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Intencje z dnia 11 maja:
821 *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, zdrowiu i miłości,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,żebyśmy nie odchodzili
od Boga. Aga
822 Święta Rito,
Proszę Cię o opiekę nad moimi rodzicami o szczęśliwą podroz i powrót do domu.
Opiekę nad naszą rodzina.
Z Panem Bogiem, Milena
823 Uprzejmie proszę o modlitwę w następujących intencjach za wstawiennictwem św. Rity:
O zdrowie i dar mowy dla Paulinki
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla rodziców, teściowej, męża,
Eweliny, babci Stanisławy i Teresy, chrzestnych i chrześniaków (Kamila, Adama, Nadii i Karola), dla
brata męża i całej jego rodziny.
Dla teścia, o wieczne zbawienie,
Dziękuję za otrzymane łaski,
Ewelina
824 Swieta Rito prosze Cie o jednosc w rodzinie zwlaszca za Ojca, spraw, zeby byl za nami i nam nie
szkodzil, zeby wrocil do Boga, o zdrowie i dlugie zycie dla wszystkich a po smierci o Niebo. Uwolnij
nasza rodzine od wszelkiego zla
825 Proszę o modlitwę w intencji, by Paulina przestała mnie ignorować, a zaczęła zauważać. Proszę o
STAŁĄ i DOBRĄ pracę dla mnie w mieście, w którym mieszkam...
826 Kochana sw Rito wtedy kiedy prosilam o pomoc Ciebie nie bylo mozliwosci abys mi nie
pomogla.Dzis takze przychodze do Ciebie i prosze o dar Macierzynstwa.Magda z Ostrowca Sw.
827 Ukochana św. Rito,
Dziękuję za przemianę serca Marcina, za uratowanie małżeństwa Marcina i Agatki. Błagam o
wstawiennictwo za nimi, o zdrową nóżkę dla Maciusia (żeby normalnie chodził), o zdrowie dla niego,
dla Stasia (żeby wyzdrowiał z raka), dla Przemka, Dominika, Weroniki, dla całej rodziny. Proszę Cię
wyproś łaskę powrotu na drogę wiary dla Stasia, Marcina, Dawida, o spowiedź świętą. Proszę o
modlitwę o łaskę rodzicielstwa dla Małgosi i Dawida, dla Małgosi i Michała. Uproś proszę łaskę
zgody w małżeństwie Ani i Marcina. Niech się stanie wola Naszego Pana.
828 O Najdroższa Św. Rito za Twoim wstawiennictwem pragnę uprościć u Boga łaski dla mojego
jedynego synka. Proszę o zdrowie dla niego, aby wszelkie choroby omijały go. Obdarz go mądrością,
aby nigdy nie zszedł na złą drogę. Proszę aby wszelkie nieszczęścia go omijały, aby zawiść ludzka i
zazdrość nie wyrządziły mu żadnej krzywdy.
G.
829 Święta Rito proszę cię o modlitwę w intencji znalezienia prawdziwej miłości takiej co uczyni
moje serce szczęśliwe.

830 Proszę o modlitwę za Piotra , żeby miał zdolność zapamiętywania, umiejętność i łatwość uczenia
się, zeby zaliczył kolejny rok studiów.
Bóg zapłać
Mama
831 Ukochana Rito Patronko trudnych spraw błagam Cię o powrót Marcina do domu i zakończenie
Jego romansu z Agatą. Proszę Cię o pomoc w trudnej sytuacji finansowej i pomoc w znalezieniu drogi
aby wyjść z długów. Proszę Cię otocz mnie opieką w pracy w której w chwili obecnej jest bardzo
trudna sytuacja. Otocz opieką małżeństwo Aleksandry i Mariusza.
832 Święta Rito, Proszę Cię o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Grzegorza i Joli.
O szybkie wyjście Kingi z kłopotów .
