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96 SWIETA RITO PROSZE O MODLITWE W MOJEJ INTENCJI. KRYSTYNA
97 *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, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
98 Bogu znane intencje
d.
99 Święta Rito, ubłagaj u Boga ochronę dla narodu polskiego przed niebezpieczną dla zdrowia
technologią 5G. Proszę Cię w imieniu wszystkich Polaków - ubłagaj miłosiernego Boga, aby
Prezydent odrzucił ustawę wprowadzającą 5G do Polski.
100 Św Rito,
Moja ukochana patronko! Wstaw sie za mnie i moja chorobę u naszej kochanej mamy ( Matki Bożej)
za uzdrowienie ze schizofrenii, omamów i urojeń, psychozy! Oddaje ta chorobę w Twoje ręce prosząc
o łaskę uzdrowienia! Proszę, dopomóż !
Paulina
101 Proszę o oddalenie pozwu rozwodowego mojej żony Marii.
Wiktor
102 Proszę o wstawiennictwo św. RITĘ O POTRZEBNE ŁASKI I SIŁY DO PKONANIA TRUDÓW
DNIA CODZIENNEGO. O ZDROWIE DLA SIOSTRY ASI.
103 Ukochana Święta Rito, Patronko spraw trudnych. Dziękuję Ci za wszelkie dobro! Proszę o dalszą
opiekę w naszym życiu. Proszę , uproś u Jezusa, który niczego Ci nie odmawia -dla moich córek, tę
wielką łaskę, jaką jest kochający mąż , dobry człowiek , z którym idzie się razem przez życie,aż do
zbawienia. Niech wizja samotności i smutku odejdą , a wola Dobrego Boga niech rozpromieni ich
życie. Matka
104 Święta Rito, proszę cię o wstawiennictwo i łaskę zdrowia dla Mojej Mamy żeby służyło jej
zdrowie fizyczne i umysłowe. Proszę o łaskę mądrości w pracy i w życiu i pozytywne rozstrzygniecie
spraw. Proszę o łaskę życia wiecznego dla Ojca. Proszę o łaskę zdrowia dla dzieci oraz łaskę
cierpliwości i mądrości, żeby zdobywały wiedzę ku pożytkowi własnemu i ludzi. Proszę o łaskę
mądrości dla syna Adama, żeby docenił wagę wiedzy i zdał maturę. Proszę o wstawiennictwo Świętej
w sprawach jedynie Bogu wiadomych.
JK
105 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc w rozwiązaniu naszych
problemów finansowych.Wyproś, aby udało się sprzedać działkę i uzyskać
jeszcze środki na spłacenie długów. Miej w opiece i daj zdrowie moim
rodzicom i mojemu dziecku.
Dominika

106 Święta Rito!
Proszę czuwaj nade mną i moimi dziećmi przez cały rok szkolny, proszę o siłę i cierpliwość w ich
wychowywaniu, proszę o to, aby mój mąż szybko wrócił do domu i mógł pracować w domu
rodzinnym, a nie poza nim, proszę czuwaj nad naszym małżeństwem i nad naszymi planami, aby się
spełniły, dziękuję za wszystko...
107 Bardzo proszę o włączenie mojej prośby do nowenny:
1/ O błogosławieństwo Boże dla mnie i moich uczniów na nowy rok szkolny.
2/ O uwolnienie duchowe, szczególnie z ducha szkodzenia innym i zemsty dla nauczycielek: Anety ,
Justyny, Doroty, Agnieszki i Anny.
108 Świata Rito wstaw się proszę za moim synem by był lubiany w grupie miał kolegów. By uniknął
operacji oczow. Proszę o modlitwę Krystyna
109 Uprzejmie proszę aby moja intencja o zdrowie dla mojej córeczki
Wiktorii oraz potrzebne łaski dla mojej rodziny została włączona do próśb i podziękowań
przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
110 Św.Rito od spraw trudnych błagam otocz mojego syna swoją opieką,aby egzaminy
poprawkowe,które pisał aby zaliczył pozytywnie.Wstaw się za nim u Pana Boga i Matki Najświętszej
aby obdażyli go Swoją opieką i błogosławili mu każdego dnia.Proszę miej go w opiece.Prosi matka.
111 Proszę o modlitwę w intencji S.C. z prośbą o uzdrowienie, wybudzenie ze śpiączki.
Anna
112 w intencji pracy żeby dalej dobrze szło i o potrzebne w niej łaski
także o poprawę finansów
dziękuję za łąski już otrzymane

