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Intencje z dnia 9 września:
520 Byłabym bardzo wdzięczna za modlitwę, przez wstawiennictwo świętej Rity,
w intencji mojego zdrowia, bym wyzdrowiała i bym była mocniejsza, zdrowsza, bardziej odporna,
i równie mocno proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla mojej siostry, Anety,
bardzo dziękuję za modlitwę,
Kasia
521 ŚWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych miej nasza rodzine w
opiece.SWIETA RITOprosze Cie 0 łaske wymodlenia w mojej intencji
prosze Cie owsawiennictwo w mojej sprawie.Spraw aby moj syn skonczył z
nałogiem alkoholizmu zeby w domu byl spiokoj Sama wiesz Swieta Rito bo
przez to sama przeszłas.Pomoz tez mojemu synowi wyjsc z ogromnych
długow dla Ciebie nie ma nic nie mozliwego.SWIETA RITO błagam Cie .Za
wstawiennictwem SWIETEJ RITY prosze o błogoslawienstwo Boze dla calej
naszej rodziny .PATRONKO spraw trudnych i beznadziejnych wsaw sie za
mna u OJCA NIEBIESKIEGO i pomoz mi finansowo,bo ta emerytura jest taka
niska.Prosze CIE rowniez o siłe dla mnie bym nie zatracała wiary
,obejmij swoim kochajacym ramieniem mojego syna i moja corke spraw swą
cudowna mocą aby zmienili postępowanie nie opuszczaj ich i prasze
wyjednaj potrzebe łaski u PANA JEZUSA .PATRONKO spraw beznadziejnych
otocz ich dobrymi i zyczliwymi ludzmi TWOJA Wierna sługa
522 Św. Ritto patronko spraw beznadziejnych proszę Cię o wstawiennictwo w modlitwie o łaskę
dobrego męża i zdrowego, szczęśliwego wspólnego potomstwa, samorealizacji w życiu zawodowym i
prywatnym. Wstaw się w intencji zdrowia i szczęścia moich bliskich i przyjaciół a także o siłę i
mądrość w podjęciu ważnych decyzji życiowych.
BŁ
523 PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mi prosze udzwignac to wszystko
bo juz nie mam siły spalili mi domek pomoz mi zeby ktos mi pomogł go
odbudoac zeslij mi ludzi dobrej woli zeby mi pomogli daj nam siłe i
zdrowie pomoz to wszystko przetrwac bo jestem juz stara dla Ciebie nie
ma nic nie mozliwego.POBŁOGOSŁAW MOJEJ rodzinie upros dla nas łaske
BOSKa u PANIENKI PRZENAJSWIETRZEJ .TY wiesz ze ja jestem małej
wiary.PROSZE pomoz mi.twoja sługa
524 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH prosze Cie pomoz mojemu
synowi Sławkowi w bardzo ciezkiej sprawie oddal od niego to wszystko
załatw pozytywnie ta sprawe bardzo CIE błagam i prosze pomoz mu zebu
to wszysko sie od niego odwruciłotwoja sługa
525 Proszę o intencję Bogu wiadomą.
Z Bogiem,
Jgm
526 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH wyjedaj mi prosze Ta łaske
pomoz mi wyjsc z tych długów abym je spłaciła szybko tak mi jest
ciezko otocz mnie dobrymi ludzmi i pomoz mi upros dla mnie u Matuchny

ta łaske .TY wiesz ze jestem małej wiary .twoja sługa
527 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych pomoz mojej wnuczce
Patrycji i prawnuczkowi Oskarowi daj im zdrowie otoczich dobrymi
ludzmi daj aby Matka Boska okryła ich rabkiem swego płaszcza oddal od
nich wszystko co złe.POBŁOGOSŁAW IM.twoja sługa
528 Swieta Rito, dziekuje za laski które do tej pory mi wyblagalas! Ośmielam się prosić jednak o
więcej. Błagam o wstawiennictwo w sprawie córki Michaliny i syna Gabrysia. Proszę aby
koncentracja córki sie poprawiła i aby zaczela odnosić sukcesy w szkole. Proszę również o łaski dla
synka. O rozwój mowy i o to aby moje podejrzenia wzgledem jego zdrowia okazały się nieprawdziwe.
