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108 Święta Rito Cudowna i Niezwykła, Nieoceniona w Swej dobroci patronko spraw trudnych i
beznadziejnych bardzo gorąco, z całego swojego serca proszę Cię o opiekę, pomoc i prowadzenie
Jezusa we wszystkich moich trudnych sprawach, które Jezus doskonale zna.Proszę Cię bardzo o
pomoc w moich problemach finansowych,wyjście z długów, w problemach rodzinnych, domowych. O
poprawę relacji z rodzicami i innymi ludzmi, z którymi jestem w konflikcie. Proszę Cię o modlitwę
za mnie i Twoje wstawiennictwo do mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Aby Jezus mocą
Ducha Świętego oświecał, oświetlał, ogrzewał, umacniał, uspokajał całe moje serce, duszę, wnętrze,
umysł, ciało, życie, ścieżkę i drogę życiową. Pomóż mi się ugruntować, zakorzenić i umocnić w
Jezusie. Pomóż mi rozwijać moją relację z Jezusem, pogłębiać z Nim więź. Pomóż mi zrozumieć, kim
jestem i odnaleźć samą siebie i moje miejsce w Kościele. Spraw Święta Rito, aby Jezus ułożył całą
moją przyszłość, cały mój przyszły los, każdą chwilę, każdą sekundę, każdy moment mojego życia na
jedynej, twardej, mocnej, silnej, wiecznej, niepokonanej, pięknej Skale jaką On Sam jest. Święta Rito
uproś Jezusa, aby zbudował moją przyszłość na Jedynym prawdziwym Fundamencie, jakim On Sam
jest. Poproś droga Święta Rito, aby Jezus prowadził mnie przez życie, aby kierował moim życiem i
mną, aby prostował moje ścieżki. Aby Jezus się mną zaopiekował, zatroszczył się o mnie, zadbał o
mnie, czuwał nade mną. Aby Jezus dokonał we mnie zmian, aby zmienił moje serce i życie na lepsze,
nadał mi sens życia. Aby wypełnił pustkę w moim sercu i życiu, aby zabrał ode mnie wszystko to co
złe. I dał mi to co dobre. Aby mi pomógł to dobro rozwijać. Święta Rito spraw bardzo Cię proszę, aby
Jezus mi pomógł szukać, zrozumieć i wypełniać Jego wolę w moim życiu. Aby Jezus pomógł mi
szukać i dążyć do Jego chwały w moim życiu, a nie mojej własnej, czy innych ludzi. Aby Jezus mi
pokazał w jaki sposób i gdzie mam Mu służyć. Aby Jezus mi wskazał miejsce (wspólnotę) dobrą dla
mnie, w którym mam wielbić, chwalić, czcić, wywyższać i błogosławić Jezusa i Boga. Aby Jezus dał
mi ludzi wierzących blisko przy mnie, pokazał jaka jest Jego wola, co mam robić w moim życiu.
Proszę o to, aby Jezus uzdrowił, uleczył, oczyścił, doprowadził do zagojenia i zabliźnienia wszystkie
rany na moim sercu, duszy, wnętrzu, umyśle, ciele, życiu, ścieżce i drodze życiowej. Rany
niemowlęctwa, dzieciństwa, wieku młodzieńczego, wieku dojrzałego, wieku dorosłego i wszystkie
obecne rany. Święta Rito błagam Cię poproś Jezusa, aby zabrał wszystkie ciężary z mojego serca,
duszy, wnętrza, umysłu, barków, ramion, życia, ścieżki i drogi życiowej. Jezu Miłosierny uwolnij
mnie od wszelkiego zła, od wszystkiego co mnie przerasta, przytłacza, dobija, dokucza, przeszkadza,
rani, boli, denerwuje, drażni, irytuje. Święta Rito bardzo gorąco Cię proszę o dobre, spokojne,
szczęśliwe, mądre, rozsądne, pomyślne i korzystne dla mnie rozwiązanie i zakończenie moich
trudnych spraw oraz o pomoc i opiekę we wszystkich sprawach codziennych. Proszę o Boże
błogosłswieństwo na każdy dzień życia dla mnie. Święta Rito bardzo Cię proszę o to, aby Jezus
rozradował moje serce i życie w jakiś sposób. Proszę o prawdziwy Boży pokój pochodzący od Boga
Żywego, o spokój i ciszę w sercu. O pokorę, męstwo, odwagę, siłę, cierpliwość, wytrwałość, mądrość
od Boga, Boże ciepło w sercu i życiu, rozum, rozsądek, rozwagę, roztropność, odpowiedzialność,
pomoc w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów. O wiarę, nadzieję i miłość dla mnie. Amen.
