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762 Ukochaną święta Rito,
Dziękuję Ci za wszystkie łaski jakie otrzymałam w raz z moją rodziną tak bardzo jestem Ciekawa
wdzięczna proszę Cię zaopiekuj się R. na wyjeździe do A. Aby nic zlego go nie spotkało aby wrócił
cały i zdrowy i jeszcze bardziej mnie kochał niż przed wyjazdem. Abyśmy dobrze znieśli ta rozłąkę i
aby nic zlego nam się nie przydazylo. Abym mogła do niego polecieć i abyśmy się nie kłócili abyśmy
zawsze byli razem i doczekali się potomstwa. Proszę cię o zdrowie dla mnie mamy taty babci i
dziadka i o s iky DLA naszej rodIny abyśmy się dobrze rozumieli zyli długo i szczęśliwie razem.
Proszę cię czuwaj nad nami i odpędzić wszystkie źle choroby i nieszczęścia od wszystkich tych
których kocham. Bóg zapłać! Ale
763 O dar uzdrowienia moich oczu.magdalena
764 Kochane SiostryBardzo prosze o dołączenie do nowenny do ś.Rity następujących intencji:
-podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski, szczególnie te które nas dotykają, a których nie widzimy
-podziękowanie za łaskę pomyslnej diagnozy u Wladysława
- o łaskę pokoju w naszej Ojczyźnie i na świecie-od powietrza,głodu ognia i wojny zachowaj nas
Panie
- o łaskę wytrwania w modlitwie, prawdziwego rozeznania, dobrego spowiednika-przewodnika
duchowego i za przyczyną Najświetszej Marii Panny o zwycięstwo w walce duchowej dla Marty, jej
uzdrowienie i uwolnienie
- podziękowanie za udaną operację, prośba o pomyślną diagnozę, powrót do zdrowia i opiekę Bożą dla
Marty
- o zdrowie, błogosławieństwo Boże,Boże miłosierdzie i opiekę Matki przenajświętszej dla Alicji,
Macieja i Marty
-o uzdrowienie z choroby dla Janiny, pokój serca, łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem, zerwanie
z wszelkim złem szczególnie związanym z okultyzmem
-o łaskę uzdrowienia dla Macieja
-o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Władysława
-o uzdrowienie z choroby dla Zbigniewa, łaskę nawrócenia dla niego i jego rodziny, a także o zgodę w
najbliższej i dalszej rodzinie
-o łaskę dobrej pracy, a także pokój serca dla Ilony i Marty
-o siłę, uzdrowienie z chorób i łaskę nawrócenia dla Dorotki
-o zgodę i miłość w małżeństwie oraz błogosławieństwo Boże dla Ilony i Marka
- o zdrowie, boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Moniki
-o opiekę Matki Bożej dla Bronisławy,siłę,zdrowie i uzdrowienie jej małżenstwa
-o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opieke Matki Przenjaświętszej dla Moniki
-o wieczne zbawienie dla ś.p.Walerii,Franciszki, Zdzisława,
Damiana,Adolfa,Stefanii,Bolesława,Bolesława i Józefa, Stanisława
- o zdrowie i błogosławieńswo Boże dla Joli, Henryka, Bogumiła i ich rodzin
- o pokój serca i łaskę dobrego męża dla Ani, łaskę nawrócenia i opiekę Matki Bożej dla Beaty i jej
rodziny
765 Sw. Rito proszę o wstawiennictwo dla mojej córki Julii... o zdrowie i pomyślność zabiegu,
któremu musi się poddać...Matka
766 święta Rito

Bardzo proszę o zmianę pracy na lepszą, o tę propozycję o której marzę, proszę o zdrowie dla mnie i
całej mojej rodziny
Bardzo proszę o dobrego męża,abym poznała mężczyznę. by między nami zrodziło się uczucie,
Niech nasze drogi życia sie połączą . proszę święta Rito byśmy byli zawsze razem szczęśliwi. Prosze o
męża dla mnie, o to , abym i ja była dobrą żoną,a także abym jeszcze doczekała się zdrowego
potomstwa.Bardzo pragnę mieć dziecko.. Proszę przemień jego serce i wlej w jego serce miłość do
mnie aby mnie pokochał. Aby mnie kochał szanował, chciał być ze mną, Proszę o modlitwę w
intencji, aby odwzajemnił do mnie tę miłość, którą go darze. Pokochał mnie taką jaką jestem, obdarzył
szczerą , prawdziwą miłością. Niech będzie tym, który jest
pisany na męża
Katarzyna
767 Kochama św. Rito, proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o światło ducha świętego w
rozwiązaniu sytuacji, w jakie znalazło się moje małżeństwo. Proszę o nawrócenie męża, pomoc w
pracy I zgodę w naszych rodzinach, o szczęśliwe wychowanie I pomoc w nauce dla Oliwki, Wiktorii,
Pawełka, Justynki I Frania prosi Magdalena.
