Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 9 października:
590 O uzdrowienie relacji Adama J. i Gabrieli M. oraz wolę Bożą w tej relacji. O nawrócenie Adama
i rychłe zerwanie przez niego grzesznych więzi.
O zdrowie dla Gabrieli i jej bliskich oraz Błogosławieństwo Boże dla Róż MTA.
591 Prosze o łaske dobrego wyboru mieszkania , ulozenia relacji z siostra i pozytywnego rozwiazania
trudnej sprawy finansowej.Agata
592 Św Rito proszę pomóż mi rozpocząć nową drogę życia i strzeż mnie przed świetnymi
osobami.Jezu ufam Tobie Ty się tym zajmij
593 Proszę o pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji i dobrą pracę oraz błogosławieństwo dla
wykonanych projektów.
Proszę o szczęśliwe rozwiązanie spraw związanych z Zofią H., zdrowie, pomoc i opiekę Bożą nad nią
i jej bliskimi.
Proszę zdrowie duszy i ciała i cud przemiany dla Urszuli w miesiącu jej urodzin i imienin oraz jej
głębokie pojednanie z innymi ludźmi.
Bóg zapłać, Gabriela
594 Proszę aby wszystko ułożyło się pozytywnie i po naszej myśli. Oraz aby budowa domu poszła
szybko i sprawnie bez żadnych złych niespodzianek.
595 Czcigodna Święta Rito,
proszę o Twoją pomoc i wstawiennictwo w sprawie utrzymania mojego obecnego stanowiska pracy.
Błagam Cię Świeta Rito dopomóż, bym dalej mogła pracować w obecnym miejscu pracy.
Proszę Cię ponadto o łaskę zdrowia dla mojej Rodziny.
D.
596 Proszę o modlitwę w intencji Zofii i problemów związanych z jej pracą.
Proszę również w intencji moich trudności materialnych, mieszkaniowych,
zdrowotnych. prosi Jan
597 Św Rito bardzo proszę o modlitwę i wstawiennictwo w mojej ciężkiej pracy abym się nie
załamywał i podołał w tym trudzie , żebym sobie radził a moje zaangażowanie i wykształcenie
docenili moi przełożeni. Proszę również o wstawiennictwo dla moich córek Oliwii i Julii żeby się im
ułożyło w szkole Proszę również o łaskę żeby moją rodzinę nie opuszczało szczęście, miłość i
zdrowie .
598 Bóg zapłać za pamięć w comiesięcznych nowennach,już nie pamiętam jak długo to wszystko
trwa,ale nic nie zmieni faktu że Św. Rita wstawia się w moich intencjach naprawdę
beznadziejnych.Myślę że Jezus ma jakiś w tym głębszy cel,a ja cóż? dalej modlę się i proszę dalej o
modlitwy za wstawiennictwem Św.Rity by Miłosierny Jezus wysłuchał naszych próśb,a ja dalej proszę
o to samo o pomoc w rozwiązaniu kłopotów finansowych mojej rodziny i firmy.Wierzę że Św. Rita
wysłucha naszych próśb i wstawi się za nami u Chrystusa.Jezu Ufam Tobie!!!
Bóg zapłać i Szczęść Boże za wszystko drogie Siostry Grzegorz z Rodziną
599 Dziękuję Ci Kochana święta Rito za wszelką pomoc Twoją i powierzam Ci dalszą opiekę nad
dorosłymi dziećmi w ich pogmatwanych losach oraz moje sprawy jak praca, zdrowie, finanse itd .

Proszę jeszcze o łaski dla Franciszka który bardzo cierpi i nie ma nadziei na zdrowie w stanie
paliatywnej opieki. Ania
600 Dziekuje Bogu za wszystkie laski , ktore otrzymalam za wstawiennictwem Sw. Rity. Proszeo
zdrowie w rodzinie, Prosze, zeby choroba Joasi nigdy nie powrocila. Prosze o szczesliwa podroz dla
piotrka i dla moich corek, o dobrych wspolmalzonkow dla moich dzieci, o pomoc w pracy dla Iwony,
Prosze o dobra spowiedz dla mnie. Prosze o powrot syna do kosciola.
