Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 9 stycznia:
668 Bardzo proszę o modlitwe w intencji zdobycia dobrej pracy
669 Droga Swieta Rito , prosze o potrzebne laski dla Agaty , Doroty I Magdaleny.
670 Święta Rito wstawiaj się za Markiem I Irkiem o potrzebne im łaski i błogosławieństwo w pracy.
proszę cię również w Bogu wiadomej intencji.
671 Święta Rito dziękuję za to, że zetknęłam się w poniedziałek z Darkiem na sklepie. Mam nadzieję,
że będzie więcej takich zetknięć. O pomyślne znalezienie pracy. Za Serkana, aby nasze relacje uległy
poprawie. Chciałabym prosić też o modlitwę za osobę,której jestem wdzięczna za to, że mi
powiedziała jak Darek pracuje o zdrowie i Błogosławieństwo dla niej. 12 stycznia obchodzi urodziny.
Bóg zapłać
672 Swieta Rito,
bardzo dziekuje Ci za wszystkie odebrane laski za Twoim posrednictwem. Prosze Cie o zdrowie dla
calej Rodziny, wzajemne zrozumienie i pomoc w uzyskaniu pracy. Wiem, ze mnie nie zostawisz bez
opieki. Ufam Tobie
Twoja czcicielka
Joanna
673 Święta Rito,
ufam w Twoją siłę wysłuchania przed Bogiem moich próśb:
proszę gorąco
- o miłość, zgodę i wzajemne zrozumienie się - dla Agnieszki i Piotra, na nowej rozpoczynającej
drodze życia
- dla Łukasza - o zdrowie i silę do otwarcia się na ludzi, docenienia swojej wartości, a także o
znalezienie żony
- dla Joanny i Wojciecha z Marysią - o zdrowie, zgodę i siły do wychowania córki (bez przeszkód
zewnętrznych)
- dla Marii - o dobrego chrześcijanina, kandydata na męża
- o potrzebne zdrowie dla Jacka i Anny.
Bóg zapłac z pozdrowieniami Anna
674 Sw Rito dziekuję za to żę mogę cię prosić o interwencję w modlitwie do P.Boga.Niezmiennie
proszę o zdrowie dla corek o dar macierzyństwa dla Matyldy oraz o zmianę postawy zyciowej dla
Magdaleny o pomyślność dla rodziny.Twoja czcicielka
675 Proszę o wstawiennictwo w tej ważnej dla mnie sprawie.
676 Bogu Najwyższemu i Jego Miłosierdziu przez wstawiennictwo Św.Rity dziękujemy za wszystkie
otrzymane łaski i zdrowie, oraz polecamy intencje;
- zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, a zwłaszcza o dary Ducha św.dla Aleksandry
- o łaskę wiary, nadziei i miłości dla Damiana
- nawrócenie dla Jarka i pomoc wszelką dla Edyty i dzieci
- potrzebne łaski i siły w trudnościach dla Kasi , Roberta i Mikołaja,
- za pracodawców i współpracowników o potrzebne łaski
- łaskę zdrowia dla Heleny, Małgorzaty, Haliny, Alicji

- wszystkie intencje w których proszono nas o modlitwę, za przyjaciół i nie przyjaciół
- w intencji Łukasza
Św. RITO MÓDL SIĘ ZA NAMI.
677 za wstawiennictwem Św. Rity, proszę Cię Jezu o łaskę zdrowia dla mnie i dla moich bliskich oraz
błogosławieństwo na nowych stanowiskach pracy moim i mojego męża.
678 Święta Rito, proszę o Twoje wsparcie. Proszę o zdrowie dla mojego syna, siebie i mojej rodziny.
Proszę aby Adas miał przyjaciól , rodzinę (również z tej drugiej strony) i nigdy nie czuł się sam.
Proszę o siłę i motywację do pokonywania problemów. Proszę aby udały się moje zamierzenia, żebym
miała środki i możliwości do ogarnięcia tematu domu. I proszę abyśmy byli rodzina i dobrze się ze
sobą czuli, a ludzie byli nam przychylni. Amen. AM
679 Proszę o wsparcie modlitewne dla mojego męża Rafała, o jego nawrócenie i życie w zdrowiu i
szacunku dla mnie.