768 Św. Rito dzièkuje Ci za opiekę nade mną w trakcie ciąży, za szczęśliwy poród i zdrową malutką
Ritkę. Dziękuję za te wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
769 Bardzo proszę o modlitwę w tym miesiącu w intencji: o zdrowie dla calej mojej rodziny,
szczególnie dla mnie o ustąpienie bólu i opuchlizmy.
Joanna
770 Za Twoim pośrednictwem Św. Rito proszę o wyproszenie łask dla mojej córki Kasi.
771 Św.Rito dziękuję za opiekę nad Rodziną. Proszę Miej nas w opiece.
772 Sw Rito prosze momóż mi...
773 Święta Rito wstawiaj się u Boga za nami.
Błagam o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej Mamy; o większą wiarę i nadzieję dla niej. Proszę
o cudowne uzdrowienie z nieuleczalnej choroby oraz o uzdrowienie jej relacji małżeńskich oraz
naszych rodzinnych.
Proszę o zdrowie; o miłość i zrozumienie w moim małżeństwie ; proszę o prawdziwych przyjaciół; o
dobrą pracę dla mnie .
Bożena
774 Serdecznie prosze o dolaczenie do Nowenny Modlitw przez posrednictwo sw. Rity nastepujacych
intencji:
1) o zdrowie dla Krystyny, Jadwigi, Marii z rodzina, Edyty z mezem i synem Dominikiem,
2) O bezpieczenstwo w pracy dla Dominiki, Mateusza z zona Jadwiga
3) O dobre zdrowie dla Angeli o nawrocenie do wiary dla jej synow Kewina, Tomasza, Corki Robin
oraz brata Ludwika.
4) O zmiane serca dla Doroty, Teresy, Elzbiety oraz Danuty, Lucyny.
5) O powrot do upragnionej pracy dla Jadwigi.
6) O Boza opieke dla Georginy, Marii, Audrey, Jakuba, Joanny, wszystkich ktorzy sluza kosciolowi
oraz dzieciom.
7) Za wszystkich ktorzy prosza o modlitwe oraz ktorym obiecalam pamiec.
Serdeczne dzieki staropolski Bog zaplac. wierna czcicielka sw. Rity
775 Prosze o modlitwe we wszytkich moich intencjach i za cala moja rodzine, Swieta Rito wstawiaj
sie w moich intencjach u Pana Najwyzszego !
Jezu Ufam Tobie!

776 Ukochana święta Rito błagam wstaw się za moim synem, by zdał maturę. Pomóż mi, tak bardzo
proszę. Amen, dziękuję.
777 Droga Świeta Rito,
ponawiam moją prośbę o wstawiennictwo w sprawie nawrócenia mojego męża i teściów. Dziękuję Ci.
778 Kochana Święta Rito, błagam Cię by Marcin S.o mnie nigdy nie zapomniał, by otworzył na mnie
swoje serce jak kiedyś. ..Spraw byśmy byli razem i stworzyli rodzinę , której tak potrzebuję i o ktorej
tak marze. ...Wysłuchaj mnie Święta Rito ...Błagam
Karolina
779 Proszę Św. Rito o uzdrowienie mojej żony Krystyny, moich dzieci Madzi, Marty i Adasia oraz
moich rodziców. Proszę o potomstwo dla Madzi i Łukasza. Proszę o dobrego męża dla Marty i dobrej
żony dla Adama. Proszę o nową pracę dla Marty. Proszę o zdrowie dla siebie, o pokonanie trudności
finansowych. Abym mógł pomóc dzieciom finansowo. Proszę również o światło Ducha Św. Dla
moich uczniów zdających maturę z fizyki.
