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147 Święta Rito, proszę wyproś u Pana Boga łaskę małżeństwa i macierzyństwa dla mnie. Ewelina
148 Św.Rito dziękuję za opiekę na moją Rodziną za wszystkie łaski Czuwaj nad nami nie opuszczaj
nas w potrzebie .
149 Święta Rito błagam pomóż...
Odpędź złe myśli, obroń przed złymi ludźmi...
Raz już pomogłaś rozwiązać niemożliwe...pomóż i teraz...
150 Proszę cię Panie Boże o rozwiązanie problemu we wspólnocie w sercach ludzi zgodnie z Twoja
wolą. O laską Ducha św aby te Wole rozpoznać przyjąć. O Światło na dalsza drogę wspolnoty o jej
misję.
151 Proszę Cię o zdrowie dla mnie I Kamila oraz całej naszej najbliższej rodziny. Aby wszyscy mieli
pracę I byli szczęśliwi. Proszę również o zdrowie dla Kingi, aby udało jej się donosic ciążę.
152 sw Rito proszę aby wnuk urodził się zdrowy oraz o zdrowie dla córki
Prośba o zdrowie dla brata i kuzyna
153 Prosze o poprawe moich Sylwi P. warunkow zyciowych, finansowe, zdanie egzaminu z
niemieckiego oraz znalezienie odpowiedniej pracy i mieszkania
Prosze o modlitwe Jorg K. Prosze o jego nawrocenie i uwolnienie z uzaleznienia i zlego
postepowania. O Powrot na dobra droga i milosc. Malzenstwo
W intencji za dzieci Klaudia i Olivier. Boze chron je i pomagaj w dobrym wychowaniu
W mojej intencji o sile i wiare i madrosc. O poprawe warunkow i dobra praca
W intencji calej mojej rodziny a szczegolnie mamy i rodzenstwa
154 Święta Rito,
Dziękuję Ci za Twe cudowne wstawiennictwo u Boga.
Proszę Cię wspomagaj nas nieustannie w życiu osobistym i zawodowym. Wypraszaj nam u Pana
łaski: zdrowia, wiary, nadziei i miłości.
Ty jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. Nie raz już ratowałaś nas i dawałaś
nadzieję, że wszystko się ułoży. Wstawiaj się za nami u Pana. Prosimy Cię o pomyślne zakończenie
kontroli, postępowań i spraw sądowych w naszej firmie i sprawach osobistych. Byśmy nigdy nie
zwątpili w Boże Miłosierdzie. Byśmy mogli zamieszkać, jeszcze w te wakacje, w wymarzonym domu
w Kędzierowce (byśmy otrzymali kredyt hipoteczny).
Byśmy byli zdrowi, szczęśliwi i wolni.
Ty jesteś naszą ukochaną Orędowniczką u Pana. Racz wysłuchać pokornych próśb, które przez Twoje
wstawiennictwo, zanosimy do Boga.
MKHP
155 Św Rito prosze o rozwiązanie trudnych spraw, o Bożą opiekę każdego dnia, aby udalo mi się
znalezc prace od czerwca abym mogła wieczory spędzać z moimi dziecmi, prosze pom,oż mi ,aby
odpowiedział pracodawca na moje złożone CV, BADZ PRZY MNIE KAZDEGO DNIA
156 Święta Rito, proszę miej w opiece moje dziecko, proszę wstawiaj się za nim, by urodziło się
zdrowe! Proszę Panie Jezu wysłuchaj Nas, proszę obdarz mnie wiarą i siłą. Magda

157 Proszę o modlitwę za mnie i za moich bliskich.Niech wszystko ułoży się tak jak sobie
wymarzyłam, niech spełnia się moje wszystkie błagania i prośby o zdrowie , szczęście i wszelką
pomyślność dla mnie i moich bliskich tych tutaj jak i tych , których już nie ma na tym świecie.
Niech będzie dobrze, zdrowo i pięknie!!!!
158 o dobra zone dla marcina i macka, by znalezli dobre dziewczyny, prosze wenaty o prace jezu ty
sie tym zajmioj, wenaty prosze cie zeby ososba ktora mam w sercu dzwonila do mnie choc raz na
tydzien i zebysmy zostali para, i mezem i zona, prosze pomoz otocz go opieka niech mu na mnie
zalezy
159 Święta Rito proszę Cię o to abym znów poukładała swoje życie, abym już na dobre zamknęła etap
z moim byłym chłopakiem. Proszę pomóż mi zaakceptować to wszystko co się stało i zrozumieć.
Proszę Cię również o spokój ducha.
