzin
Chrzestna
665 O zdrowie dla Barbary
666 Święta Rito, dziękuję za Twą cierpliwość i wypraszane łaski.
Błagam Cię o pomoc dla Agaty, proszę o lekarza, który postawi trafną diagnozę i wprowadzi
skuteczne leczenie. Już 7 lat w bólu, tułaczki po lekarzach, leki, które nie przynoszą ulgi . To dla 20
letniej dziewczyny ciężkie wyzwanie. Jak funkcjonować , jak studiować , jak spotykać się z ludźmi,
jak żyć w samotności, bo zdrowie ogranicza aktywność. Jak się nie poddać i myśleć z optymizmem o
przyszłości ? Jak dalej żyć ?
Nikt Tylko Bóg. Święta Rito, ulituj się nad nią, błagaj Miłosiernego Pana o zdrowie i siły dla niej, o
pociechę,ulgę, właściwą drogę, odpowiednich ludzi na jej drodze, błogosławieństwo w jej działaniach,
również na studiach, o przyjaciół. .Proszę o światło Ducha Świętego co dalej robić i siłę również dla
mnie, by sobie poradzić i być wsparciem dla innych.
Święta Rito, weź w opiekę również Kubę, Ty wiesz, jak wiele potrzebuje, Wojtka z rodziną, osoby mi
bliskie i te,za które powinnam się modlić i mnie samą.
Święta Rito , patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych, módl się za nami.
667 Święta Rito, prosimy Cię niezmiennie o uzdrowienie naszej córeczki i dar ponownego
macierzyństwa. Urszula iGrzegorz
668 Proszę o modlitwę w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
669 Św. Rito, Proszę o Twoje wsparcie dla mnie, mojego syna i mojej rodziny. Proszę aby moj syn
miał kolegów, nie był sam, aby był zdrowy i miał siły, nie denerwował sie tak bardzo i aby dobrze mu
się wiodło w szkole.
AM
670 Bagam o dobry wynik sprawy sądwej. Św.Rito wstawiaj się za mną
anna
671 Moja intencja
Proszę o modlitwę,
Święta Rito proszę, błagam Cię o wsparcie ...
Iza
672 Prosze cie sw Rito o modlitwe I wstawiennictwo u Pana .prosze cie o modlitwe za zdrowie dla
mnie I moich bliskich,zebym mial prace I mogl utrzymac rodzine ,I spacac zobowiazania .,opieke od
zlego Joachim
673 Św. Rito ja jeszcze raz z tą prośbą w sprawach finansowych

674 Uprzejmie proszę o modlitwę w mojej intencji: zdrowie dla mnie i mojej rodziny.
Agata R.
675 Święta Rito, dziękuję za otrzymane do tej pory łaski i gorąco proszę o wstawiennictwo u Jezusa
Miłosiernego w sprawach Tobie i Bogu wiadomych. Ufam w Twoją pomoc i powierzam siebie i moją
rodzinę Twojej opiece.
Twoja czcicielka - Zofia.
676 Kochana Św Rito proszę żeby wszystko się ułożyło oraz o zdrowie.
677 BŁAGAMY O łaskę zdrowia dla naszej córeczki Darii ufamy że Darusia zacznie kiedyś
samodzielnie chodzić i mówić polecamy BOGU też naszą starszą córkę Oliwię prosimy aby Oliwka
mogła lepiej zapamiętywać i kojarzyć i miała mnisze problemy z nauką. UFNI RODZICE BEATA I
SŁAWEK.
678 Proszę o modlitwę w intencji nastepujacej:
Powrót do Polski na stałe żeby się udał do końca następnego roku.
679 Proszę o modlitwę w intencji mojego męża, o zdrowie dla niego i potrzebne łaski.
Maria
680 W Bogu znanych intencjach.
681 Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa A i P oraz ich dziecka.