Grzegorz
780 Proszę o modlitwę do Świętej Rity abym zdała wszystkie egzaminy w pierwszym terminie i aby
spełniło się moje marzenie.
781 Kochana św. Rito, dziękuję Ci z całego serca za wszelką nad nami opiekę modlitewną. Twej
modlitwie wstawienniczej nadal powierzam mojego syna prosząc o szczęśliwe zdanie przez niego
końcowych egzaminów. Proszę też o zdrowie dla niego oraz o to aby na swej drodze spotkał dobrą
dziewczynę, z którą mógłby iść przez życie.
DM
782 Święta Rito,
proszę Cię wstaw się u Boga w intencji pomyślnie zdanych egzaminów mojej córki w trakcie
bieżącego semestru na studiach. Proszę o potrzebne jej zdrowie, siły , wytrwałość i bezpieczeństwo
oraz Bożą opiekę na pozostałe lata studiów. Dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną.
783 Droga Święta Rito proszę Ciebie o wysłuchanie i łaskę Bożą.
Proszę Ciebie o więcej zdrowia więcej siły dla moich rodziców ,jeszcze więcej siły i jeszcze więcej
zdrowia, nadziei , wiary , uśmiechu i jak najmniej problemów dla mojej żony i dla moich dzieci.
Proszę Ciebie o siłę więcej wiary , zdrowia o to ażebym przeszedł wszystkie problemy kłopoty, żebym
mógł przejść z obronną ręką wszelkie przeciwności , żebym otrzymał finansowanie i uruchomił
inwestycje nad którymi pracuję, żebym pospłacał wszystkie Nasze zobowiązania finansowe względem
osób i instytucji finansowych,urzędowych żebym mógł normalnie żyć nie obawiać się innych , żebym
wyszedł obronną ręką ze spraw które mnie dotyczą i obarczają moją rodzinę , żebym był szczęśliwy z
moją rodziną i mógł pomagać innym ale już w rozsądny sposób .Dziękuję Tobie za to co mam i co
będę miał.
Bóg Zapłać
Marek
784 Święta Rito proszę o dobrego męża dla mnie. Spraw, aby na mojej drodze pojawił się człowiek,
który nada sens mojemu życiu i sprawi że w końcu pojawi sie słońce. Blagam, abym, stworzyła z Nim
szczęśliwą, kochającą się rodzinę, abyśmy zostali obdarzeni darem macierzyństwa. Proszę, abyśmy
cieszyli się szczęśliwie donoszą ciążą i urokami macierzyństwa tak bardzo tego pragnę.
Święta Rito proszę wysłuchaj moich próśb.
Amen
785 Święta Rito pokornie proszę o wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego o zdrowie i opiekę nad
moją rodziną,o łaskę wierności Bogu oraz rozwiązanie najtrudniejszych spraw życiowych, które są
Tobie znane.Jezu Ufam Tobie .prosi Sofia HJ

786 Dziękuję Św Rito za wszystkie łaski jakie otrzymuję dzięki Twemu wstawiennictwu i proszę bądź
nadal moją orędowniczką u Pana
Wspomagaj i ratuj , proszę o łaskę zdrowia , by choroba nowotworowa nie wróciła i o siły na każdy
dzień
Dziękuję
787 Św. Rito, proszę za Twoją przyczyną, aby Bóg Ojciec rozpłomienił serce Damiana prawdziwą
miłością do mnie, aby był dla mnie kochającym i bardzo dobrym partnerem, z którym ułożę sobie
życie.