Aleksandra
160 Moja orędowniczko, kochana Św. Rito, dziękuje za ostatnie miesiące, za wsparcie, za modlitwę,
ale przede wszystkim za siłę, którą mi przesyłałaś, Ty i Pan Jezus, nie stałam się nadal silniejsza, ale
dostrzegłam, że trzeba się cieszyć z tego co się ma, bo to już nigdy nie powróci, a złe chwile na
pewno. Proszę Cię o modlitwę i wstawiennictwo u Naszego Pana Jezusa Chrystusa, w związku z
problemem jakim zmaga się mój braciszek. Pomóż mu pozbyć się trików, i spraw aby w naszym życiu
były już same dobre chwile, żeby te łzy, które za często wylewam zamieniły się w rzadko występujący
śmiech. Abym w życiu spotkała bratnią duszę, która wysłucha, przytuli i podniesie na duchu. Dziękuje
za wszystkie wysłuchane moje prośby i modlitwę. Moja wiara w Ciebie z każdym dniem staje się
silniejsza. Trwaj przy mnie nadal wraz z Naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dziękuje.
Twoja oblubienica A.
161 Święta Rito, bardzo proszę o opiekę nad duszą mojej Mamy Marii. Dziękuję. Amen
162 Kochana Rito, błagam o łaski dla mojego syna, który 10 maja wkracza w dorosłość, kończy 18
lat. Błagam, aby w dorosłym życiu pojednał się z Bogiem, był zdrowy, dostał się na wymarzone
studia, zawsze miał satysfakcjonującą pracę, był mądry, pracowity i odważny, a na swojej drodze
spotykał tylko dobrych i uczciwych ludzi. Niech będzie szczęśliwy i blisko rodziny. Niech Bóg ma go
zawsze w swojej opiece, Matka Boska czuwa nad nim, Duch święty prowadzi przez życie.
163 Błagam o modlitwę w intencji mojej rodziny. Bardzo proszę o uzdrowienie mojej mamy Krystyny
z dolegliwości kostno - stawowych , porażenia nerwu kulszowego , konkrementu w woreczku
żółciowym , torbielek na nerkach , skoków ciśnienia i wszystkiego tego co nadwątlone na duszy i ciele
i o długie życie w miłości tu na ziemi. Błagam również o zdrowie dla mojej córeńki Julitki, o
uzdrowienie z deformacji małżowin usznych, blizny na brodzie, i wszystkiego tego co nadwątlone na
duszy ciele oraz o długie życie w miłości tu na ziemi. Błagam również o zdrowie dla mojego męża
Radosława, o uzdrowienie jego dolegliwości kręgosłupa, o światły umysł oraz pełnię zdrowia duszy i
ciała, długie życie i potrzebne łaski.Proszę o uzdrowienie także dla mnie z 6-cio centymetrowej
torbieli na jajniku, dolegliwości kręgosłupa oraz pełnię zdrowia duszy i ciała oraz długie życie tu na
ziemi wraz z moimi bliskimi. Błagam o zdrowie duszy i ciała dla mojego brata , bratowej i bratanicy
oraz pozostałych bliskich naszym sercom. Błagam też o modlitwę o nasze wyjście z długów ( mamy z
mężem do spłacenia około 300 tysięcy złotych - dobija nas to psychicznie).- uratowałby nas jedynie
jakiś finansowy cud.
164 Błagam o modlitwę w intencji mojej rodziny. Bardzo proszę o uzdrowienie mojej mamy Krystyny
z dolegliwości kostno - stawowych , porażenia nerwu kulszowego , konkrementu w woreczku
żółciowym , torbielek na nerkach , skoków ciśnienia i wszystkiego tego co nadwątlone na duszy i ciele
i o długie życie w miłości tu na ziemi. Błagam również o zdrowie dla mojej córeńki Julitki, o
uzdrowienie z deformacji małżowin usznych, blizny na brodzie, i wszystkiego tego co nadwątlone na
duszy ciele oraz o długie życie w miłości tu na ziemi. Błagam również o zdrowie dla mojego męża

Radosława, o uzdrowienie jego dolegliwości kręgosłupa, o światły umysł oraz pełnię zdrowia duszy i
ciała, długie życie i potrzebne łaski.Proszę o uzdrowienie także dla mnie z 6-cio centymetrowej
torbieli na jajniku, dolegliwości kręgosłupa oraz pełnię zdrowia duszy i ciała oraz długie życie tu na
ziemi wraz z moimi bliskimi. Błagam o zdrowie duszy i ciała dla mojego brata , bratowej i bratanicy
oraz pozostałych bliskich naszym sercom.
165 Św. Rito proszę o Twoje wstawiennictwo u Pana w intencji przywrócenia mi zdrowej pamięci
oraz oczyszczenie moich wspomnień.