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
833 Proszę o zdrowie dla mojej mamy, o trwałe uzdrowienie jej z choroby
nowotworowej. O pomyślny przebieg leczenia. O wybór dobrego lekarza. O
dobre wyniki planowanych badań.
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,
Pozdrawia
Paula
834 Ukochana Święta Rito,
dziekujac za wszystkie Łaski jakie za Twoim pośrednictwem otrzymałam proszę Cię nieustannie w
intencji mojej mamy i pana Andrzej, błagam pomóż im wyjść z tej trudnej sytuacji, pomóż nam
znaleść im mieszkanie tak, aby mogli żyć w godnych warunkach.
Błagam również w intencji mojej córki oraz mojego męża, wstawiaj się za nimi o dobrotliwa św. Rito
i wypraszaj u Pana potrzebne im Łaski.
Proszę w intencji mojej siostry i jej rodziny, aby siostra znalazła pracę.
W intencji Małgorzaty i Joanny o siły do walki z chorobą.
Święta Rito czuwaj proszę nad całą moją rodziną.
Twoja wierna czcicielka Małgorzata
835 Święta Rito, dziękuję i proszę nadal o wsparcie u Boga za Kamilem o rozwiązanie pozytywne i
szybkie jego spraw. Pomóż nam rozwiązać te trudne rodzinne sprawy.
836 Święta Rito uproś łaskę żeby moje wnuczki zamieszkały z mamą i żeby mogły przystąpić do
pierwszej komunii świętej. Twoja wierna czcicielka Halina
837 Proszę cię święta Rito o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej twojej czcicielki Marii
Jolanty.
Mąż Józef
838 Drogie Siostry
Prosze o dolaczenie do modlitw majowych intencji o Pomyslne rozwiazanie sprawy szkolnej
Dominika.
Podziekowania

839 W intencji mojego syna Tomasza o jego nawrócenie.
840 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
841 Sw.Rito proszę o Niebo dla sp.Jadwigi Jury.
842 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.
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.
Szczęść Boże
Danuta
843 Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych na prośbę Elwiry zawierzam
Panu Jezusowi za Twoją przyczyną jej dzieci: córkę Dominikę o szczęśliwy przebieg i rozwiązanie w
terminie ciąży oraz syna Łukasza o dobrą drogą życiową i rozwiązanie wszelkich napotykanych
trudności a także zdrowie dla Elwiry i jej najbliższych.
Prosi Danuta
844 Święta Rito,
proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy, która pozwoli mi się rozwijać, aby moje życie
zmierzało w lepszym kierunku. Proszę wstaw się za mną, pomóż mi w rozwiązaniu moich problemów,
z którymi do Ciebie przychodzę. Dziękuję za wszelkie łaski, za pomoc, której udzielałaś mi do tej
pory.
Ola
845 Św.Rito powierzam Twojemu wstawiennictwu sprawę , która jest dla mojej rodziny bardzo
ważna.Z modlitwą Dorota
846 Ukocha Święta Rito ! Dzięki zato co mam za Twoją przyczyną.Bardzo cierpię z powodu
neuropatii,proszę pomagaj w leczeniu.Potrzebuję wsparcia fizycznego i psychicznego.Muszę jeszcze
pracować zawodowo w aptece.Błagam wspieraj. Jezu Ufam Tobie Weronika
847 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
848 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
849 Św.Rito spraw aby Paulinka dostała się w tym roku na medycynę stacjonarną.Ewa
850 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
851 Ukochana święta z Roto, rątuj mnie. Andrzej
852 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
853 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
854 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
855 Proszę o pomyślne ułożenie się naszych planów o łaskę ślubu kościelnego z Tomkiem. O łaski
potrzebne moim dzieciom. O nawrócenie Tomka. O dar charyzmatycznej wiary.