109 Polecam modlitwie śp Stanisławę i Jana, Stanisława, Janinę, Katarzynę, Zofię, Franciszka i
Helenę, Jana i Marię. Katarzynę i Michała, Józefę i Franciszka oraz wszystkich zmarłych z tej rodziny
oraz Stanisławę i Andrzeja, Adama i Weronikę oraz Marianne, a także Zygmunta i Marianne, Piotra i
Marianne, Marianne-Helene i wszystkich zmarłych z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
Niech Bóg przyjmie ich do swego grona w niebie, a ich dusze spoczywają w pokoju wiecznym. Amen
110 Święta Rito błagam Cię o łaskę nawrócenia przemiany życia spowiedź świętą dla naszego syna
Mateusza . Bóg zapłać za modlitwę .

111 Proszę o radość nieba dla śp. Zbigniewa, Henryka i Adama.
Święta Rito, uproś łaskę zdrowia dla Zbyszka. (M.)
112 KOCHANA ŚWIĘTA RITO PATRONKO OD SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. DZIEKUJE CI
ZA WSZELKIE DOBRA JAKIE MNIE SPOTYKAJĄ, DZIĘKUJE CI ZA ZDROWIE, ZA ZYCIE,
ZA MILOSC, ZA DOBRYCH LUDZI DOOKOLA MNIE, ZA TO, ZE MAM POMOC, ZE CZUJE
SIE BEZPIECZNA, ZE NAWET OBCY LUDZIE MI POMAGAJA, DZIEKUJE CI ZA TO ZE
DOSTAŁAM SIĘ TAK SZYBKO NA STUDIA DOKTORANCKIE W NORWESKIM MIESCIE
TRONDHEIM, DZIEKUJE CI ZE PRZYJELI MOJA APLIKACJĘ JESZCZE PRZED SWIĘTAMI.
DZIEKUJE CI ZA TO, ZE MAM MOZLIWOSC KSZTAŁCENIA SIE NA UNIWERSYTECIE O
TAK WYSOKIM POZIOMIE, DZIEKUJE CI ZA TO ZE ODRAZU ZNALAZLAM MIESZKANIE I
PRACE DODATKOWA, DZIEKUJE CI ZA TO ZE MAM CUDOWNEGO NARZECZONEGO
MAGNE, KTORY SWIATA POZA MNA NIE WIDZI, DZIEKUJE CI ZA JEGO MILOSC,
RADOSC, ZA JEGO POSWIECENIE, DZIEKUJE CI ZE JESTESMY DLA SIEBIE JAK
PRZYJACIELE, DZIEKUJE CI ZE JESTESMY DLA SIEBIE CUDOWNI, DZIEKUJE ZA JEGO
MILOSC, ZA TO ZE JEST UCZCIWY, ZA TO ZE CHCE ZAWSZE SWIATA MI PRZYCHILIC,
DZIEKUJE CI ZA ZDROWIE, SZCZESCIE, SPLYWAJACE NA MNIE MILONY PIENIEDZY,
DZIEKUJE CI ZA AMBICJE, PLANY, ZA SPELNIENIE WSZELKICH LASK, DZIEKUJE ZA
OPIEKE, ZA ZDROWIE, ZA BEZPIECZENSTWO. DZIEKUE ZA WSZYSTKO
113 Święta Rito błagam Cię o łaskę nawrócenia i przemiany życia spowiedź świętą dla naszego syna
Mateusza . Bóg zapłać za modlitwę .