788 Dziękuję za wszystko co każdego dnia otrzymuję, za szczęście, siłę, cierpliwość i umiejętność
radzenia sobie w trudnych dla mnie sytuacjach. Proszę o modlitwę za miłość w moim domu, wierność,
szczerość, radość i bezpieczeństwo mojego domu i rodziny, proszę o zdrowie dla mnie i moich
bliskich, za szczęście i mądrość w pracy oraz bezpieczeństwo finansowe.
Święta Rito proszę Cię, abym odnalazła prawdziwą miłość, szczęście i spokój u boku uczciwego i
dobrego człowieka, bym przestała wreszcie być samotna.
789 Proszę św. Ritę o wstawiennictwo w intencji zdrowia dla babci i taty oraz uratowania mojego
związku z Tomkiem.
Dziękuję.
790 Prośba o modlitwę w intencji:
- uratowania małżeństw Piotra i Barbary, Doroty i Mariusza,Adama i Yu, by poczucie krzywdy i
wrogość ustąpiły miłości małżeńskiej;
- poprawy relacji między synem Adamem i ojcem Bogusławem;
- powrotu na drogę Zbawienia Marysi i Adama;
- znalezienia dobrej pracy dla Leszka R.
791 Święta Rito, błagam Cię o modlitwę i wstawiennictwo u Pana Boga oraz o moc Ducha Świętego i
zdrowie dla wnuczka Davidka, jego rodziców i dziadków oraz całej rodziny.
Dziękuję za dotychczasową opiekę oraz łaski już otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
A.D.
792 Święta Rito, błagam Cię o uzdrowienie z choroby, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Henryki. Prosi brat z rodziną.
793 Święta Rito, proszę o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisławy.
Dziękuję Ci za już otrzymane łaski. Prosi brat z rodziną.
794 Najukochańsze Siostry, zanoszę pokorne błaganie o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia: o
odtworzenie tkanki tłuszczowej usuniętej operacyjnie (po ludzku niemożliwe- prośba o cud). Pokornie
proszę św. Ritę o wstawiennictwo u naszego miłosiernego Pana. Dla Niego nie ma rzeczy
niemożliwych, On wskrzeszał umarłych. Pokornie proszę, Miłosierny Jezu, okaż swoje miłosierdzie.
Tak bardzo cierpię i tak bardzo się boję. Wybacz mi moje winy, okaż swą łaskę. Pokornie prosi
Małgosia.
795 Dziękuję za dotychczasową modlitwę i wszystko inne. Bardzo proszę o modlitwę w intencji
szczęśliwego rozwiązania oraz zdrowie maleństwa. Rowniez bardzo proszę o to aby remont przebiegł
bezproblemowo, aby pogoda dopisała a stary dom wytrzymał abyśmy dalej mieli gdzie mieszkać.
Błagam. Katarzyna
796 Święta Rito dziękując Ci za wypraszane łaski, oddaję Ci w opiekę osoby bliskie memu sercu,
chroń nas i prowadź nas do Pana Boga.
Proszę Cię św Rito ;

- o dobry wynik matury , właściwy wybór dalszej drogi dla Agaty i powrót do zdrowia
- o uzdrowienie Kuby, błogosławieństwo w pracy i dorosłym życiu
- o zdrowie i pracę dla Krzysztofa
- o zdrowie i potrzebne łaski dla Maćka, Ewy, Moniki i moich bliskich
- o błogosławieństwo Boże dla Wojtka i jego rodziny
- o zdrowie dla mnie, dobre informacje od lekarza , możliwość bezinwazyjnego i pomyślnego leczenia
Święta Rito zmieniaj nasze życie , byśmy mogli podobać się Panu Bogu i bliźnim.
Święta Rito, módl się za nami.
797 Święta Rito nie chce juz dluzej cierpiec i byc sama, spraw proszę aby mezczyzna ktorego kocham
zblizyl sie do mnie, abysmy byli razem w szczesliwym zwiazku
798 Prosze o modlitwe w intencji mojego zdrowia,aby problem zdrowotne juz nie wrocily.Prosze tez o
modlitwe za naszego syna,aby znalazl droge do pogodzenia sie z rodzina i dostal prace tam gdzie sie
stara oraz wrocil do domu.