682 Kochana Św.Rito pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo, aby Miłosierny i Dobry Bóg za
Twoim wstawiennictwem wysłuchał moich próśb:
- o łaskę współpracy z Łaską Bożą,
-o łaskę zupełnego poddania się Woli Bożej we wszystkim,
- o ochronę przed bankructwem i upadłością mojej rozwijającej się działalności(brak środków na
dalszą działalność-czyli więcej pracy dla mnie,podatki,kredyty i potrzeby godnego życia)
- o łaskę zdrowia i siły ;
-o Dary Ducha św. w życiu codziennym , sprostanie obowiązkom rodzinnym, zawodowym i
społecznym;
-o przywrócenie łaski pomyślności i dobrobytu mnie i mojej rodzinie, współpracownikom;
-aby Dobry Bóg udzielił łaski wsparcia finansowego w dalszym funkcjonowaniu mojej działalności
gosp-żeby ta moja działalność zaczęła przynosić zysk, dzięki któremu będę mogła wspierać dzieła
Boże, co pozwoli również na godne wynagrodzenie dla nowych współpracowników i co pozwoliłoby
zapewnić godny byt mnie i moim bliskim,abym mogła, ku jeszcze większej Chwale Bożej i służbie
bliźnim sumiennie i wiernie wykonywać swoje obowiązki stanu i powołania, dzielić się tym co mi
Dobry Bóg dał i daje i zapewnić godny i bezpieczny byt mnie i mojej rodzinie.(niestety rozwijając tę
działalność ponoszę na razie duże koszty, dlatego pokornie proszę o wybłaganie łaski wsparcia
finansowego(obawiam się,że kłopoty finansowe które co miesiąc mnie dotykają-spłata kredytów,
podatki i rozbudowa w planach czy podołam w tym miesiącu zobowiązaniom i wydatkom czy
doprowadzą moją firmę do upadłości i bankructwa);
-o łaskę pozyskania nowych, rzetelnych i uczciwych klientów.
Oddaję te wszystkie moje utrapienie i przeciwności, tek kłopoty i trudności Bogu w Trójcy Świętej
Jedynemu (sama w swej nędzy i nicości nic uczynić nie mogę dlatego błagam o modlitwę i pomoc co
mam czynić Panie powiedz mi i prowadź )
Opatrzności Boża prowadź mnie,
Opatrzności Boża zawierzam się Tobie w całym swoim życiu:
Wierzę i ufam Bogu ,że udzieli łask potrzebnych do dalszego godnego funkcjonowania tej mojej
raczkującej działalności.
683 Swieta Rito prosze o zdrowie ,oraz o to zeby wszystko sie dobrze ulozylo.

684 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św.Rity w miesiącu maju w intencji mojej córki Anny i
jej męża Cezarego aby dobry Bóg obdarzył ich dziećmi.
685 Proszę o modlitwę za moją żonę oraz pozostałą rodzinę oraz o szczególną modlitwę o
uzdrowienie mnie z nowotworu Kazimierz
686 Sw Rito blagam o uzdrowienie synka kubusia z autyzmu dzieciecego. Prosze aby kubus zaczal
lepiej mowic i chodzic na calych stopach a nie na paluszkach. Sw Rito prosze wypraszaj dla naszych
synkow potrzebne laski. Matka
687 Św.Rito proszę o Niebo dla sp.Teresy Buchowskiej.Amen.
688 Kochana Św. Rito - proszę o pomoc w uzdrowieniu mojego męża. Dzięki Tobie żyje już ponad
rok od postawienia strasznej diagnozy. Ale jego dusza też jest spokojniejsza. Wyzbył się chęci do
zabijania stresu w alkoholu, nie jest agresywny, dostrzega piękno przyrody, muzyki, lubi dobre słowo.
A przedwczoraj dostał olejek różany św. Rity z Włoch od koleżanek. Wszyscy mamy nadzieję...
689 Prosimy w intencji naszej Lusi- aby zaczęła pięknie mówić i prawidłowo się rozwijać. Aby nasze
córeczki rosły zdrowe, szczęśliwe, kochane i bezpieczne.