601 Kochana Święta Rito,
proszę Cię o światło, siłę i mądrość Ducha Św. w nauce do matury i olimpiady
dla Paulinki, dobre pełne rozwoju w wierze przygotowywanie się do
Pierwszej Komunii Św. dla Martynki, rozwoju i siły dla niejdo gry na
skrzypcach.Łaskę wiary dla mojego męża i siły dla mnie abym dała radę to
wszystko mądrze przetrwać. Ewa
602 Kochana Swieta Rito,
Prosze Cie bardzo o pomoc aby Jola W. mogla i zechciala zostac moja zona.
Jerzy
603 Proszę św.Ritę o wstawiennictwo w sądzie w mojej sprawie aby Prawda wyszła na jaw!Panie
Boże zapłać.Anna
604 SERDECZNIE PROSIMY ZA POŚREDNICTWEM ŚWIĘTEJ RITY O SZCZĘŚLIWE
NARODZINY FRANCISZKA,
ŻEBY BYŁ ZUPEŁNIE ZDROWY A JEGO RODZICE OTRZYMALI DAR WIARY.
605 Kochan Święta Rito. Proszę wysłuchaj moje prośby i udziel mi te łaski o które bardzo Ciebie
proszę. Uratuj mnie z tej beznadziejnej sytuacji.Proszę o cud w moim życiu.
606 Proszę o modlitwę w intencji moich dzieci , nowożeńców którzy są tuż po ślubie oraz w intencji
mojego nienarodzonego jeszcze wnusia.Proszę o zdrowie i szczęście dla nich.
607 Święta Rito,Wyproś Proszę o zdrowie Mojego Nienarodzonego Cudeńka, które noszę pod swym
sercem.
ZPB.
608 Świat.Rito proszę Cię, pomóż mi wybrać drogę.
Agnieszka
609 Cudowna Święta Rito,
z całego serca dziękuję za otrzymane łaski i błagam o wstawiennictwo w intencji zdrowia mojego
synka.
Błagam wyproś u naszego Pana łaskę zdrowia, opieki dla mojego dziecka, oraz żeby mój synek
zaczął mówić.
Z całego serca proszę, aby nasz Pan zmienił serce mojego męża, by znowu stał się dobrym
człowiekiem.
Błagam o cud uzdrowienia dla Karoliny z choroby nowotworowej.
Proszę o opiekę i wsparcie dla Hani, Kuby i Marcina po stracie mamy i żony.
mama
610 Modlitwa za zdrowie
Mieci
Marcina
Izy
Krystyna

Marii
Władysław
611 Błagam święta Rito o pomoc dla mojej córki Martyny. Pomóż jej z psychiką aby zrozumiała jak
należy sie zachowywać. Naucz ja szanować rodzinę. Pomóż jej z koncentracją w życiu i nauce .
Przypomnj jej jak była dawniej uśmiechnięta. błagam o spokój w rodzinie i zdrowie również
psychiczne dla nas rodziców.
612 Święta Rito prprosz Cie o wstawiennictwo u naszego Stwórcy!proszę pomóż mi wyprosic dar
macierzyństwa dla mnie!
613 Najukochańsza Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo u najukochańszego Pana Jezusa w
mojej intencji. Moje małżeństwo jest w bardzo trudniej sytuacji i grozi mu rozpad ... proszę o ratunek
... proszę tez abym mogła znaleźć dobra prace, która będzie mnie satysfakcjonować i pozwalała się
spełniać. Po długiej przerwie związanej z wychowywaniem córek trudno mi wrócić na rynek pracy.
Małżeństwo mi się popsuło, trudno mi znaleść prace ... święta Rito proszę całym sercem o
wstawiennictwo.
Ania
614 Święta Rito, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie otrzymane dotychczas łaski i wsparcie.