Malgorzata
529 SWIETA RITO dziekuje Ci za otrzymane od Ciebie łaski bardzo Ci
dziekuje z calego serca ale i prosze Cie o nastepne pomóz mi prosze w
pewnej sprawie u pros dla mnie u MATUCHNY NIEBIESKIEJ ta łaske Ty
wiesz ze ja jestem małej wiary daj nam zdrowie i pobłogosław w pewnej
spawie pomoz mi prosze okryj moja rodzine swoim płaszczem i chron od
złego .MATUCHNO NIEBIESKA pomoz mi prosze twoja sługa
530 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW najtrudniejszych bardzo dziekuje Ci za
otrzymane łaski OD CIEBIE i prosze pomóz mi tak mi jest ciezko daj mi
zdrowie ,okryj moja rodzinine rąbkiem twego płaszcza i pobłogosław
nam.Upos u MATKI NIEBIESKIEJ mi te łaski błagam Cie .Twoja sługa
531 Sw Rito prosze o laske uzdrowienia
Zofia
532 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH bardzo CI dziekuje ze mi
pomogłas w pewniej sprawie .Otocz opieka moja rodzine i pomagaj mi nie
ustannie.DAJ nam zdrowie .UPROS U MATUCHNY NIEBIESKIEJ DLA mojej
rodziny łaski.twoja sługa
533 SWIETA RITO patronko spraw najtrudniejszych błagam Cie daj zdrowie
mojemu mezowi wylecz go z choroby serca daj mu siłe oddal od niego
ta chorobe i daj zeby zył jeszcze długo.DLA CIEBIE NIEMA NIC NIE
MOZLIWEGO .twoja sługa
534 SWIETA RITO potronko spraw najtrudniejszych prosze pomoz mi.twoja sługa
535 Proszę o modlitwę w intencji rozeznania przyszłości małżeństwa Beaty i Mateusza, o opiekę i
błogosławieństwo Boże, o dar wyjscia z nałogu, o dary Ducha Świętego dla nich i dla Gabriela.
536 Proszę o cud uwolnienia Kingi z narkomanii i o jej nawrócenie. Aleksandra.
537 SWIETA RITO PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH pomoz mojej córceAGNIESZCE
znalezc prace dla CIEBIE nie ma nic nie mozliwego daj jej zdrowie i
otoczja zyczliwymi ludzmi i chron ja od złego .twoja sługa
538 Św,Rito proszę Cię o szczęśliwą podróż.
539 Św RITO proszę Cię o taką atmosfere w pracy jaka jest teraz o to aby pod koniec wrzesnia
szefowa przedłuzyła umowe o prace. Proszę Cię o to z całego serca
540 Dziękuję w szczególności Maryi za to, że pozwoliła mi opuścić

niebezpieczne miejsce w dn. 15 sierpnia i szczęśliwie wrócić do domu!
Dziękuję za to, że wolą Boga było, abym nie zginął, ale żył nadal!
Proszę o to, aby ludzie przestali mnie dręczyć i aby opuścił mnie
pech. Proszę św. Rito wstaw się u Maryi za osobami, za które się
modlę, aby wzięła je w swoją opiekę. Proszę też za moich winowajcow niech im będą odpuszczone winy. Proszę w prywatnych intencjach Sary,
za siostry Eremitki i za mnie.
541 Święta Rito proszę o wsparcie modlitwą w intencji o łaski, opiekę, błogosławieństwo, zdrowie,
spełnienie marzeń, i o realizacje planów córek -Weroniki , Kasi, Łukasza i wnuka Fabiana oraz
samych radosnych dni i zdrowia. Proszę Święta Rito by życie dla Nas było pełne wiary, miłości,
radości, pogody i szczęścia. Spraw bym była zdrowa bym mogła zrealizować swoje plany i marzenia
. Proszę również bym z córką dzięki wygranej sprawie odzyskała to co straciłam w jak najkrótszym
czasie, by udało się załatwić pomoc finansową dla córki na uczelni Święta Rito z całego serca
dziękuję za dotychczasowe łaski i opiekę nad moją rodziną. Bóg zapłać. Z całego serca dziękuję za
wszystko co ostatnio się wydarzyło pomyślnie dzięki Tobie św Rito. Czcicielka Bożena. Proszę
również o modlitwę i spokój duszy mojej przyjaciółki Barbary i moich dziadków oraz mamy.