856 proszę za syna sprawy i za wnuczkę, za nawrócenie zdrowie rodziny oraz o uzdrowienie mnie
całkowite oraz za bezpieczeństwo miłosierdzie Boże dla brata
857 SWIETA RITO potronko spraw najtrudniejszych prosze pomoz mi.twoja sługa
858 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
859 Intencją do sw Rity: By Radek przestał być zależny od Fanki by zaczęła Go denerwować by się że
mną pogodził na stałe i zabrał mnie na narty i na wakacje

860 Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej 2 letniej córeczki, która 11 tygodni temu przeszła
bardzo poważną operację. Cały czas pojawia się wysięk z rany, którego nie można zatrzymać... Święta
Rito, patronko mojej córeczki, módl się za nami, Agnieszka
861 Święta Rito, chcę podziękować za otrzymane łaski, za wspaniały dar życia.
Święta Rito, chcę prosić:
- o obdarzenie mojej Córki mocą wiary, mądrości i wytrwałości;
- o zdrowie dla Niej.
Proszę również:
- o zdrowie dla mojego brata Grzegorza, bratowej i bratanka;
- o zdrowie dla mojej mamy Marii;
- o zdrowie dla teściowej Danuty i szwagierki Anny;
- o zdrowie dla mojej koleżanki Agaty, która choruje od dziecka na cukrzycę, a obecnie walczy z jej
powikłaniami, daj Jej siłę wytrwania w walce o własne zdrowie i błogosław Jej małżeństwu;
- o błogosławieństwo dla mojego małżeństwa i nawrócenie męża.
Niech przez Twoje wstawiennictwo Św. Rito, Bóg obdarzy swoimi łaskami w intencjach których
proszę.
Dorota
862 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
863 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia duszy i ciała, zwłaszcza psychicznego dla Lery
864 Kochana Św. Rito błagam o wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego o poprawę sytuacji materialnej
i zdrowotnej. Wiary dla całej mojej rodziny i pomoc w powrocie do miejsca narodzin.
865 o Bożym błogosławieństwie i miłosierdziu dla Lery, aby znaleźć siłę woli i motywację do nauki
gry na fortepianie i zdać egzamin, dla tych, którzy jej przeszkadzają i zazdroszczą, zwłaszcza dla Lisy,
Maksyma, Poliny, Aleksandry i jej nauczycieli, zwłaszcza Tatiany, Tatiany, Veroniki, Olgi i
nauczycieliu w ensemble
866 O Boska Rito blagam o wstawiwnnictwo aby Arek juz wrocil do mnie aby ten koszmar sie
skonczyl abysmy mogli zyc razem kroczyc przez zycie zgodnie z wola Boga...
867 Bardzo proszę o modlitwę w następujących intencjach:
Św. Rito błagam Cię o zdrowy i prawidłowy rozwój dla Naszego Dzieciątka w Moim łonie, żeby
szczęśliwie przyszło na świat i prawidłowo rozwijało się. Błagam Cię również Św. Rito o zdrowie dla
Naszego Synka Dominika, o uzdrowienie Jego oczek z zeza i żeby stópki sie prawidłowo rozwijały.
Błagam Cię również Św. Rito o uzdrowienie Mojego Męża Jacka z bóli głowy i nadużywania leków
przeciwbólowych.
Błagam Cię również Św. Rito o uzdrowienie Siostry Agnieszki z niedowladu nog i wodoglowia, żeby
mogła się normalnie poruszać.
Błagam Cię również Św. Rito o zdrowie i wszelkie potrzebne laski dla Mamy Heni, Taty Stanisława i
całej rodziny oraz o nawrócenie brata Rafała i siostry Agnieszki z rodziną.
Błagam Cię również Św. Rito o opiekę dla całej rodziny i ochronę od zlego ducha, nieszczęść oraz
przekleństw.
Błagam Cię również Św. Rito o zdrowie dla Mnie i zeby moje znamiona nie byly zlosliwe.