Bóg zapłać,
Alina
680 Z całego serca proszę o prawidłowy rozwój mojej ciąży, zdrowie i prawidłowy rozwój dla dziecka
które noszę pod sercem. Proszę również o zdrowie dla mojego synka, męża i dla mnie a także o to aby
powiodło nam się kupno mieszkania.
681 Św. Rito modlę się o szybki powrót ukochanego Sebastiana, prosi Beata.
682 za dusze czysciowe, dar potomstwa i szybkie zamapojscie dla mnie ani gosi, magdy, laske pracy i
konczenie 3 stopnia studiow, o nawrocenie z samogwłatu i egoizmu dla wojtka, adriana, mateusza
683 Święta Rito proszę Cię pomóż mojemu tatowi Edwardowi wyjść z choroby alkoholowej daj
spokój i zdrowie dla całej rodziny,miej w opiece cała rodzinę ,pomóż znalezc mi i mojemu męzowi
inna pracę która pozwalałaby nam uczestniczyć w niedzielnych mszach świetych,wieksze
mieszkanie,pomóż mojemu synowi zdac pomyslnie egzaminy i pomóz wybrac dobra droge
zyciową.Pomóz nam w tych sprawach które wydaja sie nam niemożliwe do rozwiazania i
beznadziejne.Alicja
684 Święta Rito proszę aby moje dziecko było zdrowe i ciąża dobrze przebiegała. Bóg zapłać! Joanna
685 Proszę o wyjście z kłopotów finansowych
Bóg zapłać za modlitwę.
Katarzyna
686 Intencja do sw Rity nowenna styczniowa. Intencja o wsparcie w otrzymaniu lepszej pracy w tym
roku 2019
Bog zaplac
Barbara
687 Proszę o Łaskę uwolnienia Kingi z narkomani i o jej nawrócenie. Aleksandra.
688 Św Rito wyproś spokój dla duszy Anny i zmarłych z rodziny.
Czcicielka
689 Św Rito proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Marii
Czcicielka
690 Proszę o zdrowie dla mnie i dla dzieciątka.Bóg zapłać.

691 Święta Rito , dziękuję za Twoją nieustanną opiekę i pomoc.
Proszę Cię o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Grzegorza i Joli.
I bardzo proszę , żeby w pracy było dobrze wszystko i żeby w O i u P wszystko się dla nas dobrze
układało.
Bóg zapłać za modlitwę
Kasia
692 Proszę o łaskę nawrócenia i uzdrowienia z raka mamy Haliny. O siłę do walki i Bożą opiekę.
Panie okaz swoje Miłosierdzie.
693 Proszę o łaskę nawrócenia i uzdrowienia zdaniem emocji i psychiki dla Rafała. O uwolnienie od
leków i zaufanie Bozemu Miłosierdziu.
694 Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie naszej córeczki z choroby i o uzdrowienie naszej rodziny.
Urszula
695 ŚWIĘTA RITO BŁAGAM CIĘ UPROŚ U SYNA MIŁOSIERNEGO ŁASKĘ UZDROWIENIA
Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ
I DOBRE WYNIKI BADAŃ. ŚWIĘTA RITO MIEJ MOJĄ RODZINĘ POD SWOJĄ OPIEKĄ I NIE
OPUSZCZAJ JEJ W POTRZEBIE.
Twoja wierna służebnica Henryka.
696 Św. Rito patronko od spraw najtrudniejszych, już od kilku lat zawierzam Twojemu
wstawiennictwu siebie i moich bliskich, szczególnie mojego męża Krzysztofa, który przeszedł
chorobę rakową, proszę św. Rito o zdrowie dla męża, o potrzebne łaski dla niego, aby choroba rakowa
nie powróciła. Św. Rito dziękuję za Twoją opiekę, za wstawiennictwo, proszę o zdrowie i opiekę dla
rodziców i dla mnie na kolejny rok życia. Ty jesteś orędowniczką od spraw najtrudniejszych, dlatego
Tobie zawierzam moja rodzinę i siebie. Św. Rito wstawiaj się za nami, módl się za nami, uproś
potrzebne łaski u Miłosiernego Jezusa! Jezu ufam Tobie.
Twoja czcicielka Ania.