542 Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski jakie dla mnie już wyjednałaś...proszę pomóż mi i teraz.
Proszę abym mogła zebrać pieniądza na listopad na badania i leczenie ziołami w Starym Sączu, bez
kolejnego zapożyczania się(bo długi już mam duże).
Czcicielka Monika
543 Proszę św. Rite o wyproszenie łaski znalezienia dobrej żony
544 Jezu Miłosierny proszę wejdź w relację moją i L i zajmij się tą relacją.
K.
545 Św. Rito błagam Cię pomóż mi ubłagać u Pana Jezusa łaskę uzdrowienia dla mnie z choroby oczu
,kręgosłupa i serca, proszę o łaskę nawrócenia i uzdrowienia ciała i duszy dla syna, dobry wybór drogi
życiowej dla niego, proszę o zdrowie,wyzwolenie z nałogów i błogosłwieństwo w pracy i firmie dla
męża. Św. Rito wstaw się za nami do Pana Jezusa Miłosiernego i uroś łaski tak bardzo nam
potrzebne. Dziękujemy za wszelkie dobro otrzymane za Twoją przyczyną.
546 Święta Rito.
Proszę nadal wstawiaj się w moich intencjach , których w sercu noszę.
Bóg zapłać
Agnieszka
547 o zdrowie dla bratowej M. ochronę dla rodziny i sepłnioną miłość dla J.
548 Św. Rito dziękuję ze jesteś z nami każdego dnia ,dziękuję za wszystko i proszę o
błogosławieństwo i moc Ducha św., oraz wszelkie laski i dary Ducha św. dla mnie moich
dzieci.Kochana św. Rito proszę wstaw się u Miłosiernego Pana w intencjach Panu Bogu wiadomych
dla każdego z nas a w szczególności dla całej rodziny Panie Ty wszystko wiesz proszę Cię z całego
serca Jezu Zajmij się Tym wszystkim. Kochana św. Rito proszę wstawiaj się za nami u Pana i chroń
mnie i całą moją Rodzinę przed złem i złymi ludźmi Bóg zapłać.
549 bardzo chcemy podziękować Świętej Ricie za dar poczęcia dziecka. Prosimy aby Święta Rita
nadal się nami opiekowała i wypraszała dla nas potrzebne łaski. Prosimy o modlitwę w intencji
zdrowia dla naszego dziecka i szczęśliwego porodu.
Prosimy również o dar zdrowia dla nas abyśmy mogli zaopiekować się naszym dzieckiem i wychować
go razem w zdrowiu.

Proszę również o opiekę Świętej Rity nad moimi rodzicami, których małżeństwo zagrożone jest
rozpadem, aby umieli sobie wybaczyć bez zrzucania winy na drugą osobę i zacząć normalnie żyć jak
mąż i żona. Niech Bóg ma ich w swojej opiece!
Święta Rito miłośniczko pokoju i zgody módl się za nami!
Bóg zapłać za modlitwę,
A. i P.
550 Orędowniczko w sprawach trudnych i niemożliwych proszę Cię o zdrowie dla mojej najbliższej
rodziny a w szczególności dla mojej siostry w której rozwija się nowe życie, wesprzyj nas swoją
opieką i modlitwą. A.R.
551 Święta Rito proszę Cię o powrót Marcina do domu i zakończenie jego romansu z Agatą.Prosze
Cię o uratowanie małżeństwa Aleksandry i Mariusza . Proszę Cię o pomoc w trudnej sytuacji
materialnej.