Bóg zapłać, justyna sz.
166 KOCHANA SWIETA RITO. PATRONKO SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. TROCHE SIE
NIE ODZYWALAM, TROCHE MILCZALAM ALE CALY CZAS MAM CIE W PAMIECI.
DZIEKUJE CI ZA DOBRY CZAS. DZIEKUJE CI ZA WSZELKIE DOBRO KTORE MNIE
SPOTYKA. DZIEKUJE CI ZA SPOKOJ, DZIEKUJE CI ZA CISZE, DZIEKUJE CI ZA WOLNOSC
OD ZMARTWIEN, DZIEKUJE CI ZA WIARE, DZIEKUJE CI ZA NADZIEJE, DZIEKUJE CI ZA
TO ZE JESTEM W MIEJSCU, W KTORYM CHCE BYC, DZIEKUJE CI ZA MILOSC, DZIEKUJE
CI ZA RADOSC, DZIEKUJE CI ZA WSPARCIE, DZIEKUJE CI ZA POMOC OSOB MI
ZUPELNIE OBCYCH, KTORZY TYLE DLA MNIE ROBIA, DZIEKUJE CI ZA WIARE W MOJE
MARZENIA, DZIEKUJE CI ZA ICH SPELNIENIE, DZIEKUJE CI ZA MOJA AMBICJE,
DZIEKUJE CI ZA TO ZE JESTEM DOKTORANTKA NA STUDIACH W JEDNYM Z
NAJLEPSZYCH UNIWERYTETÓW NA SWIECIE, DZIEKUJE CI ZE MIESZKAM W CENTRUM
PIEKNEGO MIASTA TRONDHEIM, DZIEKUJE CI ZA MOJEGO NARZECZONEGO MAGNE,
KTORY SWIATA POZA MNA NIE WIDZI, JEST UCZCIWY, KOCHANY, ROMANTYCZNY,
DZIEKUJE CI ZA WIARE WE MNIE, DZIEKUJE CI ZA KAZDE DOBRE SLOWO, DZIEKUJE
CI ZA PRZEPIEKNY SLUB DZIEKUJE CI ZA MILOSC, ZA RADOSC, ZA ZDROWIE, ZA
ZYCIE, ZA WOLNOSC, ZA PRACE, JESTEM WDZIECZNA ZA WSZYSTKIE ŁASKI, JESTEM
WDZIECZNA ZA ŁASKE RODZINY, JESTEM WDZIECZNA ZA LASKI ZDROWIA, JESTEM
WDZIECZNA ZA LASKI PRAWDZIWEJ MIOŁOSCI, JAK OTACZA MNIE MOJ UKOCHANY
NARZECZONY MAGNE, DZIEKUJE CI ZA MILOSC, ZA JEGO POSWIECENIE, ZA JEGO
NAWROCENIE, ZA JEGO SPOTKANIE, ZA CUDOWNE WAKACJE NA BALI, ZA SWIAT
KTORY MNIE OTACZA, ZA TO ZE ZARABIAM MILIONY, ZA TO ZE JESTEM
SAMODZIELNA, ZA TO ZE JESTEM ZDROWA, ZA TO ZE JESTEM SILNA PSYCHICZNIE I
FIZYCZNIE, DZIEKUJE CI ZA TO ZE MOGE SIE SPELNIAC, ZE MOGE SIE ROZWIJAC,
DZIEKUJE CI ZA KAZDY NOWY DZIEN, ZA WSPANIAŁYCH LUDZI, ZA MILOSC, RADOSC,
ZA UCZUCIE SZCZESCIA, DZIEKUJE CI ZA MOJEGO CUDOWNEGO BRATA, DZIEKUJE CI
ZA JEGO ZDROWIE, ZA JEGO MILOSC, RADOSC, ZA WSZELKIE MALE RZECZY KTORE
MNIE OTACZAJA, DZIEKUJE CI ZA SWOBODE, ZA WSZELKIE DOBRA, ZA LASKE
PRAWDZIWEJ MILOSC, ZA TO ZE MAM SWOJA DZIALALNOSC, ZA TO ZE WSZYSTKO
JEST DOBRZE, ZA TO, ZE MAM CIEBIE, ZA TO ZE WRAZ Z BOGIEM SIE MNA
OPIEKUJECIE, CZASAMI SIE NIE ODZYWAM, ALE ZAWSZE JAK TO MOWIA JAK
TRWOGA TO DO BOGA, JA NIE PROSZE O NIC. JA CHCIALAM TYLKO PODZIEKOWAC ZA
WSZELKIE ŁASKI I DARY. BOG ZAPŁAC