697 Za wstawiennictwem św. Rity, proszę Cię, Jezu, o mądrość w budowaniu relacji z Kubą oraz
abym była wierna przykazaniom Bożym, niezależnie od okoliczności. Proszę Cię też o nawrócenie
Kuby, dotknij jego serca i ześlij na Niego swojego Ducha.
698 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski przez Twoje wstawiennictwo,
Błagam Cię wypraszaj potrzebne Łaski dla moich najbliższych: mamy, męża, dzieci z rodzinami,
mojego brata oraz Alinki, Marysi, Magdy i Jasia oraz siostry Janny.
Błagam Cię Rito proś Boga dla Asi o łaskę wiary, zdrowia i by wróciła z rodziną do Polski, jeśli taka
Wola Boża!"
Święta Rito proś Boga za nimi!
698 Proszę o modlitwę w intencji moich bliskich Proszę również o wstawiennictwo za mnie, bo
zaczynam się oddalać od Boga i popełniam coraz więcej błędów
Ewelina
699 Święta Rito uproś mi u Boga Najwyższego łaskę uzdrowienia dla mnie,łaskę uzdrowienia dla
mojego męża Ryszarda, łaskę zdrowia dla całej mojej rodziny.Ratuj małżeństwo mojego syna Marcina
z Moniką .Uwolnij mojego syna od złego ducha ,odmień go na lepsze,pomóż nam sprzedać dom w
górach.Odmień los mojej siostry Doroty na lepszy,ustatkuj siostrzeńców.
Halina
700 Panie Boże Wszechmogący za pośrednictwem Św.Rity dziękuję za wszystkie łaski udzielone
mojej rodzinie w ostatnim miesiącu.Za to,że pozwoliłeś nam Panie doczekać i uroczyście świętować
40 rocznicę ślubu,za rodzinne święta,zaręczyny syna,wyjazd córki na spotkanie TEZE,powrót do
zdrowia po infekcji.Za wstawiennictwem Św.Rity proszę w najgłębszej pokorze o całkowity powrót

do zdrowia Magdy,Moniki,pani Marii,o Twoje Panie błogosławieństwo dla narzeczonych i dobre
przygotowanie do małżeństwa,błogosławieństwo dla całej rodziny, byśmy w zdrowiu mogli doczekać
ślubu naszego syna i licznych wnuków.Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże Nieskończony!
701 Kochana Św. Rito prosimy pomóż nam w naszych codziennych utrapieniach, uproś zdrowie i
dobrą decyzje w ważnej życiowej sprawie. Św. Rito módl się za nami. Spawa, o którą tak długo
prosimy jest ciągle niezałatwiona, prosimy Cię ,jeżeli jest taka wola Boża ,żeby w końcu to wszystko
się powiodło i przyniosło nam stabilizację materialną , spokój i życie bez obaw o jutro. Dziękujemy
Tobie Św. Rito za wszystko co dla nas uczyniłaś..
702 Najukochansza Swieta Rito!
Wstaw sie za mnie u ANiolow Strozow, osob u ktorych bede pracowac! Prosze, zebym mogla sie
nauczyc duzo w nowje pracy i nie stresowac sie za bardzo. Porsze tez, o dobrego meza, i o
rozwiazanie trudnej sytacji.
Prosze o zdrowie dla mamy i siostry!
Oraz o prace dla brata i nawrocenie dla niego!
703 Święta Rito proszę o spokój duszy opiekę nad rodziną i domem, uwolnij mnie od lęku, daj spokój
duszy i głowy, daj szczęście, zdrowie, czuwaj nad moimi dziećmi. Dziękuję za wszystkie łaski
Monika
704 Najukochańsza Święta Rito! Dziękuję za wysłuchanie moich próśb Proszę Cię o pomoc w
napisaniu artykułu, o pomoc w jutrzejszym dniu i w spotkaniach jutrzejszych z ludżmi, ktorych nie
znam i się obawiam! Wierzę w Twoje nieustanne wstawiennictwo!
705 Dzięki Bogu za pomoc
Boża wola dla Bazylego i Galiny, opieka Matki Boga
Błogosławieństwo Boga dla Lery i nauczycieli do egzaminów, pomoc św. Cycylji
706 Bardzo dziękuję św Rito za wstawiennictwo i wyjednanie potrzebnych łask. Zauważam już spokój
w rodzinie, więcej wiary w rodzinie i poprawę w wielu obszarach zwłaszcza zdrowia. Tym śmielej
proszę o dalsze łaski: poprawę sytuacji materialnej i zdrowotnej. Proszę o powrót do poprzedniego
miejsca zamieszkania i stałej opieki Matki Bożej i darów Ducha Świętego z błogosławieństwem
Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać.