Serdecznie dziekuje
Iwona
799 Proszę o dołączenia intencji:
Dziękuję święta Rito za Twoje wstawiennictwo. Proszę o modlitwę w intencji dobrego pełnienia Woli
Bożej, zbawienia rodziny, bliskich i znajomych oraz w intencji znalezienia dobrej żony i bycia
dobrym mężem.
800 proszę o modlitwę w intencji nawrócenia dla bliskiej mi osoby. dziękuję
801 O potężna i wszechmocna święta Rito. Błagam o wstawiennictwo Do Jezusa Chrystusa
Najwyższego o zdrowie dla mojej córeczki Wiktorii. Błagam aby torbiel, którą u niej znaleziono w
głowie okazała się niegroźna, nigdy już nie urosła i nigdy nie dała żadnych objawów fizykalnych. Aby
się wchłonęła i nigdy już nie pojawiła. Abyśmy trafili na mądrych lekarzy, którzy pomogą córeczce,
aby już nigdy nie bolała jej głowa. Błagam aby opuściły ją również inne choroby i dolegliwości –
alergia wziewna, bóle kolana, problemy z tarczycą, a przede wszystkim arytmia komorowa serca,
której bardzo się boimy. Św. Rito, błagam o uzdrowienie, boję się w każdej chwili życia o nią...
Alicja
802 Święta Rito dziękujemy za Twoje orędownictwo u miłosiernego Boga
Pokornie proszę módl się za nami
803 proszę o modlitwę w intencji :o błogosławieństwo Boże i opiekę św. Rity dla mojego męża,
naszych synów i naszych rodziców.
Z pozdrowieniami, Monika
804 Sw Rito pragne podziekowac za Twoje wstawiennictwo do Pana Boga w moich intencjach I
produce Cie o dalsza pomoc I opieke Prosze o zdrowie szczegolnie chore zeby ,cukrzyca
,nerwy,niepokoj,strach ,o to by maz zaczal sie interesowac rodzina o opieke nad moimi dziecmi
,wnukami I ojcem
O wykupienie mieszkania
805 Ukochana Rito, proszę wstaw się za mną o powrót do zdrowia i mądrość w dokonaniu
koniecznych zmian w moim życiu, abym umiała o siebie zadbać; za męża o nową, dobrą pracę,
żebyśmy mogli być razem z dziećmi popołudniami i o wszystkie potrzebne łaski dla naszych
nastoletnich dzieci, które są narażone na wiele złych wpływów, aby im nie uległy.
ZPB!
Ania

806 proszę o spokój w rodzinie, pomoc w pracy i życiu w Anglii oraz rozwiązanie pewnej trudnej
sprawy i wspomożenie siostry z jej mężem.
807 Święta Rito. Proszę o wstawiennictwo do Pana Najwyższego, by dzieciątko które rozwija się pod
mym sercem było zdrowe.
Bądź pochwalona Święta Rito na większą chwałę Bożą!
Magdalena
808 Proszę o modlitwę o uzdrowienie taty z choroby nowotworowej, o pomyślną operację bez
komplikacji, o skuteczne leczenie pooperacyjne, oraz o zdrowie dla mamy, o powrót jej do pełnej
sprawności po niedawnym złamaniu. Święta Rito wstaw się za nami.
Gabriela
809 Święta Rito pragnę Ci podziękować za wszelkie dary, opiekę i łaski jakie otrzymałam za Twoim
pośrednictwem. Proszę o dalsze wstawiennictwo za nami za moją rodziną. Miej nas w swojej opiece.
Proszę obdarz moją rodzinę potrzebnymi łaskami a szczególnie męża i córki, aby umieli pogodzić się
.Proszę o potrzebne dary Ducha Świętego dla Natalii i Pauliny aby w swoim życiu szły drogą prawdy i
wiary. Dopomagaj nam nieustannie, wspieraj, dodawaj sił, obdarz pokorą, posłuszeństwem,
cierpliwością i wytrwałością .Dla mnie proszę o łaskę żarliwej wiary, nadziei i miłości. Święta Rito
wstawiaj się za nami u Boga. Proszę również za mojego brata i całą jego rodzinę, obdarz ich
potrzebnymi łaskami. Święta Rito oddaję w Twoją opiekę chorych:moją kuzynkę Annę i jej córkę
Marysię, Alinkę i jej rodziców,Tadeusza i Anię. Bóg zapłać.
