Księga Intencji św. Rity z Cascia
Strona główna: www.SwietaRita.pl
Intencje z dnia 9 września:
502 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą pomoc.prosze by pojawił się w moim
życiu ktoś,kto mnie pokocha.A.
503 *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, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
504 Bardzo prosze Swieta Rita uprosc uzdrowienia mojego tate.AMEN
505 Swieta Rito,
Blagam wypros dla nas poprawienie sytuacji materialnej i pieniadze abysmy mogli wrocic do Polski i
zadbac o nasze male dzieci.
Bog zaplac
Iwona
506 W intencji moiego syna Mateusza.
507 sw rito, ratuj nas od konsekwencji naszych grzechow, chron nasze dzieci, wypraszaj dary ducha
sw
bog niech bedze uwielbiony w calym swoim stworzeniu
508 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla brata Adama, mamy i dla mnie i o dary Ducha Swietego
i o pomoc w zlej sytuacji finansowej.
Jola
509 Kochana święta Rito błagam Cię o to, żeby miłość w moim życiu ciu pokonała lęk i obawy. R
510 dziękuję Św Ricie za opiekę, pomoc i wysłuchane prośby o proszę o modlitwę w następujących
intencjach:
Proszę o dobrą i stałą pracę dla Łukasza;
Pomyślny przebieg mojej operacji w październiku;
Uzdrowienie mnie z bezsenności i pozostałych chorób które mi dokuczają;
Zdrowie dla moich rodziców, dzieci i całej rodziny;
Zdrowie dla Krzysztofa ;
Przemianę serca Maćka, jego uwolnienie z materializmu, gniewu, żalu, o dojrzałość i dobre relacje z
rodziną;
Cierpliwość i mądrość dla mnie w wychowywaniu dzieci;
Miłość i bliskość między mną a mężem Łukaszem;
Powodzenie w pracy i owocną współpracę z K.;
Cud własnego mieszkania;
Powodzenie i dobre stopnie w szkole dla Mai i bezproblemową naukę.
Prawdziwe i dobre relacje przyjacielskie;
Pomyślne załatwienie spraw służbowych i przychylnośc urzędników wobec tych spraw;
Spokój w pracy i sprawiedliwośc w rozdzielaniu obowiązków służbowych przez dyrektora
Pokój w sercu, radość w życiu , wiarę silną i nadzieję oraz zbawienie;
Uzdrowienie Łukasza;

Stabilizację i poczucie bezpieczeństwa w życiu;
ŚWIĘTA RITO MÓDL SIĘ ZA NAMI.
BÓG ZAPŁAĆ. Aneta
511 Ukochana Rito bardzo proszę o modlitwę w intencji powrotu Marcina do domu i zakończenie
Jego romansu z Agatą. Proszę o modlitwę w intencji pomocy z pętli zadłużenia która bardzo mnie
trapi. Proszę Cię dopomoz małżeństwu Aleksandry i Mariusza.
512 Św Rito proszę o zdrowie, spokój duszy, uporządkowanie wszystkich spraw bieżących.
Św Rito proszę o dobrego człowieka na resztę dni życia. Proszę o wstawiennictwo i o pomoc.
513 Proszę o modlitwę za moją rodzinę o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych ,żeby
Miłosierny Jezus za wstawiennictwem Św.Rity wysłuchał naszych próśb.Również już czwarty raz
ośmielam się prosić o modlitwę do Św.Rity za naszych sąsiadów i przyjaciół by odnależli drogę do
Boga,dziękuję,Szczęść Boże Grzegorz z Rodziną
514 *Święta Rito proszę pomóż mi osiągnąć spokój,pomóż by moi znajomi z pracy nie wypytywali
mnie o sprawy osobiste,o moje byle małżeństw i,proszę by moje życie toczyło się dalej
spokojnie.dziekuje za wszystko.A
515 Proszę Cię święta Rito o zdrowie i prawidłowy rozwój dla mojego Synka którego noszę pod
sercem.
516 Św.Rito proszę o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny.