O zdrowie i pomyślność dla mamy i teściów i całej naszej rodziny. Pomyślność dla Jarka i jego
rodziny. Prosimy również, aby dobry Bóg otoczył opieką babcię Stasię i oszczędzał jej cierpienia. O
niebo dla taty Kazimierza, Katarzyny, dziadków Banasiaków i Mroczków, mojej wychowawczyni Krysi, Marka oraz zmarłych z naszych rodzin. Niech Pan przyjmie ich do siebie.
690 Proszę o modlitwę w intencji mojej Mamy... choruje na depresję ...proszę o siłę dla niej do
stawienia czoła trudom życiowym, wsparcie i łaskę Bożą by ujrzała świat w lepszych barwach i
umiała się cieszyć życiem i tym co ma, by została jej zabrana ta udręka, lęk i poczucie gorszości i
poniżenia, które ją prześladują i zabierają radość i chęć życia.
691 Św. Rito. Bardzo dziękuję o wstawiennictwo u dobrego Boga za moją poprawę sytuacji
finansowej. Proszę Cię jeszcze dalej o dobre wyniki badań kontrolnych mojej choroby nowotworowej
(nowotwór złośliwy piersi), oraz dodaj mi sił w samotnej opiece nad bratem z chorobą Alhaizmera.
692 Św. Rito spraw, abym dzięki wykształceniu i osobowości dostała lepsze, bardziej odpowiedzialne
stanowisko, które pozwoli mi się rozwijać i będzie jeszcze lepiej płatne niż dotychczas w obecnym
miejscu pracy. Aby przełożeni po raz kolejny mnie docenili, obdarzyli zaufaniem, sympatią,
traktowali mnie poważnie, abym zawsze mogła liczyć na ich pomoc i wstawiennictwo, aby zauważyli
raz jeszcze moje starania, umiejętności i polecili mnie komu trzeba w sprawie awansu i przyznali
premię. Aby liczyli się z moim zdaniem i zabiegali o mnie. Aby traktowali mnie inaczej niż innych,
aby nie wykorzystywali mnie do swoich celów, ale współpracowali ze mną fair. Abym wysunęła się
na pozycję lidera tego zespołu i aby pojawiła się między mną a kierowniczką szczera i prawdziwa
więź przyjaźni.
Proszę Cię aby poprawiła się moja sytuacja materialna jak i mojej rodziny, aby wszyscy mieli pracę, a
także, aby problemy, które są wokół mojej osoby i rodziny zniknęły, a cała moja rodzina żyła w
zdrowiu, szczęściu, pomyślności i zgodzie. Dziękuję Ci za pomoc.
Katarzyna
693 Kochana święta Rito daj mi siłę do pokonywania własnych słabości i problemów oraz czuwaj nad
moim związkiem. R.
694 Swięta Rito,
prosze Cię o łaskę zdrowia dla mnie, właściwą diagnozę i leczenie przy moim schorzeniu kręgosłupa.

Proszę o łaskę skończenia studiów , zaliczenia sessji i zakwalifikowania się na staż dla syna
Dominika. Proszę również za Twoim pośrednictwem o łaskę odnalezienia drogi życiowej izawodowej
dla Niego
Proszę o łaskę wiary dla dziewczyny syna Marty.
Dziękuję za wszystkie łaski i polecam całą moją rodzinę Twojej opiece.
Prosi RG
695 Święta Rito proszę Cię o błogosławieństwo i zdrowie dla całej mojej rodziny.
696 Błagam Św Ritę, aby wyprosila u Pana łaskę nawrócenia i uwolnienia od wszelkich nałogów
mojego syna Bartka. Błagam też o cud uzdrowienia dla mojej przyjaciółki z choroby nowotworowej.
Jezu Ty się tym zajmij.