Aneta
868 Święta Rito uproś mi u Pana wyleczenie z beznadziejnej choroby dla mojej mamy Eugenii. Prosi
Krzysztof

869 O Najdroższa i Czcigodna Św. Ritto, zawierzam Twojej opiece moj egzamin na pracownika
samorzadowego, jeśli taka jest Twoja wola otocz mnie swoja przemożną opieką, bo w Tobie
pokladam nadzieje, i ufność. Zawierzam także Twojej opiece nawrócenie Michala i jego rodziców, by
zaczeli chodzić do koscioła i by Michal zawarl zwiazek malzenski, oto pokornie Cie prosze jako
patronke spraw trudnych i beznadziejnych. Serdeczne Bog zaplac. Marta z Koszalina.
870 za wstawiennictwem św. Rity - patronki spraw niemożliwych, proszę o uzdrowienie mojego
synka.
Proszę o zdrowie dla moich najbliższych.
Miej Panie w opiece moich przyjaciół u wyproś im potrzbne łaski.
Daj zdrowie duszy i ciała dla mnie oraz pokój w moim domu.
871 Święta Rito proszę o wstawiennictwo do Boga i uproszenie łaski nawrócenia dla moich synów prosi Teresa
872 prosze o modlitwę w intencji szczęsliwego rozwiązania sprawy mieszkania oraz nawrocenia dla
bliskiej mi osoby. dziekuję
873 Ukochana Sw Rito dziekuje Ci za wszystkie uproszone laski i opieke nad cala moja rodzina.
Prosze oreduj za nami nieustannie, wypraszaj zdrowie, Boze Blogoslawienstwo, dobra prace, pokoj i
milosc. Otocz szczegolna opieka moje nienarodzone dzieciatko, wypros jej zdrowie i szczesliwe dla
nas rozwiazanie w terminie. Sw Rito Tobie polecam takze sesje egzaminacyjna i prosze o pomyslne
jej zdanie, w relacjach z ludzmi o wiecej cierpliwosci i milosci. Sw Rito upros zdrowie wszystkim
chorym w mojej rodzinie, sasiadom a bliskim zmarlym niebo. Sw Rito modl sie za nami!!! Wierna
czcicielka Aneta
874 Proszę o modlitwę w intencji polepszenia wzroku mojej przyjaciółki Bogusi J.
Serdeczne Bóg zapłać
Jagoda
875 O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych i dary Ducha Świętego w trakcie studiów solfeż i pojęcie polifonii dla Lery oraz i
tych, którzy pomagają jej nauczyć się i zrozumieć i dla tych, którzy wpływają i którzy utrudniają i
zazdroszczą
O Boże błogosławieństwo, wolą Bożą i Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa, Mateuszа i Tadeusza w pracy dla
Christiana
O woli Bożej, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Wszystkich Świętych w nowej pracy
dla Iny, jej współpracownicy i tych, którzy przyczyniają się do niego i tych, od których to zależy
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, pomocy św Rity, Antoniego, Józefa, Mateusz i Tadeusza w
znalezieniu pieniędzy na ukończenie budowy domu dla Svety, Inny i dla tych, którzy wpływają i
którzy utrudniają i zazdroszczą
O woli Bożej i Bożego błogosławieństwa w wyzwoleniu się z uzależnienia od narkotyków Romana,
oraz uleczenie chorób psychicznych, trzeźwości życia i przebaczenia przestępców oraz Bożego
błogosławieństwa i pokoi dla rodziców
O Bożym miłosierdziu, wolą Bożą i Boże błogosławieństwo, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa i Tadeusza, pokój i wzajemne
zrozumienie w rodzinie, nawrócenie, niezbędne dary dla rozwiązywania problemów z dziećmi i
żonami dla Ruslana
Światło Ducha Świętego i wiecznego spoczynku dla zmarłych Wiery, Maryi, Anny, Igora, Oksany,
Simona, Fiedora, Vassy, Ilji, Anatolia, Władzimierza, Leonida, Aleksandra, Katarzyny, Walerya,
Anatolia, Władzimierza, Tatiany, Paraskevi, Simona, Mayi, Sergieusza, Wasila, Maryi, Mai, Iwana,
Niny, Iwana, Fredericka i zmarłych z ich rodzin
O woli Bożej, Boże błogosławieństwo, pomocy św Rity, Antoniego, Józefa, Mateusz i Tadeusza w
przygotowaniu programu i zdaniu egzaminu muzycznego dla Lery, pokój i wzajemne zrozumienie z

jej nauczycieli, zwłaszcza z Tatjana, Wieronika i jej koledzy, oraz i dodatkowe lekcje gry na
fortepianie
876 prosze o modlitwe o pokój w rodzinie i łaskę zdrowia fizycznego i duchowego dla Bartłomieja.