517 Święta Rito błagam żeby Bóg uwolnił mnie i moją siostrę od osób, które miały i mają negatywny
wpływ na nasze życie osobiste i zawodowe, aby dobro było zawsze koło nas, aby w końcu zaczęło
nam się dobrze powodzić.
518 Proszę Cię św. Rito o wstawiennictwo bym znalazła godną pracę i bym spłaciła długi. Prosi
Monika
519 Najukochańsza św. Rito dziękuje Ci za wszystkie łaski ,które mi wyprosiłaś dla mojej rodziny i
proszę Cię z całego serca o nawrócenie mojego syna Macieja, oraz proszę o łąskę zdania egzaminu
przez Maćka. Twoja wierna oblubienica Monika
520 Św Rito bardzo dziękuję za odebrane łaski a w szczególności za dobry wynik badania córki Anny.
Córka ma tętniaka mózgu i po badaniu w dniu 23 sierpnia okazało sie że tętniak utrzymuje się w takiej
samej wielkości.
Córka miała często silne bóle głowy (prawie codziennie) prosiłam Cie o uwolnienie z tego bólu. Od
mojej prośby upłynęły może 2 m-ce i bóle ustąpiły. Dziękuję z całego serca.
Dalej Cię będę prosić o cud uzdrowienia z tętnika a jeżeli to nie jest możliwe to żeby sie nie
powiekszał.
Córka z narzeczonym maja wyznaczoną date ślubu i proszę Cię pozwól im cieszyć się zdrowiem i
szczęściem
521 Święta Rito! Proszę o modlitwę za córkę Aleksandrę, o łaskę wiary i o wybór drogi życiowej
zgodny z powołaniem.
Matka
522 Prośba o wysłuchanie
523 Za przyczyną Św. Rity, patronki spraw trudnych zawierzam Panu Bogu zdrowie dla Danuty i
Wojciecha, zdrowie fizyczne, a szczególnie zdrowie i uleczenie psychiki Krzysztofa (o opiekę Pana
Jezusa za przyczyną Matki Bożej w czasie poważnych zabiegów i badań, jakim jest i będzie

poddawany w najbliższym czasie) oraz łaskę otrzymania godnego życia a także szczęśliwe
nakierowanie mocą Bożą łask potrzebnych w życiu osobistym dla Krzysztofa, zdrowie dla Anny i jej
rodziny. Proszę o łaskę zdrowia dla Blanki, Lidki oraz dla całej mojej rodziny tej bliższej i dalszej a
także dla księdza Adama i znajomych. Zawierzam tych wszystkich, których Pan Bóg postawił na
mojej drodze życiowej. Proszę o zbawienie wieczne dla Edmunda - taty, Sabiny Cz.- mamy Barbary
mojej siostry, Bogumiła, Sabiny Ż , Anny, Julii,Jadwigi, Stanisława, Grzegorza, Czarka, Marka P.,
Marka Sz. i Marka M., Jana, Emilki, Tadeusza, Barbary B. i wszystkich bliskich z rodziny i
znajomych oraz dla tych wszystkich, którzy odeszli z tego świata w Bożym Miłosierdziu. Zawierzam
Panu Bogu pokój i umocnienie wartości chrześcijańskich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie.
Dziękuję Ci Jezu za wszystko co dla nas czynisz zgodnie z Twoją wolą.
Proszę także o szczególną intencję z okazji 44 rocznicy ślubu Danuty i Wojciecha,. która przypada na
dzień 20.09.2019 r. oraz 40 rocznicy ślubu Anny i Pawła prosząc Jezusa Miłosiernego za przyczyną
Matki Bożej o dalsze łaski Boże na kolejne dni ich wspólnej drogi życiowej zgodnie z wolą Bożą.
Jezu ufamy Tobie ponad wszystko. Jezu, Ty się tym wszystkim zajmij, a nam daj się poddać Twojej
woli, bo Ty wiesz co dla każdego z nas, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata jest najlepsze.
