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1010 Swieta Rito, dziekuje za dotychczasowa pomoc w sprawach memu sercu wiadomych. Dzis
blagam o modlitwe za trzezwosc w Rodzinie.
Za powodzenie w nowej pracy i wyprowadzenie sytuacji finansowej na prosta droge. O zdrowie dla K,
D i M oraz Rodzicow.
Amen
1011 Św Rito, z całego serca dziękuję za wszystkie Twoje wypraszane łaski dla całej mojej rodziny.
Proszę o dalsze wypraszane łaski zdrowia dla Stefanka, całej mojej rodziny i moich sióstr.
Gorąco proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu pracy przez Córkę.
Błagam o Miłosierdzie Boże dla wszystkich potrzebujących nawrócenia w całej mojej rodzinie i
rodzinie męża.
Św.Rito,bardzo proszę nie pozostawiaj nigdy mojej całej rodziny bez Twojej pomocy i wsparcia.
1012 Swieta Rito
Prosze Cie nieustannie o zdrowie.
Prosze Cie zeby bylo dobrze mna a Damianem.
Badz przy mnie Sw. Rito.
Amen
1013 Prosze o modlitwe za malzenstwo Magdy i Grzegorza,cudowne uzdrowienie i nawrocenie
,ochrone nierozerwalnosci malzenskiej,--za Marcina ,o pomoc w trudnych sprawach i wyborach ,w
pracy i w życiu--za Grzegorza, Rafala, Aline, Tadeusza o uzdrowienie duchowe i psychiczne ze
zranien i zniewolen, laske nawrocenia--o uzdrowienie Haliny i Janiny po udarze
1014 Św. Rito proś Boga w moich intencjach dziękuję za to, iż rozpoczęłam studia, pomóż mi
zaliczyć 1 semestr i je skończyć w terminie, a potem też znaleźć pracę w zawodzie, by Bóg złączył
mnie z Michałem i dał mi Michała za męża. O odnowienie i odbudowanie naszej relacji, o jej
naprawę, by on się otworzył i odezwał, chciał ze mną porozmawiać, napisać do mnie, być ze mną, by
na mnie zaczekał i nie wybrał innej kobiety, jeśli mnie kocha, by mi to powiedział, by Bóg odmienił i
otworzył jego serce, poruszył i zmiękczył jego serce, by Michała pamiętał o mnie, nie zapomniał o
mnie i zaczekał na mnie, by nadal mi chciał pomagać i nadal był we mnie zakochany, bym była dla
niego ważna, by Michał zaczekał na mnie i nie myślał o mnie źle, o pomoc w trudnym doświadczeniu
życiowym. O wyjaśnienie mojej trudnej sprawy. Spraw św. Rito, by Michał był wolny od zła, by Bóg
wybawił go z kłopotów, by nie utracił czystości,niewinności, dziewictwa, by Bóg wybawił Michała z
mocy zła, by źli ludzie nie panowali nad nim, nie milei nad nim władzy. Św Rito obiecuję Ci, że
przyjadę do Twojego Grobu wraz z Michałem, jeśli mnie wysłuchasz i że wszędzie będę mówić o
Twojej dobroci, o dobroci i pomocy Boga, by moja i Michała miłosc pokonała wszelkie trudnosci, by
Michał wiedział, że moje uczucia się nie zmieniły, żeby przeczytał wiadomość ode mnie, którą mu
kiedyś wysłałam,by zli lidzie nie wiedzieli o niej, by na uczelni zakonczyła sie wojna, by Michał mógł
tam normalne pracowac. Ty jesteś Patronką od spraw trudnych i beznadziejnych wysłuchaj mnie i
wyproś u Boga łaski o które proszę.o zlecenie dla taty, nawrócenie dla brata i dziadka,prace dla mamy,
by chłopak przyjaciółki się jej oswiadczył. Dziękuję za to, iż widziałam Michała, spraw proszę bym
mogła go spotkać i jeszcze zobaczyć i by Michał nie był zły na mnie.by miedzy nami nie było
nieporozumien
1015 W intencji odzyskania utraconej miłośći i pomyślność w pracy

1016 Proszę o modlitwę w intencji "O poprawienie sytuacji materialnej Sylwii i Piotra"
1017 Proszę o modlitwę w następujących intencjach.
Proszę o szczęśliwy cud poczęcia dla Hanny i Sebastiana. O zdrowie dla rodziców Hieronima i
Władysława .o zgodę i zdrowie dla Michała i Moniki oraz o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże
dla Hanny i Sebastiana na nowej drodze życia .serdeczne Bóg zapłać za modlitwy .Z Panem Bogiem.
Amen
1018 Św. Rito, proszę o uzdrowienie dla moich Rodziców i dla mnie. K
1019 Święta Rito, dziękuję za już otrzymaną pomoc i proszę o wypraszanie łask tak bardzo nam
potrzebnych w sprawach bardzo trudnych, a nawet beznadziejnych, a szczególnie dla naszych dzieci i
modlitwę w intencjach wiadomych Tobie Święta Rito i Bogu Miłosiernemu - twoja czcicielka Zofia.
1020 Uprzejmie proszę o modlitwę w intencji Karoliny i jej nienarodzonego dziecka o to, aby
zagrożenie minęło i doszło do szczęśliwych narodzin zdrowego dziecka.
Iwona
1021 proszę o modlitwę w intencji mojej i mojej rodziny.
Św.Rito proszę Cię o wstawiennictwo. Proszę, abyśmy byli zdrowi, otocz szczególną opieką i łaską
moją siostrę, aby znalazła pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy.
Proszę o miłość wzajemną.
Monika
1022 Święta Rioto błagam pomóż nam w naszej beznadziejnej sytuacji proszę już nie dajemy rady
1023 Święto Rito błagam
O wyjście z długów i uratowanie mojej rodziny
Blanka
1024 proszę Cię Św.Rito, pomóż mi wygrać sprawy sądowe z rodziną zmarłego Męża i odzyskać to,
co mi ukradli -Jola