707 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla brata Adama, mamy i dla mnie i o dary Ducha Swietego.
Jola
708 Proszę o dołączenie mojej intencji, która brzmi :
Kochana Święta Rito proszę módl się za mnie nieustannie, pomóż mi odzyskać zdrowie, osiągnąć
sukces i wprowadzić wolność do swojego życia. Niech pomoże mi w tym Tata Michał, ukochany
Krzyś i syn Ksawery. Dziękuje
Twoja czcicielka Joanna
709 Proszę Cię Sw.Rito o wstawiennictwo do Pana Boga o zdrowie Wiktora.O jak najszybsze wyjście
z autyzmu, oraz o zdrowie jego rodziców.
710 Kochana Św. Rito!
Proszę Cię o odnalezienie Bartka, który wyszedł 7 stycznia do szkoły i nie wrócił do domu. Spraw
również, abym mogła znaleźć własny dach nad głową i tym samym wyrwała się z toksycznego
środowiska, w którym mieszkam.
Dziękuję Ci!

711 Proszę o modlitwę za zdrowie mojej córeczki i synka. Aby moje dzieci nie chorowały na
bielactwo. Aby te plamki poznikaly. Proszę też o modlitwę za moje zdrowie, aby zawroty głowy mi
minęły i inne objawy stwardnienia rozsianego. Bóg zapłać za modlitwę.
712 proszę o wsparcie modlitwą w mojej intencji żebym mogła w spokoju w miłości wychowywać
swoje dzieci Lenkę i Huberta
713 Proszę aby moje nienarodzone dziecko urodziło się zdrowe, proszę o miłość i wzajemny szacunek
dla mnie i Artura, proszę aby bóg obdarzył moją siostrę zdrowym dzieckiem.
Kasia
714 Święta Rito błagam Cię o wysłuchanie moich próśb i
zaniesienie ich do Pana. Błagam o zdrowie w rodzinie przede wszystkim dla
córeczki, żeby zawsze była przy mnie,
dla wszystkich moich bliskich i dla mnie. Błagam Cię Święta Rito o dar
stałej pracy oraz stałych dochodów zawsze, obym przez całe życie
mógł zapewnić wszystko moim bliskim, 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, żebym w końcu odzyskał to co mi zabrano...
Najdroższa Święta Rito błagam Cię spraw żebym był szczęśliwy i w
pełni osiągnął szczęście......Błagam Cię bądź przy mnie zawsze.
Daj mi proszę siłę której potrzebuję, podczas moich problemów, siłę
do walki z tym wszystkim.
Proszę daj mi czas na rozpoznanie oraz rozeznanie swojego sumienia
oraz życia. Spraw żeby kobieta mojego życia mnie kochała, żebym był dla niej
najważniejszy w życiu. Bądź proszę przy mnie i pokrzepiaj mnie w moich
problemach...Daj mi siłę psychiczną i oddal ode mnie smutek i nieszczęścia.
Św Rito Módl się za nami - błagam wysłuchaj moich próśb..... "
Łukasz
715 PROSZE O MODLITWĘ O ŁASKE ZDROWIA DLA EWELINY- MLODEJ DZIEWCZYNY
ZMAGAJACEJ SIE Z NOWOTWOREM PIERSI
716 ŚWIĘTA RITO! dziękuję Ci za dotychczasowe wstawiennictwo i otrzymane łaski. Nadal
zwracam się do Ciebie o ratunek w intencji mojego jedynego syna Kamila. Spraw proszę aby wreszcie
skończył ze swoimi nałogami, oszukiwaniem, zadłużaniem się , nie wiem tak naprawdę co on robi , z
kim się zadaje, gdzie przebywa jeśli jest poza domem, jest dorosły, ale zupełnie nieodpowiedzialny.
Na niczm i nikim mu nie zależy, ciaglę długi i długi. Ja nie mam na niego wpływu, jest dorosły.