524 Proszę o modlitwę o uzdrowienie oka mojej córki Marysi
Bóg zapłać
Dorota z Piły
525 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych na prośbę Elwiry zawierzam
Panu Jezusowi za Twoją przyczyną jej dzieci: córkę Dominikę o zdrowie nowo narodzonego dziecka
oraz syna Łukasza o dobrą drogą życiową i rozwiązanie wszelkich napotykanych trudności a także
zdrowie dla Elwiry i jej najbliższych.
Prosi Danuta
526 intencja-o szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy rozwodowej oraz finansowej
527 Proszę o modlitwy za mnie, za moją żonę Annę aby znalazła pracę i zdrowie dla niej, za syna
Mikołaja o powrót do Boga, syna Igora oraz córkę Olgę i całą naszą rodzinę. Abym umiał
podejmować właściwe decyzje w sprawach szkoły, którą kieruję. Abym potrafił ułożyć sobie dobre
stosunki z nowymi władzami gminy. Proszę Cię św. Rito wyproś mi u Boga wsparcie w pomyślnym
przebiegu wszystkich kontroli dotykających placówkę, którą zarządzam. Daj mi siłę w walce z
codziennością, abym umiał odnaleźć swoją drogę w Kościele. Dopomóż mi Boże, ulituj się nade mną
Panie.
528 Miłościwy Panie za wstawiennictwem św. Rity
proszę o łaske błogosłwieństwa dla Filipa.
Łącze się w modlitwie ojciec
529 Święta Rito błagam o dar potomstwa.
530 Proszę o modlitwę w intencji brata, aby Pan Bóg postawił na jego drodze dziewczynę, z którą
będzie mógł założyć rodzinę.
Lidia
531 o uleczenie z choroby nowotworowej dla mamy Basi
532 Święta Rito
Bardzo proszę o pomoc w ułożeniu dobrego planu w pracy na ten rok dla mnie i męża. Jest to zadanie
bardzo skomplikowane... Bardzo Cie proszę, abyśmy mogli znaleźć czas i miejsce na wszystkie nasze
zajęcia bo od tego zależy stan naszych dochodów. Proszę o dobrą prace dla mojego męża.
Amen
533 proszę o modlitwę za Wiesia o powrót do zdrowia

534 Prosze o modlitwe w intencji znalezienia pracy i mieszkania. Jan
535 Św. Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych ponownie zwracam się do Ciebie z prośbą,
proszę wstaw się za moją siostrą do Jezusa, aby dał jej możliwość powrotu do zdrowia, tak bardzo
błagam aby Cię wysłuchał gdyż ja nie umiem tak jak Ty mocno się modlić. Proszę wstaw się za
siostrą aby mogła wrócić do pełnego zdrowia.
536 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych na prośbę Elwiry zawierzam
Panu Jezusowi za Twoją przyczyną jej dzieci: córkę Dominikę o zdrowie nowo narodzonego dziecka
oraz syna Łukasza o dobrą drogą życiową i rozwiązanie wszelkich napotykanych trudności a także
zdrowie dla Elwiry i jej najbliższych.
Prosi Danuta
537 Swieta Rito
prosze Cie abym uwierzyla ze Jezus jest dobry i dopuscila go w wolnosci, dobrowolnie do tych
zakamarkow mojej duszy gdzie moje serce i duch jest zlamane. Prosze zebym uwierzyla ze Jezus chce
zaspokajac moje potrzeby i ze ja sama tez je moge zaspokajac z Nim. Prosze Cie zebym dostala laske
zebym zachwycila sie Jezusem i poszla za Nim takze umyslem i sercem a nie tylko wola i zeby furtki
do zla zostaly przez Jezusa pozamykane a ja odeszlabym od grzesznego, chorego myslenia. Prosze Cie
o laske przebaczenia swoich grzechow i innym i sobie i zebym nauczyla sie myslec w nowy, zdrowy,
bozy sposob. Prosze tez o to zebym nauczyla sie ze jestem osoba wazna i ze mam takie samo prawo
do zycia, milosci i dobrego traktowania i szacunku poszanowania mojej osoby i granic jak inni ludzie.
prosze tez o uzdrowienie andrzeja i nawrocenie i uformowanie i dobre towarzystwo dla syna
prosi Joanna
538 O łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
539 Święta Rito,
Najpierw bardzo dziękuję Ci za pomoc w ważnej dla mnie sprawie. Dzięki Twojemu wstawiennictwu
u Boga sprawa zakończyła się dla mnie pomyślnie.