114 Kochana św. Rito, błagam Cię o łaskę zdrowia dla mojego syna Szymona. Proszę Cię miej go w
swojej opiece, błogosław mu i spraw aby jego umysł rozwijał się prawidłowo.
115 Kochana św. Rito, błagam Cię o łaskę uzdrowienia ciężko chorej Justyny. O zdrowie i
błogosławieństwo dla niej oraz o wstawiennictwo w modlitwie o zdrowie.
116 Święta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych z całego swojego serca, z całej swojej
duszy, ze wszystkich swoich sił, całą sobą, najserdeczniej, najgoręcej, najpokorniej, najmocniej,
najbardziej proszę Cię o wszelkie potrzebne łaski i wszystko to, co najbardziej potrzebne dla
Szymona. Święta Rito bardzo Cię proszę uproś naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby Jezus
zabrał każdy, nawet największy ciężar z serca, duszy, wnętrza, umysłu, ciała, barków, ramion, życia,
ścieżki i drogi życiowej Szymona. Poproś Święta Rito Jezusa, aby On zabrał wszystko to, co
przerasta, przytłacza, dobija, dokucza, przeszkadza, rani, boli, denerwuje, irytuje, drażni, przeraża,
sprawia przykrość Szymona. Święta Rito błagam Cię uproś Jezusa, aby Jezus uzdrowił, uleczył,
oczyścił, doprowadził do zagojenia i zabliźnienia, usunął wszystkie rany na sercu, duszy, wnętrzu,
umyśle, ciele, w całym życiu, na ścieżce i drodze życiowej. (Rany niemowlęctwa, dzieciństwa, wieku
młodzieńczego, wieku dojrzałego, wieku dorosłego i wszystkie obecne rany).Proszę, aby te rany
zniknęły. Święta Rito bardzo gorąco Cię proszę, aby Jezus zdjął wszelkie kajdany z rąk, nóg, szyi,
serca, duszy, wnętrza, umysłu, ciała i życia Szymona. Aby Jezus skruszył pęta, macki, ciernie, które
go oplatają i duszą. Aby Jezus zabrał wszelki ucisk, ślepe uliczki, każdy mur nie do przejścia, nie do
przeskoczenia, nie do pokonania, każdy kamień na sercu i życiu Szymona. Święta Rito bardzo Cię
proszę, aby Jezus rozradował serce i życie Szymona. Aby dał mu wytchnienie. Aby Szymon mógł się
wyciszyć, uspokoić, odetchnąć z ulgą, odpocząć emocjonalnie, psychicznie i fizycznie od problemów.
Proszę Cię Święta Rito, abyś uprosiła Jezusa, by uwolnił Szymona od wszelkiego zła. Proszę o
prawdziwą stabilizację i równowagę oraz Światłość Bożą i harmonię emocjonalną, psychiczną,
duchową, fizyczną w sercu i życiu Szymona, pochodzącą od Boga. Proszę Święta Rito, aby życie
Szymona naprawdę zmieniało się na lepsze, aby on szedł do przodu. Proszę Święta Rito, aby Jezus
przebaczył Szymonowi wszystkie jego grzechy, winy, słabości, złe myśli, złe uczucia, złe emocje, złe
słowa, złe czyny i aby Szymon przebaczył sam sobie, pogodził się sam ze sobą. Aby żył w zgodzie ze
sobą i przebaczył wszystkim swoim wrogom, nieprzyjaciołom, prześladowcą, tym, którzy go
nienawidzą, krzywdzą i ranią. Święta Rito spraw, aby Jezus rozłożył nad Szymonem Boże skrzydła.