Irena
877 o Bożym błogosławieństwie, Bożym miłosierdziu i zwróceniu się do Boga dla Tatianę, Olgę i
wszystkich, którzy zazdroszczą Lierze i utrudniają jej naukę, zwłaszcza graniu na fortepianie
878 Bogu znana intencja
879 przez wstawiennictwo św. Rity proszę Dobrego i Miłosiernego Boga o zdrowie duszy i ciała dla
mnie i moich bliskich, o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków oraz dla Lenki , która jutro będzie
ochrzczona i przyjęta w grono kościoła katolickiego, dziekuje za wszystkie otrzymane łaski i niech
Bóg nas prowadzi według swojej woli,
Elżbieta
880 Św. Rito dziękuje za otrzymane łaski i proszę o dar mądrości i wiary dla moich dzieci i wnuków.
Ocal od nałogów ,miej w opiece. .Pomóż w mądrych wyborach życiowych i trwaniu przy Bogu.
881 Sw Rito prosze opamietaj moja sasiadke by przestala mi dokuczac i szkodzic.jesli trzeba to o
naprawe szkod.by mi wybaczyla i sie gleboko nawrocila.Sw Rito dotknij jej serca by bylo dobre i
wyrozumiale.by kochalo Boga i Matke Boza.
Sw Rito daj nam mieszkanie i by dobrzy ludzie pomagali nam.Prosze bym mogla splacic
kredyty.pomoz nam Sw Rito.prosze by moja corka nie miala obsesji.Dotknij jej glowy Sw Rito.bym
miala okres .Dziekuje.Ania
882 Droga św. Rito! proszę Cię o pomoc w sprawie Tobie wiadomej i Panu Bugu.
883 o urodzaj w ogrodzie
884 Proszę Cię święta Rito o potężną opiekę nad Dagmarą o Jej nawrócenie i uzdrowienie, proszę Cię
również o wyrwanie mnie z niewoli i dziękuję za dotychczasowe łaski
885 Błagam - za wstawiennictwem św. Rity - o łaskę znalezienia Ciebie, Boże i nawrócenia dla
Grzegorza Sz. oraz innych osób w podobnej sytuacji, a także łaskę wytrwania w nawróceniu oraz
zbawienie w godzinę śmierci.
Michał
886 Św. Rito proszę Cie wstaw się u Pana za zdrowie Emila cierpiącego.