Dziękuje także za wysłuchanie modlitw o wyzdrowienie mojej sąsiadki Antoniny z choroby
nowotworowej. Jest już zdrowa :)
Święta Rito,
Proszę o wstawiennictwo u Boga w pozostałych moich potrzebach:
1. o zdrowie i pokój, miłość i łagodność w sercach dla mojej Rodziny
2. o znalezienie dobrej, godnej pracy
3. o sprawę dla mnie bardzo ważną w tym roku, a Bogu wiadomą.
Prosi, Karolina
Dziękuję
540 Święta Rito proszę o uwolnienie taty Edwarda z alkoholizmu i uzdrowienie całej rodziny ze
skutków alkoholizmu oraz opiekę nad poczętym dzieciątkiem.
Bóg zapłać za modlitwę!
Łukasz
541 Święta Rito, wstaw się za Miłoszem, by Pan posłał swego Ducha Świętego do wszystkich
okoliczności związanych z egzaminem zawodowym w styczniu oraz za Kamila w wiadomych Panu
intencjach i Mariusza z rodziną.
542 Dziękuję za wszystkie otrzymane laski które wyprosiłam za wstawiennictwem sw Rity. Chciałam
prosić w intencji moich dwóch córek o zdrowie w nowym roku szkolnym a także o cud chęci
chodzenia do przedszkola i znalezienie bratnich dusz do zabawy i nauki... czcicielka Kasia
543 Za Annę i jej bliskich

544 Św.Rito dopomóż, aby moja córka Ola odnalazła swoją drogę w życiu, żeby była niezależną
kobietą i podejmowała trafne decyzje w życiu.
Proszę o zdrowie dla mnie i całej mojej rodziny.
Proszę, aby skończyły się problemy finansowe mojego męża, aby jego praca dawała mu dobre zyski.
Proszę Cię również, aby nasz rodzinny wyjazd w październiku był udany.
J.
545 Św. Rito dziękuję za opiekę i otrzymane łaski. Bardzo proszę o zdrowie i opiekę dla moich
rodziców, siostry i jej rodziny, dla mojego męża i syna, a także o moje uzdrowienie z przewlekłej
choroby. Bardzo proszę o dobre oceny i naukę w nowej szkole dla syna Kacperka. Otocz mojego syna
Swoimi ramionami. Joanna
546 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 krzywdzą. Zjednocz nasze dzieci 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. Proszę o szczęśliwy rok szkolny dla moich synów.
Danuta
547 Święta Rito błagam o pomoc odnośnie dzieci, zdrowia i finansów.
Marzena
548 Bogu znane intencje
d.
549 Proszę Cię Św. Rito o wstawiennictwo u Boga dla mojej rodzinny i bliskich oraz ochronę i
zdrowie . Dziękuje za wszystkie łaski otrzymane od Boga przez Twoje wstawiennictwo oraz ochronę
przed złem . Paweł, Annia,Maja
550 Kochana Rito, nieustannie proszę o łaskę dla moich dzieci, ich pomyślność w nauce i życiu
zawodowym. Błagam pomóż mojej córce, aby spotkała kogoś z kim będzie szczęśliwa. Proszę o
zdrowie dla mojej rodziny, L
551 Kochana Św.Ritto
dziękuję Ci za otrzymane łaski.Proszę Cie o zdrowie dla Kacperka oraz o pozytywnie załatwienie
spraw mojej córki i powrót do Polski.