Blagam o przebaczenie Blogoslawienstwo i wstawiennictwo do Milosiernego Serca Pana Jezusa
Chrystusa i Milosierdzia Niepokalanego Serca Matki Boskiej Maryji aby ujrzec Światło do rozumu od
Pana Boga Ojca Wszechmogacego. Serdecznie proszę o gorliwą modlitwę w intencji uzdrowienia
mego syna Tomka o powrót do zdrowia fizycznego i psychicznego, o uwolnienie z nałogu. Proszę o
łaskę wiary dla niego aby był radosny i pełen wiary we własne siły. Prosze tez o nawrocenie i
uzdrowienie i wyprostowanie sytuacji życiowej w naszej rodzinie. Święta Rito daj mi jasność
umysłu, zdrowie i siłę oraz zdrowie dla całej rodziny i przyjaciółki oraz jej dzieci.
Błagam i dziękuję z całego serca.
Bóg zapłać.
Regina
615 Proszę o modlitwę w intencji całej rodziny: o zdrowie, miłość, zrozumienie i cierpliwość, oraz o
dobrą prace dla Eli i Adama.
616 Prosze serdecznie o zdrowie dla Aleksandry i o urodzenie zdrowego dziecka.
617 Święta Rito, wspieraj mnie proszę modlitwą o zmiany w moim życiu.
Pomóż mi proszę bo nie chcę spędzić reszty życia w samotności. Opiekuj się mną i wyproś potrzebne
łaski.
Agnieszka
618 O zdrowie dla mojej córci, o spokojne zasypianie i spokojny sen dla niej, pokorę dla męża. Św.
Rito strzeż mojego dziecka
619 o uzdrowienie 10-letniego Maćka kibica Widzewa z guza pnia mózgu.
620 Święta Rito patronko spraw trudnych i niemożliwych błagam Cię o wstawiennictwo Twoje u Pana
Boga Naszego. Proszę módl się o moje zdrowie, żeby nic mi nie doległo, żebym dobrze się czuła i na
nic nie chorowała. Proszę również o zdrowie dla moich bliskich.
621 Proszę o modlitwe w pewnej intencji. Ania
622 Św. Rito, proszę Cię o uwolnienie mnie z depresji, o zabranie lęku i strachu, który mnie paraliżuje
i nie pozwala normalnie żyć.
AB

623 Proszę o modlitwę za mego męża Jerzego Żuchowskiego w pierwszą rocznicę
śmierci i zmarłych z rodziny jego i mojej rodziny Mikiewiczów i Exnerów
Wanda
624 Swięta Rito.
Proszę Cię ŚW. Rito za moja rodzinę, zawierzam Tobie moich rodziców, siostre i sopstrzeńca oraz
siebie samą, prosząc byś wstawiała sie za nami u Stwórcy wypraszając łaski. Prosze Cię szczególnie w
swojej intencji o dobrego męża oraz zgode w mojej rodzinie. Dziękujęza wszystke łaksi i Twoją
opiekę i pomoc.
Dorota
625 Ukochana Święta Rito, ulituj się made mną. Andrzej
626 Dobry, miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętej Rity proszę Cię o pomoc w wyleczeniu
moich schorzeń, dolegliwości ,chorób. Pozwól cieszyć się życiem...
Proszę też o dobre stosunki międzyludzkie w pracy mojej córki i zięcia, o zdrowie dla nich i ich
córeczki, o zrozumienie i wzajemną miłość, która pomoże utrwalać ich związek.
Pomóż mi też Panie w wykonywaniu codziennych czynności . Daj siłę do pokonywania trudów, braku
zrozumienia i braku miłości . Odmień na lepsze moje małżeństwo, wspieraj w realizacji planów i
zawsze prowadź nas swoją drogą.
Małgorzata
627 Dziękuję za dotychczasową modlitwę, chciałabym prosić o modlitwę w intencji mego syna i
męża, aby cieszyli się opieką Boga i Matki Najświętszej
B.R
628 Proszę o modlitwę, abym dostała pracę w szpitalu na pediatrii. Proszę o modlitwę za mnie i
mojego chłopaka, aby Pan Bóg okazał nam miłosierdzie, aby udzielił nam laski prawdziwej miłości
Bożej, aby Pan Bóg i Matka Boża pomagali nam.