Proszę Cie o osobę która mnie pokocha i pomoże mi oraz o zdrowie dla mojej rodziny dzieci i
przyjaciół. Proszę Cie pokornie wysłuchaj moich próśb. I.W
887 Święta Rito,
proszę wstaw się do Boga prosząc o potrzebne łaski
dla każdego z osobna
- Agnieszki i Piotra
- Łukasza
- Joanny, Wojciecha i Marysi
- Marii
- Anny i Jacka
oraz rodzin Krystyny, Adama i Arlety,Romana
888 Św.Ritto za Twoim wstawiennictwem proszę naszego Pana o łaskę zdrowych oczu .Abym po
operacji mogła cieszyć sie jak najdłużej zdrowymi oczami.Patronko spraw trudnych i beznadziejnych

wypros u Naszego Pana Jezusa Chrystusa zdrowie dla mojej coreczki ,męża ,mamy o łaskę zdrowia
dla nienarodzonego maleństwa mojego siostrzeńca.Zdrowia dla całej mojej rodzinny.Laske trzeźwości
dla mojej siostry.Wesprzyj nas swoimi modlitwami u Naszego Pana.EZ
889 Św. Rito, proszę Cię o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla mojej
mamy Gabrieli aby te torbiele, ktore ma przy trzustce zniknęły i nie były niczym zlosliwym ani
groznym. Chroń mamę od chorób nieuleczalnych oraz od nowotworow. Alby mama maila dużo siły
aby zajmowac się domem oraz wnukami. Proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Adama,
Oli oraz dzieci Oliwi i Michała aby wszystko dobrze się im układało a Adam się mniej stresowal
truskawkami. Proszę Cię o błogosławieństwo Boże dla Daniela i Sywli oraz Syna Kacpra aby wszttscy
byli zdrowi i pomagali mamie teraz i na starosc. Aby Sylwia odnosiła się do wszytskich z szacunkiem
i tekze pomagała i troszczyla się o swoją teściowa. Błogosław w ich małżeństwie. Spraw aby Daniel
podejmował słuszne decyzję w życiu i rozsądnie prowadził pojazdy i prowadził samochody, chroń
jego i cała nasza rodzinę od wypadków samochodowych oraz innych nieszczęśliwych wypadkow.
Proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla mnie,męża Mirka oraz
synów Konrada i Aleksandra. Strzeż moje dzieci od złych rzeczy. Aby nam się powodzilo w pracy i
stać było nas na wykończenie naszego upragnionego domu a wszystko co sobie w głowie umyslimy
udało nam się bez większych problemów zrealizować. Prosze Cię aby dobrze nam się mieszkało w
maszym domu i otaczali nas sami dobrzy ludzie. Chroń nas od wrogów, lidzi którzy nam źle życzą.
Proszę Cię aby mój i Mirka kręgosłup dawał radę i nasze dolegliwości ustepowaly. Proszę aby Olka
alergia się zmiejszala a leki które dostaje pomagały u w tej h chorobie. Proszę eby problemy z jego
jelitami a także moje problemy z jelitami i heoroidami zostały uleczone. Chroń nas od chorób
nowotworowyxh oraz od innych nieuleczalnych chorob oraz od nieszczęśliwych wypadków oarz
wypadków samochodówyxh. Błogosław nam i Mirka Rodzinie. Bóg zaplac
890 Święta Rito
Kolejny raz do Ciebie zwracam się o pomoc wierząc że i tym razem pomożesz i wstawisz się za mną i
moimi prośbami do naszej Matki Boskiej i naszego Pana że te moje błagania zostaną wysłuchane.
Proszę o zdrowie dla mojej rodziny i moich bliskich o miłość w rodzinie wzajemny szacunek i zgodę
w środ najbliższych.
Sprawy które bardzo mnie niepokoją to problemy mojego syna Konrada w nauce i zaliczenie II
semestru proszę Cię Rito wstaw się za moim synem prosząc Boga o Laski dla Konrada by jego
starania jego leki i niepokoje miały szczęśliwe zakończenie by udało mu się zaliczyć pierwszy rok
studiów w jego duszy i umyśle nastał spokój by się nie załamka.
Proszę Święta Rito orędowniczko w sprawach trudnych o Twoje wstawiennictwo w tych wszystkich
moich błaganiach.
Basia B.
891 Alicja: Kochana św.Rito dziękuję za Twoją opiekę i wsparcie.Proszę Cię o zdrowie dla mnie i
moich bliskich.Pomóż mi w szybkiej sprzedaży auta oraz w zdobyciu pieniędzy na ukończenie
budowy.Dodaj mi odwagi i pewności w prowadzeniu samochodu.