552 bardzo proszę o modlitwę w
nastepujących intencjach;
Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej
rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo
proszę o modlitwę w następujących intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza Kamińskiego, jego rodziców i
rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków,
Napieralskich i Rybackich, Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa Napieralskiego, o łaskę zbawienia
dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli
Bożej,
o pomyślne ukończenie studiów dla Michaliny,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
z dziękczynieniem za wszystkie modlitwy oraz łaski, które na nas
spływają,
Szczęść Boże,
Alina
553 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych i beznadziejnych proszę cię
o wsparcie duchowe dla mojego syna Mateusza w prowadzenie firmy, o zdrowie dla mojej wnuczki
Lilianny żeby choroba atopowe zapalenie skóry była już wyleczona żeby moja wnuczka była już
zdrowa, proszę cię Święta Rito o zdrowie dla mojej córki Wiktorii o wyleczenie ją ze skoliozy żeby
garb który się zrobił jej na plecach żeby miała go wyleczony proszę cię o wsparcie w rehabilitacjach
dla mojej córki Wiktorii Święta Rito proszę cie o bezpieczną ciąże dla mojej córki Patrycji proszę cię
o zdrowie dla mojej całej rodziny. miej moją rodzinę pod twoją opieką Święta Rito, módl się za nami
AMEN
554 Prosze o laske wiary, swiatlo Ducha Swietego, o nawrocenie, o przemiane serca i powrot do Boga
dla Michala, Macieja i Malgosi, o odejscie od buddyzmu i zlych ludzi Macka, o zone z nieba dla
Macka i meza z nieba dla Malgosi.
555 Święta Rito,

Proszę pomóż mi poczuć się znowu szczęśliwą kobietą,
proszę o pomoc w odnalzieniu drogi zawodowej, proszę też o zdrowie i bezpieczeństwo dla mojego
synka.
Dziękuję też za wszystkie łaski, które otrzymałam, w szczególności te ostanie w pracy.
Aleksandra
556 Prosze O MODLITWE W INTENCJI UWOLNIENIA OD DZIALAN ZLEGO DUCHA
557 Proszę o modlitwe w intencji obrony mojej pracy magisterskiej. Nie opuszczaj mnie w tak
ciezkiej i stresującej dla mnie chwiiilii. I dziekuje Ci św. Rito za wszystkie udzielone mi dotąd łaski.
558 Sw Rito wypros łaski Blagam o powrot Marty do mnie Dariusza odrodzenie naszej milosci
zebysmy zostali kochajaca rodzina polaczeni związkiem małżeńskim wychowali razem naszego synka
Norbercika żyli razem ze soba w wielkiej miłości wzajemnym szacunku,dobrobycie polaczeni wielka
miłością do siebie i zrozumieniem prosze i o poprawę finansową zdrowie szczescie byly zawsze przy
nas Amen
559 W intencji znajomości z Zuzią, aby Święta Rita wyprosiła nam u Boga łaskę wzajemnej miłości
oraz o Boże błogosławieństwo dla Zuzi. K
560 Święta Rito dziękujemy za dotychczasową opiekę i prosimy o dalszą opiekę nad naszą rodziną o
powrót do zdrowia i o pomoc w pozytywnym rozwiązaniu naszych bardzo trudnych finansowych
spraw firmowych.
Urszula i Antoni.
561 Święta Rito.
Dziękuję za wszelkie łaski, które za Twoim pośrednictwem otrzymałam. Dziś znowu chcę prosić Cię
o wstawiennictwo w moich trudnych sprawach. Bardzo proszę o opiekę nad moim synem, który jest
daleko od domu, chroń go przed złymi zdarzeniami , złymi wpływami, dopomóż, aby był zdrowy i
mógł realizować swoje cele, a także żeby odnalazł drogę do Jezusa. Proszę o zdrowie dla siebie i
szczęśliwą operację, proszę o trzeźwość dla mojego męża i ratunek dla mojego małżeństwa oraz
zdrowie i błogosławieństwo dla Rodziców i rodzeństwa oraz całej rodziny. A.P
562 Św.Rito dziekuje za otrzymane łaski przez Twoje wstawiennictwo u Boga proszę o cud
uzdrowienia z choroby alkoholowej dla Krzysztofa i Marka ,o trzeźwość dla wszystkich zniewolonych
tym nałogiem w całej rodzinie,o uzdrowienia z choroby onkologicznej dla Mari i dla mnie,o zgodę w
rodzinie mojej siostry i mojej,o uzdrowienie z depresji dla Weroniki i potrzebne łaski dla tej rodziny,o
silną wiare i potrzebne łaski dla Kasi i Przemka.