629 Droga Swieta Rito, prosze Cie wyblagaj laski zdrowia szczegolnie dla mojej mlodszej corki zeby
prawidlowo sie rozwijala i dla calej rodziny.
A.
630 św. Rito proszę Cię o Twoje modlitewne wsparcie, wyproś mi proszę łaskę dobrego męża i bym
ja była dobrą żoną.
Pomóż mi w tym tak trudnym i długim czasie samotności." Ewelina
631 Droga Święta Rito!
Proszę Cię, wyprostuj ścieżki mojego życia.
E.S.
632 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem SW.RITY
- za szybkie pomyślne zakończenie sprawy Sądowej
- o wyjaśnienie sprawy mieszkaniowej
-o wytrwalość w moim postanowieniu
-by D mnie kochał i się odzywał
SW.RITO NIE PORADZĘ SOBIE BEZ CIEBIE
633 Czcigodna Święta Rito!
Za Twoim wstawiennictwem proszę o wszelkie łaski dla Zofii oraz dla Jej Rodziny.
634 Proszę o modlitwę za siostrę I jej męża o dar potomstwa dla nich Agnieszka

635 Święta Rito, proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii. Dziękuję. Amen
636 Sw. Rito dziekuje Ci za wysluchanie moich prosb, a teraz Cie prosze o rozeznanie dlaczego w
mojej rodzinie jest tak duzo kłótni i złości. Pomóż nam żyć w zgodzie i miłości.
637 Święta Rito proszę cię o łaskę miłości i zrozumienia w rodzinie. Dziękuję za dotychczasowe łaski
638 Proszę o modlitwę w intencji - o umiejętność budowania relacji w moim małżeństwie. o
umiejętność rozmowy , okazywania miłości i umiejetność budowania intymnych relacji z mężem - w
intencji nawrócenia mojego męża Jarosława, brata Wojciecha i chrześnicy Kamili. - o Boże
prowadzenie mojego brata Wojciecha , po rozwodzie. Św. Rito dziekuję za Twoje wstawiennictwo
Małgorzata
639 Święta Rito proszę Cie o wstawiennictwo, aby Adrian zdał egzamin praktyczny na prawo jazdy.
Proszę uproś dla niego potrzebne łaski.AZ
640 Święta Rito. Dziękuje za zakończenie sprawy z siostrą. Wyszło nie tak jaka była wola mamy ale
uwolniłam się od okropnego człowieka. Proszę miej nas w swojej opiece i strzeż od wszystkiego zła.
Daj proszę odrobinę szczęścia i proszę poukładaj nasze sprawy tak abyśmy mogły żyć w spokoju. Już
tak wiele przeszłyśmy. Dziękuję.
641 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, 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 o łaskę zdrowia dla mamy Kasi oraz mojej koleżanki z pracy proszę dla Nich o siły w
pokonaniu choroby.
MZ
642 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
643 Święta Rito za Twoim wstawiennictwem pokornie proszę wyproś mi u Boga przemianę serca
Jakuba..wleje w jego serce szczerą miłość i tęsknotę do mnie..niech dobry Bóg polaczy nasze serca
ponownie..proszę pokornie o łaskę prawdziwej szczerej rozmowy..Dobry Boże pomóż nam uzdrowić
tą relację tak bardzo cierpię...z całego serca dziękuję
644 Za wstawiennictwem Św. Rity proszę o uzdrowienie z choroby tarczycy mojego męża Stanisława,
o uwolnienie z nałogu pijaństwa męża i synów. Proszę o zdrowie dla całej rodziny i dobre relacje z
mężem, który cały czas jest pod wpływem alkoholu. Jezu Ty się tym zajmij!