697 Śwl Rito, Wspomożycielko! Proszę Cię o wstawiennictwo u Pana, by wrócił zdrowie i darzył
łaskami na dalsze dni ziemskiego życia. Otocz swoją opieką także moją rodzinę z maleńkim
wnuczkiem Filipkiem, o którego modliłaś się razem z nami. Bóg zapłać
Maria
698 Św. Rito proszę o kontakt z synem Sebastianem, pojednanie rodziny, łaskę Ducha Świętego,
miłość, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i Świętych oraz o łaskę
szczęśliwej śmierci dla Elżbiety.
699 Św.Rito dziękuję za wszystkie otrzymane łaski proszę o łaskę uzdrowienia z nerwicy i depresji
oraz błogosławieństwo Boże w pracy dla Gabrysi,o uzdrowienie z depresji dla Weroniki, o zdrowie i
dobre wyniki badań dla mnie,o zdrowie dla męża i całej rodziny,o silna wiarę i potrzebne łaski dla
syna,Kasi,Olka i Partyka.
700 Święta Rito!
Proszę o wszelkie potrzebne łaski dla Zosi.
701 Proszę o modlitwę w intencji Adriany I Daniela aby Bóg Miłosierny połączył ich węzłem
małżeńskim.
702 Sw.Rito proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej Magdaleny.
703 Proszę Cię Święta Rito o wyzwolenie z nałogu alkoholowego mojego męża.
704 Błagam o modlitwę w intencji zdrowia dla Natalii i Janiny, oraz w intencji spotkania kandydata
na męża i założenia rodziny dla Natalii.
Natalia
705 Św Rito , wspomagaj w walce o wytrwanie , wstawiaj się codziennie do Jezusa za mną i moją
rodziną , Twój czciciel Piotr .
706 Św. Rito. błagam Cię, pomóż mi,
niech w moich przegranych sprawach sądowych
wniesione będą przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego
i by zostały one pozytywnie rozstrzygnięte -Jola
707 O zdrowie siły i zgodę
708 Święta Rito,
miej w opiece moje dzieci, aby były zdrowe, szczęśliwe i wybaczyły mi moje błędy.
Święta Rito,
uwolnij mnie z mojego małżeństwa, daj mi siłę przezwyciężenia strachu, wyjednaj potrzebne łaski.

Święta Rito,
wyjednaj potrzebne łaski dla rodziny mojej siostry.
Szczęść Boże
Kasia
709 Święta Rito błagam pomóż mi zdobyć dobrą pracę,postaw na mojej drodze dobrych ludzi.
Oddaję Ci pod opiekę córkę Zuzannę by była mądra i rozsądna na studiach,dopomóż by pozdawała
wszystkie egzaminy końcowe.
Ewa
710 Święta Rito proszę Cię o modlitwę za moich zmarłych rodziców Jana i Różę oraz zmarłego teścia
Antoniego. Proszę o spokój ich duszy żeby Pan Bóg przyjął ich do siebie. Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
711 Święta Rito, proszę o zdrowie dla Ewy i o pomyślny przebieg operacji. Proszę też o to, żeby się
pojednali ze Staszkiem. Adam
712 Wszechmogący i miłosierny Boże - nasz Stwórco i Panie, Ty obdarzyłeś św. Ritę szczególnymi
łaskami i dałeś nam w niej szczególną orędowniczkę; prosimy Cię - za jej wstawiennictwem dopomóż nam w tej trudnej sprawie
ŚWIĘTA RITO DZIĘKUJĘ CI ZA WSTAWIENNICTWO W MOICH INTENCJACH
713 Święta Rito. Dziękuje że wstawiasz się za mną w modlitwach proszę abyś nadal wypraszała łaski
dla moich dzieci jak również dla całej mojej rodziny .
Bóg zapłać za modlitwę.
Agnieszka
714 Patronko ludzi w beznadziejnym położeniu ocal mnie i moje córki.
Jesteśmy same, nie mamy pieniędzy, własnego domu i nie stać nas na spłatę długów w bankach.
Błagam, zrób coś nim przyjdą do nas komornicy. Chcę odpowiedzialnie pracować, by oddać
wszystkim pieniądze. Brak mi już sił, pomysłu i nadzieji.