Pragnę aby się usamodzielnił, założył swoją rodzinę i stał się odpowiedziany i rozsnądny. Obawiam
się że nigdy tego nie doczekam i zejdę z tego świata nie ujrzawszy go ustatkowanego i żyjącego
zgodnie z przykazaniami Bożymi. Zyje w ciągłej udręce i bólu, obwiniając siebie że nie potrafiłam go
dobrze wychować i stąd jego nieodpowiedzialne zachowanie. Nie wiem jak mam go przekonać do
normanego życia, żadne moje argumenty nie docierają do niego, Boję się że narobi tyle długów, że do
końca życia z nich nie wyjdzie. Nie wiem na co wydaje te pieniądze, bo mówi mi co innego a robi co
innego. Ciągłe kłótnie i awantury. Proszę cię ukochana św. Rito, ukruć moje męki i spraw abym
wreszcie miała ze swojego jedynego syna uciechę i wsparcie w życiu a nie tylko łzy i ból. Bóg zapłać.
Udręczona matka Lilka.
717 Sw Rito uproś mi łaskę pozytywnego zakończenia leczenia aby lekarze zgodzili się przeprowadzić
zaplanowaną już wcześniej operacje w terminie. Proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny.
718 Św. Rito wypraszaj nam łaskę zdrowia duszy i ciała.

719 Dziękuję za dotychczasową modlitwę i proszę o jej kontynuację. Proszę o modlitwę w intencji
mojej siostry i szczęśliwe rozwiązanie oraz w intencji mojej i mojego mężczyzny .
720 Świeta Rito, patronko spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych
pomóż mojemu synowi Maćkowi uporać się ze swoimi uczuciami,
pomóz mu odnaleźć drogę,
niech złość, którą w sobie nosi, przemieni sie w dobro.
Cóż mi pozostaje jak prosić o potrzebne łaski dla moich kochanych synów, ale chyba skrzywdzonych
przez moją bezradność i bezsilność.
Ratuj ich Święta Rito.
Błagam ratuj ich.
Szczęść Boże.
Kasia
721 Proszę o modlitwę wsawienniczą za tatę chorego na nowotwór, o dobre wyniki badań
kontrolnych, o skuteczną chemioterapię, oraz o zdrowie dla mamy, o powrót jej do pełnej sprawności.
Święta Rito, wstaw się za nami.
Gabriela
722 Bogu znana intencja
723 Święta Rito proszę o siły do walki z choroba nowotworową dla Wiktora. Proszę o pojednanie z
najbliższymi i Bogiem.
724 Święta Rito uproś łaskę aby moje wnuczki zamieszkały na stałe ze swoją mamą.
725 Proszę o pomoc w naszej sprawie. Abyśmy pozbyli się tego problemu raz na zawsze. Oraz aby
cała nasza rodzina była zdrowa i miała pracę.
Patrycja i Kamil
726 prosze o wstawiennictwo Sw. Rity w nastepujacych intencjach: o zdrowie, o wsparcie we
wszystkich potrzebach dla Roberta, o dar macierzynstwa dla Kasi, jednoczesnie dziekuje Sw. Ricie za
wszystkie wyproszone laski.
Bog zaplac
Renata
727 Dziękuję Bogu za to, że nie popełniłem ciężkiego grzechu!
Powierzam Ci św. Rito moje prośby: za duszę mamy, by św. Rita i Matka
Boża wzięły w opiekę mnie, A., Amand., dz., b., S., W., J., Dor., p.
Koł., całą rodzinę M., t., Mat. i Sł. Proszę o modlitwę za księży i
zakonnice. W prywatnych intencjach Sary. Abym zawsze bał się Matki
Bożej. Proszę o to wszystko w imię Pana Jezusa!
728 Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem, proszę o łaskę wyrwania mnie z samotności i smutku,
proszę o to, bym mogła pełnić rolę żony i matki, czego tak bardzo pragnę. Proszę także o łaskę
zdrowia, spokoju i dostatku dla Rodziców i Rodzeństwa.
729 Proszę o modlitwę za zdrowie mojej córeczki i synka. Aby moje dzieci nie chorowały na
bielactwo. Aby te plamki poznikaly. Proszę też o modlitwę za moje zdrowie, aby zawroty głowy mi
minęły i inne objawy stwardnienia rozsianego. Bóg zapłać za modlitwę.