645 Św. Rito bardzo Cię proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny, żeby mąż przestał nadużywać
alkohol. Dopomóż nam w sprawie trudnej i beznadziejnej dotycząco domu. Dziekuje Ci za wszystko i
czuwaj nade mną .AF
646 Święta Rito błagam i proszę żeby Damian nie kończył kontaktu ze mną, żebyśmy mogli się
spotkać i porozmawiać bo bardzo zależy mi na Nim. Proszę również o zdrowie dla mamy i żebym
mogła zdać egzamin na Prawo jazdy. Proszę o modlitwę. Święta Rito wstaw się za mną
647 proszę o modlitwę o dobrą pracę dla Dariusza i Łukasza, o uzdrowienie serca i dar wiary dla Anny
i Adama oraz o zdrowie i umocnienie dla Szymona i Aleksandry.
648 Święta Rito,
Z całego serca dziękuję Ci 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. Broń nas przed
tymi, którzy nas w niej krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci (Dianę ,Olafa i Bruna)aby się kochały i
pomóż im uwierzyć w siebie abyśmy ukierunkowali ich w życiu zgodnie z wolą Boga. Pomóż nam
podejmować dobre decyzje i broń nas przed złymi i zawistnymi ludźmi.
Danuta
649 o pełny powrót do zdrowia dla Piotra....
650 Święta RITO bardzo Cię proszę o modlitwę za Szymonem aby zdał zaległy egzamin po
pierwszym roku. On tak bardzo się boi. Błagam Cię pomóż mu w tym egzaminie aby z Twoja pomocą
go mógł zdać..Proszę Cię nie zostawiaj go samego on tak bardzo się boi. Błagam Cię módl msię za
nim . Proszę Cię pomóż mu w tych trudnych dla niego chwilach.
Święta Rito wstawia się proszę za moja mamą i tatą. Prosze o ich zdrowi e, aby mogli pozostać z nami
tu na ziemi. Proszę Cię o błogosławieństwo dla mojej rodziny, mojego męża i naszego syna Bartusia.
Proszę Cię o zdrowie dla Bartusia,
Swięta Rito błam Cię módl się za nami i za naszym DOMEM w Latoszynie, aby on przetrwał.
651 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i proszę o uzdrowienie dla mamy z licznych
chorób i dolegliwości, o szczęśliwe narodziny dla Tadzia, błogosławieństwo dla Marcelinki, Michałka
i Martynki oraz o zdrowie i siły do pracy dla mnie.
652 Święta Rito bardzo Cię proszę o powrót do zdrowia i Boże Błogosławieństwo. Proszę o
znalezienie dobrego męża i o dobrą pracę. W intencji Panu Bogu wiadomej.
653 Święta Rito błagam o pozytywne rozpatrzenie sprawy sądowej 23.10.18 jakże ważnej dla mojej
rodziny
654 Proszę o modlitwę w intencji.nawrócenia syna Piotra, o pracę dla niego.i potrzebne łaski. Bóg
zapłać. Małgorzata.
655 Dziękuję Święta Rito za sakrament małżeństwa i nową pracę. Pomóż mi w tej nowej pracy abym
dawała sobie radę i bym mogła tam zostać. Proszę Cię również Święta Rito o zdrowie dla moich
rodziców, teściowej, brata i dzieci., by między nami panowała zgoda oraz wsparcie każdego dnia w
trudnych chwilach.
656 Św. RITO proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Boga aby mojemu mezowi Mirkowi dobrze się
układało w pracy aby Dalej był w stanie dobrze zarabiać żebyśmy wykończyli nasz dom. Proszę Cie
aby moje szefostwo mnie docenialo i żebym więcej zarabiała i poszli mi na rękę na moje warunki
pracy. aby się udało nam dogadać zebym mogla te parę dni w miesiącu szybciej kończyć żeby
odbierać dzieci że szkoły. BÓG ZAPŁAĆ.