Spraw, bym się nie poddała i uchroniła moje dzieci przed najgorszym.
Amen.
715 Sw Rito proszę o pomoc dla mojej Rodziny o obronę przed złem
Niech będzie Bóg uwielbiony.
716 Droga Sw. Rity,
Zwracam sie do Ciebie w nastepujacych intencjach ufajac ze Ty mnie nie opuscisz.
Pokornie prosze Cie Sw. Patronko w trudnych sprawach
1. O zdrowie dla Christine, Marii, Jadwigi, aby cieszyla sie zdrowiem oraz aby Bog postal ja do jej
ulubionej pracy wsrod staruszkow.
2. Zmiane serca oraz nawrocenie dla Teresy, Elzbiety, Doroty, Danuty, Jadwigi Ch.
3. O laske opamietania dla Hedwig C, Teresy A, K. Katarzyny ktora wyrzadzila wielka krzywde
razem z tymi osobami.
4. O zdrowie oraz laski potrzebne dla Angeli, za Georgina I jej rodzine.
5. O swiatlo Ducha sw. dla Kardynala oraz po mysle zalatwienie sprawy ksiedza ktory daje zgorszenie
wiernym.
6. W intencji Krysti DelCasale aby zawrocila z blednych drog oraz powrocila do Rodzicow.
7. W intencji Neldy o zdrowie oraz w intencji Olgi oraz Jerzego H,
717 Proszę Cię święta Rito o wstawiennictwo za Kamilą i Łukaszem. Uproś im u Pana naszego
potrzebne łaski, aby pomyślnie rozwiązały się ich SPRAWY. On wie czego oboje potrzebują. Niech
jego łaska dotchnie ich i uleczy. Niech spotykają na swej drodze dobrych ludzi, którzy pomogą im
przetrwać ten trudny czas. MZ

718 Święta Rito proszę o wstawiennictwo za moim kolegą, aby rozwiązały się pomyślnie wszystkie
jego sprawy. Proszę także o opiekę nad córeczką mojej koleżanki oraz siły i potrzebne łaski dla calej
jej rodziny.
719 Św Rito proszę o potrzebne dary Ducha Świętego dla Wiktorii i Oli. Niech Matka Boża otacza ich
płaszczem Swojej opieki przez całe ich dorosłe życie, a dobry Bóg obdarza ich swoimi łaskami i
prowadzi po właściwych drogach.
Proszę o pomoc w zdaniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy dla Oli i Wiktorii. MZ
720 Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny o uzdrowienie i uwolnienie.
721 w podziekowaniu za dotychczas otrzymane łaski z prośba o dalsza modlitwe
722 W intencji nawrócenia brata, bratowej i bratanka. W intencji chorej na raka 17-letniej Kasi, w
intencji chorego na raka Jerzego.
723 Sw Rito,
gorąco proszę o Twe wstawiennictwo w intencji pomyslnego załatwienia waznej dla mnie sprawy w
urzedzie finansowym.
724 Proszę o uzdrowienie Szymona, zdrowie dla moich dzieci i wszelkie potrzebne łaski, opieke Bożą
w każdej minucie ich życia. Proszę o uzdrowienie mnie, zdrowie dla mnie, Karola, Marzeny, Danuty,
Waldka, Jacka, sióstr i ich dzieci, długie szczęśliwe życie dla nas. Nawrócenie Karola, zawsze
szczęśliwe wyjazdy i powroty dla Karola i Marzeny. Umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości.
725 Proszę o skuteczne leczenie Marysi .Za moja rodzine o zgode i wyjscie z zadłużenia.O znalezienie
pracy przez Marcina.Za Julke o pomoc w nauce. Teresa
726 Ukochana Św Rito, silna wiarą w Boga i niezłomna. Błagam o Twoje wstawiennictwo do Pana
Boga. Proszę o nawrócenie dla mojego męża, zięcia, o wszystkie dary i łaski Ducha Św dla córki
Marty. Proszę o opiekę nad wnukami i całą rodziną. Proszę o szczęśliwe zakończenie remontu
mieszkania, o pracę która podoba się Panu Bogu. Bóg zapłać, podziwiam Cię nieustannie, Basia
727 Św Rito proszę o wstawienictwo u Pana o rozwiązanie problemów w ważnej dla mnie relacji.