-Danuta
563 Święta Rito, pomóż proszę
-Pozdrawiam
Aleksandra
564 Proszę o modlitwę za mnie, abym przetrwała kryzys i umiała wyjśc z niego jako dobry człowiek
Bóg zapłać wszystkim za modlitwę za mnie
Ewa
565 Intencje na wrześniową nowennę do św. Rity
-----------------------------------------------------Kochana św. Rito, Twej modlitwie wstawienniczej powierzam zdrowie mojego syna, jego
przygotowania do egzaminu i same egzaminy prosząc o jak najlepsze ich zdanie. Niech Twoja

niezawodna modlitwa towarzyszy mu nieustannie. Dziękuję Ci każdego dnia za Twoją dotychczasową
nad nami opiekę.
DM
566 Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców Danuty i Jana o uzdrowienie dla nich z choroby
nowotworowej oraz aby nie musieli brać chemii ani radioterapii
Dorota
567 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem świętej Rity o pomoc na studiach i uwolnienie z
nałogu.
568 Prosze o pomoc w szybkim znalezieniu wlasciwej osoby do wynajmu pokoju, z ktora sie bedzie
bardzo milo i latwo mieszkalo.
Prosze bym ponownie zaszla szczesliwie w ciaze I tym razem urodzila sliczne madre zdrowe dobre
dzieciatko ktore stanie sie radoscia i duma mojego zycia.
Katarzyna
569 Prosze o modlitwe za moje zdrowie i rodziny i szczęsliwe zamążpójscie i macieżyństwo
570 Święta Rito, napraw moje relacje z przełożoną, by zachowywała się dobrze wobec mnie i nie
atakowała mnie, bym pracowała w spokoju. Módl się za mną. Eli
571 Święta Rito, proszę Cię o modlitwę do Miłosiernego Boga Ojca, o założenie przeze mnie
katolickiej kochającej się rodziny, o miłość, zdrowie, pokorę, pokój i zrozumienie dla moich rodziców
i rodzeństwa oraz ich rodzin oraz dla Pani Marii i Marty, o potrzebne łaski dla Mariusza, aby był
kochającym mężem i ojcem, jeśli to zgodne z wolą Boga Ojca.
572 Święta Rito,
proszę o wstawiennictwo u Syna Bożego o łaskę zdrowia dla mojego męża Zbigniewa, który od wielu
lat choruje na SM. Oby zaplanowany zabieg szpitalny przebiegł pomyślnie i bez powikłań. Oby
poprawił się stan jego zdrowia i mógł w pełni uczestniczyć w przyjęciu sakramentu małżeństwa
naszej córki. Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo, proszę o łaskę zdrowia. Tyle razy mi
pomogłaś i teraz proszę o wyproszenie potrzebnych łask.
Marzanna P.
573 Dziękuję św Rito za dotychczasową opiekę i wsparcie .Proszę o modlitwę za zdrowie dla Agaty,
Krystyny ,Krzysztofa, Mariana i Teresy.Proszę Cię Kochana św Rito o szczególną modlitwę o
prawdziwą miłość dla córki Agaty .
574 Przenajświętsza Rito, Ty, która nie raz pomogłaś naszej rodzinie. Proszę o wstawiennictwo w
intencji mojej mamy, która nie długo ma mieć operację wstawienia endoprotezy biodra. Proszę aby
operacja się udała, żeby mama się wybudziła oraz żeby tym razem nie było żadnych komplikacji
pooperacyjnych. Żeby szybko mama odzyskała sprawność i zdrowie. Proszę również o zdrowie dla
całej naszej rodziny, szczególnie dla mamy, taty, siostry, mojego męża oraz dla mnie również. Proszę
żeby już wszystkie złe zdarzenia nas omijały. Dziękuję Święta Rito.
Anna Maria
575 Swięta Rito Błagam Cię o wstawiennictwo i opiekę Boża dla Szymona na czas zdawania
egzaminu z prawa jazdy jutro w poniedziałek.