657 Za Szymona i Justynkę o zdrowie i o potrzebne łaski dla całej rodziny
658 o łaski nawrócenia dla Dariusza Zbyszka i całej jego rodziny, uzdrowienie i uwolnienie od
nałogów i o łaski przebaczenia, aby mgli przebaczyć wszystkim którzy ich ukrzywdzili. O opiekę
Mateńki Naszej
O wyjście z trudnych urzędowych spraw, o spłatę wszystkich długów—św. Rito ratuj !
659 Bardzo prosze o modlitwe za zgode i pojednanie z rodzina a takze o pomoc w splaceniu dlugow i
dzyskaniu pieniedzy.
660 Sw.Rito proszę cie o sile dla naszego małżeństwa oraz siłę dla naszej całej rodziny. Proszę
również aby już nic złego nas już nie spotkało.
661 Święta Rito
Dziękuję Ci za opiekę i wstawiennictwo. Proszę wyproś mi siłę i cierpliwość na zbliżający się rok,
bym nie upadła i przeszła tę drogę.
Bóg zapłać
DG
662 Uprzejmie proszę aby moja intencja o dalszą łaskę zdrowia dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
Z góry serdecznie Siostrom dziękuję.
Z pamięcią oraz łącząc się w modlitwach, Iwona
663 Św. Rito!
Proszę o zdrowie i bezpieczeństwo dla mnie i mojej córki, oraz o dostatek finansowy.
664 bardzo proszę o modlitwę w intencji o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Anety,
Pawła i synka Olusia oraz o zdrowie i lżejsza pracę dla Ewy.
Święta Rito módl się za nami!
Aneta R.
665 Intencja znana Panu Bogu.
Z pozdrowieniami
KB
666 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity, patronki w trudnych okolicznościach,
przychodzącej z pomocą w rzeczach, które sądząc po ludzku są niemożliwe do rozwiązania:
- w intencji Magdaleny o zdrowie, pracę i pokój w sercu,
- w intencji Weroniki o pracę, wytrwałość i czystość serca,
- w intencji Urszuli o prowadzenie w trudnych sprawach, bezpieczeństwo w pracy i radość w sercu,
- w intencji Dariusza o siły i potrzebne łaski.
Bóg zapłać!
Z pamięcią w modlitwie,
Jagoda
667 Św Rito ,
Błagam w intencji brata Mariusza , który choruje na zanik mięśni . Wstaw się u Boga i wyproś łaskę
zatrzymania jego choroby . Natchnij serca naukowców na wynalezieniu leku na SLA.
Z modlitwą
Kinga z rodziną
668 Św. Rito. Proszę Cię, aby powiodła się operacja na oczy mojego męża Krzysztofa.

Św. Rito. Proszę Cię, aby moja córka Aleksandra dostała się szczęśliwie na magisterkę, odnalazła
swoją drogę w życiu i
dostała dobrą pracę.
Św. Rito. Proszę Cię o zdrowie dla mojej córki Aleksandry
Św. Rito. Proszę Cię o wyzdrowienie dla mojej siostry Jadwigi.
Św. Rito. Proszę Cię, aby moja córka Aleksandra miała dobre relacje z moim mężem Krzysztofem.
Dziękuję. J.
669 Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych, wstaw się za moja prośbą o powrót mojego byłego
chłopaka Marcina, który "nagle" mnie pozostawił z pękniętym sercem, mimo, ze jeszcze dzień
wcześniej było cudownie..
670 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się u Boga w intencji szczęśliwego i zgodnego z oczekiwaniem mojej córki
przebiegu jej studiów . Proszę o potrzebne jej zdrowie , siły, wytrwałość oraz Bożą opiekę. Dziękuję
Ci za opiekę nad moją rodziną.
671 Chciałabym prosić o modlitwę za powrót mojego byłego partnera. Niech wróci do naszych dzieci
i do mnie, niech zrozumie, że nasza rodzina jest najważniejsza.
Dziękuję.