Bogumiła
552 Swięta Rito proszę Cię pomóż mi i mojemu mężowi znależć większe mieszkanie i inną
pracę.Uzdrów Weronikę i Elę z guzów w piersi,moja mamę Eugenię z chorób narzadów
wewnętrznych,moja teściowa Mieczysławę z choroby jelit i nóg,mojego tata Edwarda z
alkoholizmu.Daj pogodę ducha i siłę wewnetrzną w zmaganiu się z codziennymi ciężkimi
obowiązkami.Miej w swojej opiece całą moja rodzinę i wstawiaj się za nami u Pana Boga.Alicja
553 Proszę o modlitwę za moich synów, żeby założyli dobre, szczęśliwe rodziny, znaleźli dobrą,
satysfakcjonującą pracę, o poukładanie ich życia, o pokój w ich sercach i Światło Ducha Św. w ich
działaniach.
Bóg zapłać,
Małgorzata

554 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.
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
555 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny i dobre wyniki badania biopsji dla mnie.
Proszę o zdrowie i prawidłowy rozwój dla Małgosi. Dziękuję Ci za dotychczasowe wstawiennictwo. J.
Bóg zapłać.
556 Proszę o modlitwę
za zdrowie i uśmiech dla Stasia, Helenki, Antosi i Franciszka, a także prawidłowy rozwój w brzuchu
mamy Ich brata lub siostry.
Dziękuję - Paweł D.
557 Święta Rito błagam o pomoc w znalezieniu nowej dobrej pracy .
Iza
558 Bardzo proszę o modlitwę w intencji , żeby w naszej pracy nie było kłopotów. Żeby w O i u P się
dobrze wszystko ułożyło.
Proszę o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Grzegorza i Joli i szybkie wyjście Kingi z kłopotów .
Bardzo proszę też o to , żeby Jola i Wojtek zawarli sakrament małżeństwa.
559 Św. Rito, Patronko spraw trudnych i beznadziejnych, pomóż w rozwiązaniu bardzo trudnych
spraw osobistych dla Ireny i Rafała, by Rafał nie był ojcem dziecka innej kobiety a postaram się, aby
wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa. Proszę o modlitwę w
mojej intencji.
560 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia moich dzieci i wnuków.
Proszę o szczęśliwe zakończenie leczenia mojej ręki .
Święta Rito uproś u Pana potrzebne łaski dla mojej córki Kasi , spraw by była zdrowa , ukończyła
studia , miała pracę i szczęśliwe życie osobiste .
Proszę Cię o miłość
za wszystkie dotychczasowe łaski z całego serca dziękuje .
561 Święta Rito proszę o łaskę nawrócenia moich braci,Romka i mnie uproś przymnożenie
wiary,nadziei i miłości,uproś łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej ,dla mnie ,Marty
,Gosi,proszę o łaskę zdrowia dla mojej Mamy i potrzebne łaski dla niej,proszę o łaskę pojednania
między mamą a bratową,łaskę dla mojego brata aby znalazł pracę i był z niej zadowolony aby nie miał
tyle złości w Sobie,Święta Rito proszę o łaskę abym była szanowana i żebym sobie poradziła w
pracy.Święta Rito oręduj za nami
562 Proszę o modlitwę za Marię 76 lat o uzdrowienie z kamicy żółciowej ewentualnie dalej o udaną
operację uzunięcia kamienia o uzdrowienie prawego kolana. Serdecznie dziękuję.
563 Intencje na najbliższy miesiąc:
- o uwolnienie z nałogu dla P.
- o zdrowie (psychiczne i fizyczne) dla J.

- o zdrowie dla M.
- o nawrócenia dla B. i jej rodziny
- o spokój dusz: Józefa, Zofii, Katarzyny, Anny-Marii, Mariana oraz Aleksandry
564 Intencja znana Panu Bogu.
565 Prosze o potrzebane laski dla ks Darka
566 Proszę o modlitwę o męża dla Doroty
567 Święta Rito, proszę o dar zdrowego potomstwa dla Kasi i Mikołaja.
568 O błogosławieństwo Boże w moim życiu, w każdej jego sferze, by Bóg z Matką Bożą
podźwignęli mnie z tego doła życiowego, w jakim obecnie jestem.