Błagam Cię Orędowniczko w sprawach trudnych wstaw się za Szymone u Boga aby pozwolił zdać
mu egzamin. Błagam Cię o modlitwę i Opiekę podczas egzaminu , aby nie popełnił błedu. Prosze Cię
nie opuszczaj go w tej trudnej chwili.
ciocia Ania

576 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego
małżeństwa, o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie
rozwiązłego trybu życia przez męża, o znalezienie pracy dla męża. O siłę w walce z nałogiem. O
zdrowie i zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty. O rozwiązanie
trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej decyzji. J.W
577 Kochana Św.Rito roszę o opiekę nad Pawłem w pewnej jntencji.
578 Nadsyłam intencję modlitewną:
Proszę Święta Rito wyproś dla mnie i mojej rodziny nawrócenie dla męża, a także o potrzebne łaski
dla nas wszystkich; w szczególności o zdrowie i łaski Boże oraz błogosławieństwo dla naszego syna
N.a także dla naszego jeszcze nienarodzonego dzieciątka. Aby Bóg raczył dać mu zdrowie, a mi
szczęśliwe rozwiązanie.
A.
579 Święta Rito,
nasza orędowniczko u Pana proszę Cię o modlitwę w intencji Ojca Zenona, o szybki powrót do
zdrowia i do pełnej sprawności dla niego.
580 Święta Rito,
Proszę Cię o szczęśliwe dokończenie pracy magisterskiej oraz pomyślną obronę. Proszę Cię także o
spotkanie dobrego i odpowiedzialnego chłopaka, z którym będę mogła założyć rodzinę.
581 Św. Rito. Wiem że jestem monotematyczna i nudna. Ale proszę Cię nieustanne o zdrowie dla
Mamy, abym dostała etat w pracy. Proszę Cię także o spełniona miłość F.do mnie. Może się zdazy
jakiś cud... Ewa
582 Święta Rito dziękujemy za Twoje wstawiennictwo u Boga. Prosimy otaczaj opieką naszą rodzinę,
córkę Olę i syna Przemka. Dziękujemy za wszystkie łaski Święta Rito.
Adam i Anita
583 Bardzo proszę w intencji dobrej decyzji odnosnie nowego mieszkania...Agata
584 Święta Rito, wspomożycielko Pana, wielbię Twą moc wstawiennictwa. Dziękuję Ci za
wysłuchane modlitwy, o powrót mojego męża - Andrzeja oraz o poczęcie naszego dziecka. Dzięki
dobroci serca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Andrzej zrozumiał nierozerwalność więzów
małżeńskich a dobry Bóg obdarzył nas powiększeniem rodziny. Proszę Cię Oblubienico Męki
Chrystusowej, wskaż nam drogę do dobra, abyśmy tworzyli zgodne małżeństwo, napełnione darami
Ducha Świętego. Otocz opieką czas mojego rozwiązania, aby poród odbył się bez komplikacji i bólu.
Bądź przy mnie, dodaj mi otuchy. Patronko zatroskanych zawierzam Ci moje małżeństwo i rodzinę.
Święta Rito, pragnę prosić o wstawiennictwo za moich ukochanych braci - Michała i Kamila - aby
dążyli do szczęścia i spokoju serca, modlę się o ich pojednanie. Postaw na ich drodze dobre i wierne
żony, które będą ich wspierać i jednoczyć. Modlę się również w intencji mojego brata - Rafała, aby
wraz z żoną Alicją dążyli do miłości i wierności małżeńskiej zgodnej z wolą Bożą, otocz opieką
narodzoną 04.05. Łucję - córeczkę Ali i Rafała. Pamiętaj ukochana święta Rito o najmłodszym bracie,
Piotrku, by wyrósł na dobrego i spełnionego człowieka. Aby, w swoim czasie, poznał kochającą i
wspierającą go dziewczynę.
Błagam Cię Patronko spraw beznadziejnych w Tobie jedyna nadzieja, w Tobie pokładam ufność,
Tobie zawierzam!
Monika
585 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
586 swięta Rito upoś u Pana Jezusa zdrowie dla mnie,aby nie bolał mnie kręgosłup i stawy,o
uzdrowinie przydatków dla Agaty,o uzdrowienie neurologiczne Beatki,o zdrowie i siły dla
Pawła,Asi,Wacława,aby wnuki były samodziene w przedszkolu i radziły sobie,o dobrą pracę dla Asi
587 Bardzo Cię proszę kochana Święta Rito o wstawiennictwo u Pana Boga i Najświętszej Marii
Panny w intencji cudu mojego wyzdrowienia. Abym miała możliwość spełnienia moich obietnic
złożonych przed operacją. Żebym mogła zacząć uczęszczać na msze Święte. Żeby mój wnuczuś
urodził się szczęśliwie i był zdrowy oraz żeby moja córeczka urodziła bez najmniejszych komplikacji.