Aby się nim zaopiekował, zatroszczył o niego, zadbał o niego, czuwał nad nim. Był przy nim na

każdym kroku i w każdej sekundzie jego życia. Święta Rito proszę Cię poproś Jezusa, aby Jezus
podnosił Szymona ze wszystkich jego, nawet największych upadków. Proszę droga Święta Rito, aby
Jezus uciszał i gromił wszystkie burze w sercu, umyśle i życiu Szymona. Aby Jezus spokojnie,
szczęśliwie i bezpiecznie przeprowadzał Szymona na drugi brzeg i wydźwignął go na Skałę, jaką On
sam jest. Proszę, aby Jezus prostował wszystkie jego ścieżki, prowadził go przez życie, kierował
Szymonem i jego życiem. Proszę Cię Święta Rito o dobre, spokojne, szczęśliwe, bezpieczne, mądre,
rozsądne, pomyślne i korzystne dla Szymona rozwiązanie i zakończenie wszelkich trudnych spraw,
problemów, kłopotów, zmartwień, trudności, przeszkód, przeciwności, które Jezus doskonale zna i
które w tej modlitwie zawierzam Jezusowi oraz Twemu wstawiennictwu Święta Rito. Bardzo Cię
Najdroższa Święta Rito proszę o pomoc i opiekę we wszystkich sprawach codziennych Szymona.
Święta Rito bardzo Cię proszę o to, aby Jezus oświecał, oświetlał, ogrzewał, umacniał, uspokajał
Swoją cudowną i potężną Światłością całe serce, duszę, wnętrze, umysł, ciało, życie, ścieżkę i drogę
życiową Szymona. Proszę Cię Święta Rito, aby Jezus wyrwał Szymona z każdego mroku i ciemności.
Aby Jezus umacniał i podtrzymywał Szymona w chwilach utrapienia, załamania, pokusy, rozpaczy, w
trudnych momentach. Święta Rito bardzo gorąco Cię proszę o prawdziwy Boży pokój pochodzący od
Boga Żywego dla Szymona, o spokój i ciszę serca, duszy, wnętrza, umysłu, życia, ścieżki i drogi
życiowej dla Szymona. O pokorę, męstwo, odwagę, mnóstwo siły emocjonalnej, psychicznej,
duchowej i fizycznej. O cierpliwość, wytrwałość. Proszę Cię bardzo Święta Rito o wiarę dla Szymona,
nadzieję na lepsze jutro i na to, że wszystko się ułoży i będzie dobrze oraz miłość Jezusa do niego.
Bardzo Cię Święta Rito proszę o mądrość pochodzącą od Boga dla Szymona, o rozum, rozsądek,
rozwagę, roztropność, odpowiedzialność. Święta Rito proszę Cię o pomoc w podejmowaniu decyzji i
dokonywaniu wyborów dla Szymona. O zdrowie, dobry humor i nastrój, bezpieczeństwo, poprawę
zdrowia i samopoczucia, ulgę i ukojenie w każdym rodzaju bólu (w bólu emocjonalnym,
psychicznym, duchowym i fizycznym) dla niego. Święta Rito bardzo Cię proszę o wszelkie Boże
błogosławieństwo na każdy dzień dla Szymona oraz o wszystko to, czego on najbardziej potrzebuje.
Amen!
117 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina. Proszę nigdy nas nie
opuszczaj. Proszę Cię pokornie o zdrowie dla mojego Taty oby jego rekonwalescencja po pobycie w
szpitalu pomogła mu wrócić do sił i dawnej witalności. Aby kolejna operacja udała się. Aby umial
panowac nad emocjami, cieszyc sie zyciem i umial zyc w zgodzie i pokoju z innymi.Proszę Cię także
o zdrowie i opiekę dla mojej Mamy. Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata. Aby
moje małżeństwo nie przezywalo kryzysów i było zgodne. Proszę aby mój mąż umiał wygrać z
alkoholem. Aby wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Aby rodzina mojego męża
zaakceptowała mnie i moich Rodziców. Proszę Cię święta Rito pomagaj mi w unikaniu zła i
podejmowaniu dobrych decyzji. SWIETA Rito szczegolnie prosze Cie o szczesliwa podroz, pobyt
oraz powrot do do domu dla moich Rodzicow. Aby ich podroz przebiegla bez przeszkod oraz pod
opieka Pana Boga.Z Panem Bogiem Milena
118 Św. RIto wysłuchaj moich intencji i ześlij znaki że wszystko idzie ku dobremu
Za Alojza o zdrowie i powrót do zdrowia z choroby jaką jest STWARDNIENIE ROZSIANE,o Boże
Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół jak
również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na kazdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.

Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny i pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej
spowiedzi.