Proszę o zażegnanie zła, nie ranienie siebie wzajemnie, proszę o czyste serca. pokój i miłość, która się
zrodziła. Przemieniaj serca Panie.
728 Święta Rito uproś dla mnie łaskę wiary.
Grzegorz
729 Świeta Rito proszę o wstawiennictwo w pozytywnym załatwieniu sprawy spadkowej.Zdrowie dla
całej mojej rodziny,Dobrą atmosferę w pracy i aby mój syn znalazł dobrą dziewczynę na całe życie.
Lucyna.
730 Święta Rito dziękuję Ci za zdane dotychczas egzaminy pisemne Adriana i Kuby. Proszę
wstawiaj się za nimi nadal, dopomóż aby dobrze zdali egzaminy maturalne i dokonali dobrego wyboru
studiów. Niech Duch Święty nadal obdarza ich swoimi darami.
Niech bezpiecznie jeżdżą samochodami, dla siebie i innych użytkowników drogi. AZ
731 O święta Rito błagam Cię o wstawiennictwo u Boga najwyższego o zdrowie mojego dziecka
noszone pod sercem. Błagam o dobre myśli o spokój psychiczny
732 Dziękuję Ci święta Rito za otrzymane dotychczas za Twoim pośrednictwem łaski.

Dziękuję Ci św Rito, że tata poszedł do lekarza i usłyszał dobrą poradę i diagnozę.Proszę oręduj nadal
u Pana za moja rodziną. Niech Kuba i Adrian, 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 o łaskę zdrowia dla Moniki i jej mamy, a także mamy Kasi oraz mojej koleżanki z
pracy p. Basi proszę dla Nich o siły w pokonaniu choroby.MZ
733 Święta Rito,
proszę Cię o pomoc i wstawiennictwo w pomyślnym zakończeniu trudnych spraw zawodowych.
Uproś łaski u Pana, by dał siłę i wytrwanie.
Święta Rito patronko spraw beznadziejnych - pokładamy w Tobie nadzieję.
Anetta
734 Św. Rito modlę się o szybki powrót ukochanego Sebastiana.Prosi Beata.
735 Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego ułożenia się trudnych spraw finansowych, Tomasza,
Doroty,Jonasza,Jagody i moich.O zdrowie,o dobrą prace, o prowadzenie i nieustające
błogosławieństwo Boże dla nas .
736 proszę o modlitwę w następujących intencjach:
- za otwarcie się na miłość i macierzyństwo dla Justyny
- za pomoc w rozwiązaniu problemów i trudności finansowych dla Leszka
- za zdrowie i pomyślność oraz opiekę Bożą dla rodziny Lewandowiczów z Jeziorek, ich znajomych i
rodziny
737 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
-dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla
dla całej rodziny,
-o światło Ducha Św. i Błogosławieństwo Boże w życiu zawodowym i prywatnym, dobre wybory
życiowe dla syna Dominika i córki Katarzyny, oraz chrześnicy Kamili i Aleksandry,
--o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Alicji, Grzegorza zmagających się z chorobą nowotworową,
-o nowe powołania kapłańskie i zakonne, pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie,
- o zgodę, łaskę opamiętania i nawrócenia dla najbardziej zatwardziałych grzeszników w rodzinie,
Bóg zapłać
Marta
738 Droga Święta Rito, bardzo proszę Cię o powrót do zdrowia dla mojego dziadka.
739 Święta Rito,błagam,wyproś,by dzieci z klas ósmych naszej szkoły zdobyły przedostatnie miejsce
w powiecie.Barbara