Bóg zapłać.
K.
569 Droga Święta Rito, proszę, daj mi siłę....błagam o pomoc.
570 Bogu znana intencja
571 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla mojej Rodziny i osób mi bliskich.
Oddal ode mnie ludzi którzy mogą źle mi życzyć
Obdarz szczególną opieką i zanieś do Boga intencje o które codziennie Cię proszę.
Wybłagaj dla mnie to o co proszę Pana. Bądź moją ostoją i pomóż mi "
Łukasz
572 Droga Święta Rito bardzo Cię proszę wyproś mi i moim najbliższym wszelkie łaski i miłosierdzie
Boże. Proś Boga by moje prośby i modlitwy które codziennie znoszę do Boga spełniły się miej mnie i
moich najbliższych w swojej opiece błogosław nam i zachowj ode złego bądź zawsze przy mnie i
moich najbliższych. Proś Jezusa Chrystusa by się wstawił do Boga za nami i aby nie zostawiał nas
samych. Proś Matkę Najświętszą o wszelkie łaski i miłosierdzie oraz o wszelkie błogosławieństwo i
Matczyną opiekę nad nami. Bóg Zapłać.
573 Św.Rito, błagam o uzdrowienie mnie z bardzo złośliwej odmiany raka żołądka - Jolanta
574 Ukochana swieta Rito, blagam wstaw sie za mna o moje zdrowie i zycie. Blagam by Moj
organizm Sam zwalczyl wirusa i uchron od nowotworu. Blagam o dobre wyniki biopsji i blagam bym
byla w dobrych rekach specjalkstow. i. Blagam chron od depresji i strachu, daj mi sily do zycia bym
radzila sobie z problemami finansowymi administracyjnymi i praca. Bym profesjonalnie by sie
ulozylo i bym wrocila do stanowiska z pacjentami, co mi dawali szczescie. Chron od toksycznych
szefow i kolegow. Blagam by Christian zostal natchniety Duchem Swietym i zrozumial krzywde Jaka
mi wyrzadza i daj mu odwage by wrocil i zaopiekowal sie mna jak obiecal 3 lata temu. Daj mu
zdrowie i wyzdrowienie ze sledziony. Pozwol mu wygrac procesy by wrocil do normalnego zycia. I
mniej pracowal. Prosze by Al wrocil jako przyjaciel i mi pomagal. Blagam chron moje dzieci na
obczyznie od zla. I daj im zdrowie i sily do pracy. Chron od problèmow i strzez w podrozy. I prosze
zachowaj tez w zdrowiu Malego Sevenka. Amen 09/09/2019 /2019 J
575 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach: o znalezienie pracy dla Beaty, o zdrowie
dla Marii, Danieli, Michała i Teofili, w pewnej Bogu wiadomej intencji (jeżeli jest zgodna z Jego
wolą), o postęp w pisaniu pracy doktorskiej oraz o wszelkie potrzebne łaski dla moich uczniów. Bóg
zapłać!
576 Proszę o modlitwę w intencji polepszenia atmosfery w pracy.

577 Prosimy o modlitwę w intencji syna Piotra: o nawrócenie, ułoźenie spraw rodzinnych z Leną.i o
łaskę pracy.Bóg zapłać.Malgosia i Grzes.
578 Prosze o modlitwe w intecji ks Darka
579 Prosze Sw.RITE o wtawiennictwo zachowania zdrowia,ktore wiem ze wkrotce bedzie mi bardzo
potrzebne.Bog zaplac.
580 Oto intencje, które chcę przedstawić Bogu za pośrednictwem św. Rity:
O pokój na Bliskim Wschodzie i Ukrainie;
O pokój w mojej rodzinie;
O siły i łaski dla mnie o zwycięstwo w walce z samym sobą, moimi wadami oraz o zapał do pracy nad
sobą;
O naprawienie pewnej relacji, jeśli to zgodne z wolą Bożą.
Bóg zapłać,
Ł.M.