810 Św. Rito dziękuję za wstawiennictwo i proszę dalej wypraszaj nam łaski o które się modlę.
811 Proszę Cię moja ukochana Św. Rito o miłość mężczyzny którego kocham od zawsze. Proszę o
wspólne życie z Nim. Abyśmy mogli wspólnie zamieszkać i razem dziękować Bogu za miłość.
812 Kochana Święta Rito,
Dziękuję za opiekę nad moją Rodziną i wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
Bardzo Cię proszę o pomoc w pracy, szczególnie pomoc finansową i rozwiązanie trudnych spraw,
proszę o nowe zlecenia. Proszę o opiekę nad moimi dziećmi, pomóż im w nauce, proszę o dobre
rozwiązanie sytuacji syna. Miej w opiece mojego męża, proszę o zdrowie dla niego i pomoc w pracy.
813 Święta Rito z całego serca dziękuję za otrzymane łaski i proszę o Twoje wstawiennictwo i
modlitwę, o odnowienie przyjaźni mojej córki i chłopaka z którym się spotykała , aby zaczęli ze sobą
rozmawiać i ponownie spotykać się .Otwórz ich serca i napełnij wzajemną miłością. Proszę też o
zdrowie dla całej rodziny.Wierzę ,że moje prośby zostaną wysłuchane.Bóg zapłać za modlitwę
814 Ukochana św. Rito,dziękując za wszystko to co za Twoim pośrednictwem otrzymałam z
najwiekszą ufnaścią proszę Cię o Twoje wstawiennictwo. Błagam Cię w intencji mojej córki Hani,
pomóż jej rozwiązać problemy których my sami rozwiązać nie umiemy. Nieustannie błagam Cię o
pomoc w beznadziejnej sprawie mojej mamy i pana Andrzeja... błagam Cię o dobrotliwa św. Rito
zaopiekuj się nimi...pomóż im żyć....Proszę czuwaj nad moim mężem pomoz mu znalesc nowa godna
prace.... Pomóż mi poradzić sobie ze wszystkimi zmianami jakie w najbliższych miesiącach mnie
czekają....Błagam Cie św. Rito pomóż nam podjać słuszną decyzję dotyczącą naszej przyszłości tak
aby była ona zgodna z Bożą Wolą.... Błagam Cię nie opuszczaj nas... Wierze w Twoje
wstawiennictwo i ufam że nam pomożesz.
Twoja wierna czcicielka
Małgorzata
815 Swieta Rito Ukochana, Dziekuje Ci za
otrzymane laski i
blagam o wstawiennictwo do Jezusa Milosiernego i wyblaganie
lask dla mnie i

dzieci i Christiana. Blagam, aby Christian spelnil swoje
obietnice i dal prace
synowi juz teraz, niech nie zwodzi nas odalajac date.
Prosze, by zostal naszym opiekunem, bysmy byli prawdziwa
rodzina. Prosze, by
wyszedl juz ze swoich problemow finansowych, zdrowotnych,
traumy wojennej i mogl normalnie pracowac i mogl
zaczac normalny, staly zwiazek, by zapewnil mnie i dzieciom
bezpieczenstwo.