Dorota
588 Droga sw Rito wstaw się do Pana Boga o zdrowienie dla Wiktora o pojednanie jego
rodziców,oraz o zdrowie dla mnie
589 Proszę o Sw, Rito o wstawiennictwo za kolegą z pracy o jego uzdrowienie.
Teresa
590 Intencja matki: o nawrócenie syna Marcina i jego powrót do żony i dzieci, Św. Rito , błagam
pomóż.
591 Święta Rito , Dziękujemy Tobie za wszystkie łaski jakie otrzymaliśmy , dziękujemy za to że
jesteś i chronisz nas . Prosimy Ciebie o modlitwe i wspieranie Oskara który poszedł do pierwszej
klasy ,aby uczuł sie dobrze był grzeczny i o zdrowie dla niego . Prosimy o zdrowie dla Blanki oraz dla
nich dary ducha świętego , Umacniaj nas Świeta Rito rodziców abyśmy mieli ciepliwość w
wychowaniu ich obojga. Prosimy Ciebie o mocna wiare i mobilizowanie siebie wzajmnie o
wymaganie od siebie wiecej . Kochamy Ciebie świeta Rito Marek Agnieszka z dziećmi.
592 Święta Rito, proszę o pomyślność i zdrowie dla mojej rodziny. Aby moj syn zaliczyl trzeci rok
studiów i znalazl cel w zyciu, aby udaly sie operacje mojego męża i mamy i aby moja corka byla
szczesliwa ze swoim nowo poslubionym mężem.
Dziękuję za mozliwosc modlitwy i wstawiennictwa Świętej Rity.
Szczęść Boże
Ewa
593 Swieta Rito tyle cudow i dobrodzjejsw zawdzieczam juz od dawna Twojemu wstawiennictwu i
czuje ze jestes ze mna bez wzgledu na wszelkie wyzwania.Cxuje spokoj z opieka Twoja i Jezusa a to
najwiekszy i najpiekniejszy dar;)
Swieta Rito wypros dla mnie laske uporzadkowania spraw malzenskich .Chcialabym poznac na swojej
drodze czlowieka dobrego i takiego dla ktorego rodzina bedzie najwazniejsza.Niech takze moj maz
ktory nie potrafi docenic tego co ma a byc moze jest nawet chory psychicznie pouklada swoje zycie i
nie krzywdzi bliskich mu osob.
Swieta Rito Ty Sama wiesz jak duzy problem nosze w sercu i jak bardzo boje sie o losy mojego
dziecka.Do tego wiesz ze czas mnie nagli a zycie tu gdzie teraz jestem jest smutne i pelne
cierpienia.Spraw prosze abym miala sile przejsc przez rozwiazanie i abu bylo ono wlasciwie bo
kazdego dnia bije sie z myslami i mecze czy dobrze robie...Postaw na mojej drodze dobrych i
przyjaznych ludzi ktorzy beda w chwilach niepokoju i zwatpienia
Prosze Cie o laske dobrych kolegow w nowej pracy.
Twoja Mila

594 Święta Rito proszę o pomoc w zdaniu ważnego egzaminu przez Jędrzeja. A także o znalezienie
prawdziwej miłości przez Pawła.
595 Swieta Rito, za Twoim posrednictwem pragne wyblagac laske pozytywnego rozwazania moich
trudnych spraw mieszkaniowych. Wyblagaj razem ze mna u Pana aby znalazla dobre i nie drogie
miejsce do mieszkania wsrod uczciwych ludzi. Wyblagaj mi tez prosze pomoc i laski Ducha Swietego
w moich przedsiewzieciach i planach zawodowych. Bog zaplac.
596 Droga Święta Rito, dziękuję Ci za wszelkie łaski i proszę o zdrowie i dobre wyniki dla mojej
mamy, aby choroba nie powróciła. Proszę tez w mojej sprawie o dobre wyniki, pomyślność w życiu
osobistym i zadowolenie z pracy.
A