581 Błagam Cię, Święta Rito o uzdrowienie Kamila,pomóż mi zdobyć finanse na jego leczenie. Proś
Boga o właściwą drogę życia dla Dawida, pomóż nam odbudować nasze relacje rodzinne, proszę
pomóż w kłopotach finansowych.
582 Święta Rito z całą ufnością proszę o wypełnienie woli bożej i ulgę w cierpieniu dla leżącej mamy
Agnieszki
Proszę o pomnożenie !!!wiary dla syna i synowej i żeby uczestniczyli we mszy św niedzielnej!przez
co wychowali swoje dzieci w wierze
Proszę o stawiennictwo żebyśmy w firmie mieli więcej klientów i przez to mogli spłacać wszystkie fv
i kredyty
Proszę o zdrowie dla całej rodziny, miłość, szacunek i uczciwość małżeńską
O szczęśliwy wyjazd i powrót z urlopu!
Bóg zapłać za wszystko
ientów i
przez to mogli spłacać wszystkie fv i kredyty
Proszę o zdrowie dla całej rodziny, miłość, szacunek i uczciwość
małżeńską
O szczęśliwy wyjazd i powrót z
urlopu!<br>
Bóg zapłać za wszystko<br>
583 Prosba o modlitwe w intencji rodziny. Matka i zona, uwiklana w swiadkow Jehowy, postanawia
"ulozyc sobie zycie z innym mezczyzna". Rani meza i dzieci. Serdeczna prosba modlitewna o
wzbudzenie Wiary, Nadziei i Milosci w tej kobiecie, o uzdrowienie relacji w rodzinie i wypelnienie
Woli Bozej. Amen. BOG ZAPLAC za kazda modlitwe!!!
584 Święta Rito, błagam Cię o pomoc dla mojej mamy. Proszę aby jej problem się rozwiązał. Mniej
nas wszystkich w swojej opiece. Twoja Agnieszka
585 Św Rito proszę o szczęśliwe zajście w ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. Proszę o szczęśliwe
znalezienie pracy przez mojego męża. Agnieszka
586 Goraca prosba o modlitwe za wstawiennictwem Sw. Rity o uzdrowienie mojej Mamy Marianny.
587 O dar nieba dla Danuty, o dar zdrowego potomstwa, nawrócenie Męża, zdrowie i wszelkie łaski
dla rodziny, a nade wszystko dla dzieci, o poprawę charakteru dla mnie, naprawę naszego małżeństwa,
uwolnienie z nałogów członków rodziny, za wszystkimi dziećmi z calego świata żeby nigdy nie były
krzywdzone, za wszystkimi duszami w czyśccu cierpiącymi

588 Proszę o modlitwę za mnie do Pana Boga, Niech spełnią się moje wszystkie prośby i modlitwy , o
zdrowie. Grażyna
589 Proszę o zdrowie dla mojej mamy, u której ponownie pojawił się przerzut
raka.Prosze by udało się go pokonac.
Proszę o skuteczne dalsze leczenie.
Proszę o dobrych lekarzy i światło dla nich by potrafili jej pomóc.
Prosze o łaskę zdrowia i długiego życia dla mojej mamy bo tak bardzo ja
kocham i jej potrzebuje.
Proszę o zdrowie dla moich dzieci by prawidłowo się rozwijaly. Proszę
także o milosc i zgode w moim malzenstwie oraz o spokój i
bezpieczeństwo w pracy mojego meza.
Z góry dziękuje za modlitwę,
Pozdrawiam
Paula
590 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 siłę w walce z nałogiem. O powrót do domu. O zdrowie i
zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców. O siłę w czasie choroby dla taty i mamy. O rozwiązanie
trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O podjęcie właściwej życiowej decyzji. O siłę dla cioci w
walce z chorobą nowotworową. J.W
591 Święta Rito Ty jedyna wiesz, czego najbardziej pragnę i co kryje się w moim sercu. Proszę Cię o
łaskę uzdrowienia z mojej fobii. Pomóż mi przezwyciężyć mój strach zwłaszcza w tym
najważniejszym dniu mojego życia, który nadejdzie już nie długo. Wyproś dla mnie także te łaski, o
które proszę Cię w moich myślach. Chcę szczęśliwie, pełna radości a nie lęku przeżywać dzień
mojego ślubu. Ty wiesz jakie to dla mnie ważne. Dlatego proszę Ciebie święta Rito bo wiem, że nie
zostawisz mnie samej w potrzebie.