Blagam, by dzieki niemu syn stal sie uczciwym, samodzielnym
i spelnionym mlodym
czlowiekiem w doroslym zyciu, pracujac uczciwie, by dal
sobie rade w pracy od niego. Oddal go od kolegow, gier i
uzywek. By Christian, byl dla niego przykladem prawdziwego,
kochajacego ojca. Blagam
o corke, oby rezulaty operacji byly dobre. By pomoglo jej to
w doroslym zyciu,
by dala sobie rade w nowej, odpowiedzialnej pracy. Dziekuje,
ze ja dostala. Dla
mnie prosze, bym tez otrzymala to biuro osobne do pracy i
dala sobie rade i
spokojnie do emerytury mogla pracowac. Dla wyszystkich
blagam o zdrowie. Dla
mnie o ochrone przed depresja i bym wyszla z krysysu
fibromialgii. Blagam z
calego serca, zebym sie nie bala, ze Christian sie nie
odzywa, prosze bys
sprawila, by nie mogl sie beze mnie obejsc, by byl obecny
czesciej, ufal mi,
oficjalnie przedstawil corkom. By dzieki mnie na nowo
powrocil do Boga, i marze
bysmy pojechali razem do Wloch do Ciebie do Cascii, by
podziekowac za Twoje
wstawiennictwo. Blagam, po dwoch latach znajomosci, niech
sie spelnia moje
blagania do Ciebie o opiekuna, bym nie zostala sama. Blagam,
bysmy jak
najszybciej stali sie Boza rodzina z Christianem i jego
corkami i moimi
dziecmi. By kochal mnie i szanowal i bysy sie razem
starzeli. Prosze Cie Swieta
Rito, aby moje sprawy sadowe rozwiazaly sie pozytywnie. Oby
dom zostal dla nas.
Niech perwersyjny ojciec nie skrzywdzi nas juz
wiecej.Blagam, postaw na drodze
moich dzieci uczciwych i kochajacych towarzyszy zycia. Upros
Trojce Swieta, by zmilowala
sie nad nami. Wierze, Kocham i Ufam. Joanna
816 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

817 Proszę o modlitwę za dzieciątko które noszę w brzuszku aby prawidłowo się rozwijało, aby było
zdrowe, abym donosiła ciąże i abym urodziła je szczęśliwie z pomocą Bożą. Abym znosiła ciążę w
miarę dobrze i abym była zdrowa. Aby Bóg sprawił żeby w moim domu panowała zgoda i o pomoc
finansową.
818 Proszę o modlitwę za moją wnuczkę Zosię.
O właściwe jej wychowanie. O dobre zachowanie.
O wszystkie potrzebne łaski Boże o opiekę Matki Bożej i łaski Ducha Świetego.
Prosi babcia Joanna
819 Ukochana Św. Rito prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo przed Panem Jezusem Miłosiernym
za nami. Uproś nam łaskę uzdrowienia duszy i ciała ,łaskę nawrócenia dla syna , jego miłość i
szacunek do nas, uproś rozwiązanie naszych trudnych spraw finansowych i w pracy. Prosimy Cię Św.
Rito módl się za nami. Dziękujemy za wszelkie dobro otrzymane od Ciebie.
820 Święta Rito,
Moja wybranko której powierzam moje prośby bo wiem że mnie zawsze wysłuchasz , skierowuje do
Ciebie prośbę o pomoc w życiu , wrócił temat adopcji dziecka którego tak pragnęłam a nie udało się
być mamą. Jeszcze 2 lata temu przed zdradą męża oddałbym wszystko teraz mam bardzo mieszane
uczucia i nie czuje już takiej potrzeby chociaż serce krwawi kiedy widzę małe dzieci tulące się do
matek , uśmiechy na ich twarzach. Pogrzebalam temat dziecka kiedy mąż wycofał się z adopcji, a
teraz mówi że chciałby. Mam 44 lata i boje się że braknie mi sił , moje zdrowie nie jest najlepsze
ciągle walczę z kobiecymi problemami żołądkowymi nerwowymi. Sw Rito wypros proszę u naszego
Pana abym poczuła na nowo ten impuls abym poczuła determinację może gdzieś czeka na mnie
dziecko które mama odrzuciła. Jeśli wolą Ojca jest abym zajęła się takim dzieckiem to proszę postaw
na mojej drodze takie dziecko. Bardzo proszę pomóż mi niedoszła mama Joanna
821 Proszę o łaskę uzdrowienia Haliny, Teresy, Marianny ze wszystkich chorób oraz prawidłowe
wyniki badań dla nich. Niech się dzieje wola Twoja Ojcze. Z góry dziękuję. Justyna
822 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mojej matki, aby lekarze podjęli dobrą decyzję odnośnie operacji
a mama zgodziła się na leczenie.