672 Proszę o pomoc w podjęciu decyzji pracy ,oni poprawę relacji małżeńskich i rodzinnych,o
prowadzenie moich dzieci
673 Droga święta Rito,
proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga Miłosiernego i Wszechmogącego w intencji łaski nieba dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla dusz ludzi konających, bliskich śmierci, zagrożonych wiecznym
potępieniem, dla dusz, które kiedykolwiek skrzywdziłam. Proszę, święta Rito, wybłagaj rodzinie
Doroty wszelkie błogosławieństwo Boże oraz łaskę zdrowia dla moich najbliższych i dla mnie.
Bóg zapłać!
Teresa
674 Rito prosze Cię żebym mogła śpiewać i tanczuc rozwijać talenty, spełniać marzenia i mieć męża.
W intencjach rodziny i bliskich. Szczególnie Oli.
675 Proszę o modlitwę i Twoje wstawiennictwo u miłosiernego Jezusa Chrystusa za duszę śp. moich
pradziadków Marianny i Pawła, dziadków Franciszki i Józefa, wujków Władysława, Kazimierza i
Krystiana. Uproś im zbawienie.
676 proszę o zdrowie ciała i ducha dla wszyskich w rodzinie, a szczególnie o uzdrowienie
neurologiczne Beatki,uzdrowienie przydatków u Agaty,zgodę i jedność w naszej rodzinie,światło i
dary Ducha Świętego dla wszystkich,błogosławienstwo Boże i zdrowie dla mnie w opiece nad
Martynką,dla Joanny błogosławienstwo Boże i opiekę Matki Najświetszej w pracy i w
domu,odpowiedzialność zięcia za rodzinę ,o rozwiązanie problemu z sąsiadem alkoholikiem
677 Św. Rito prosimy Cię o wstawiennictwo do Boga aby uprosić łaski dla:
- Anny, aby poznikały torbiele na jajniku i aby się więcej nie pojawiały oraz aby jak najszybciej zaszła
w upragnioną ciążę, szczęśliwie ja donosiła i urodziła zdrowe dzieci.
- dla M. aby zniknął guz pod uchem
-dla W. aby miała dużo sił i zdrowia
- dla Mamy, aby sama mogła chodzić i wszystko robić, aby nie mdlała, aby miała dużo sił
- dla J. aby dostał się do najlepszego lekarza,
- dla M. i P., aby szczęśliwie zalecieli na upragnioną wycieczkę, żeby nie było problemów w
zwiedzaniu i wynajętym tam na ten czas mieszkaniu oraz aby szczęśliwie cali i zdrowi wrócili do
domu.

678 Moja kochana Św. Rito
Kolejny raz błagam Cię o cud zdrowia dla mamy, taty, Asi, Ani, Emi i dla reszty mojej rodziny.
Proszę Cię o dobre wyniki badań, o pokój między nami, uchroń nas od kłopotów, zmartwień i trosk.
Dziekuje
Twoja M
679 Św Rito proszę wypros dla naszego synka Kubusia uzdrowienie z autyzmu dziecięcego. Błagam
Św Rito wstaw się za nim spraw aby został uzdrowiony zaczął mówić i prawidłowo się rozwijać. sw
Rito daj mu sile do walki. Proszę o wytrwałość dla nas a szczególnie dla mnie bo nieraz to nie wiem
co mam robić. Sw Rito modl sie za nami. Matka.
680 Świeta Rito,
Proszę Cię modlitwe za naszą rodzinę, ostatnio dzieje się wiele rzeczy niepotrzebnych. Ciągle nerwy,
stresy zdenerwowanie i oddalamy sie od siebie z kazdym dniem.
Dodaj nam sily Św. Rito i pozwol być szczęśliwymi.
T.S.
681 Czcigodna Święta Rito,
Zwracam się do Ciebie z prośbą o wstawiennictwo i pomoc w wyjściu z kryzysu małżeńskiego, o
zmiany we mnie i w Mężu, które uchronią nas od rozpadu małżeństwa.
Proszę także w intencji Daniela, o pomoc w pokonaniu depresji i wyjściu z długów finansowych.
Dziękuje za dotychczasowe wsparcie.
Maryla