Wstaw się za mną i za moim przyszłym mężem u Pana Boga!
Módl się za nami święta Rito!
592 proszę przez wstawiennictwo świętej Rity o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszej
rodziny ,proszę aby moje dzieci chętnie chodziły do przedszkola, nie płakały,były zdrowe i o obronę
dla Nich przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym,o pełnienie Woli Bożej,Bóg zapłać Kasia
593 Święta Ritto.
Bardzo proszę za Twoim wstawiennictwem wyblagaj mi u naszego Pana Jezusa Chrystusa łaskę
spokoju ducha,zdrowia dla mojej rodziny,łaskę zdrowych oczu dla mnie i mojej Córeczki.O zdrowie
dla Tosi i łaskę trzeźwości dla mojej siostry.Prosze sw.Ritto wesprzyj zanies moje modlitwy do
naszego Pana.Ewa Z
594 Święta Rito po raz kolejny dziękuję za okazanie łaski. I poraz kolejny proszę o pomoc, w bardzo
trudnej sytuacji która trwa od wielu lat. Proszę zaopiekuj się moja mama, daj jej siłę i spokuj w życiu
w którym tak wiele przeszła i nadal przechodzi. Uwolnij ja proszę od złego człowieka z którym
przebywa. Proszę aby się nawrócił i opamietał, co czyni swoim postępowaniem. Ten człowiek jest
bardzo trudnym przypadkiem. Święta Rito wszystko jest możliwe dzięki twojemu wstawiennictwu u
naszego Pana. Proszę o łaskę nawrócenia bardzo z złego człowieka. Proszę zaopiekuj się moja mama.
Córka Kasia
595 Proszę o modlitwę w intencji mojej ciężko chorej mamy Krystyny o cud wyzdrowienia z
przerzutów. Maryjo Królowo Polski!

596 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, marzenia i
mnie przyjęto do pracy Proszę również bym z córką dzięki wygranej sprawie odzyskała to co
straciłam w jak najkrótszym czasie, by poradziła sobie z nauką , zaliczeniami i sesją 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
597 Święta Rito, patronko spraw trudnych i po ludzku niemożliwych
napraw mojego mężą, aby pracował na utrzymanie rodziny albo zabierz go od nas.
Kasia
598 Święta Rito wstaw się do Boga za moim synem Jakubem. Proszę o dobra pracę dla niego i o
opiekę nad nim. Prowadź go dobra droga
599 Św. Rito , proszę o pomoc w sprawie mojego syna Łukasza.
Henryk
600 Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski, jakie dla mnie wypraszasz.
Proszę o zdrowie dla mnie, moich dzieci i wnuków: Ani i Antka, o miłość mojego życia, za spokój
dusz moich rodziców, brata Tadeusza, dziadków oraz zmarłych z rodziny, o spokój duszy dla Karoliny
Rojek i Andrzeja Alexandrowicza. Proszę Ciebie o siły i zdrowie dla córki Magdaleny. Proszę o
dobre zakończenie sprawy spadkowej. Proszę o wszelkie łaski dla Grzegorza.
Proszę o łaski dla syna Łukasza i jego dziewczyny oraz córki Joanny i jej chłopaka.
M.T.
601 W intencji rozwiązania trudnej sprawy biznesowej odzyskania wkladu oraz zaufania do ludzi.
Pojednania z przyjacielem.
602 Proszę o modlitwę za moją rodzinę i nawrócenie dla mojego chłopaka.
Amen
603 Święta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych proszę o uzdrowienie z lęków i depresji
mojego syna Bartosza
604 o dar wiary dla Andrzeja

