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8 *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, zdrowiu,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,żebyśmy nie odchodzili
od Boga. Aga
9 Proszę o uratowanie mojego małżeństwa.
Wiktor.
10 O przewspaniała Święta Rito, wyjednaj mi łaskę powodzenia we wszystkich wyzwaniach jakie
mnie czekają oraz spokoju który jest potrzebny dla mojego zdrowia.
Twój wdzięczny czciciel
11 Ukochana Święta Rito... Wyjednaj proszę pilnie łaskę przystąpienia po latach do spowiedzi i
przyjęcia komunii przez Igę, która bardzo tego potrzebuje a nie potrafi się przełamać.
Twój czciciel
12 Jedność, wzajemne zrozumienie i miłość w rodzinie, Boże błogosławieństwo dla Vasyi i Galiny
oraz dla wszystkich, którzy im zazdroszczą
Boże błogosławieństwo dla Brygidy i Beniamina i dla ich rodzin
Boża wola wizyty Bazylego we Francji, Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy są z nim
związani
Boża wola otrzymywania zaproszeń i rejestracji w ambasadzie
Boże miłosierdzie i wieczny odpoczynek dla Darii, Vassy, Nicholaja, Koli, Ivana, Niny, Gennadija,
Antoniny, Jean-Paula
Błogosławieństwo i Boża pomoc dla Natashy, Lissy, Louisa, Benjamina, zdrowie dla nich, opeka
Matki Bozej
13 Święta Rito!
Proszę o:
- pozytywne zakończenie sprawy sądowej
-pomoc w nauce szczególnie biologii i chemii
-dobrą,stałą pracę dla brata oraz dobra żonę dla niego
-zdanie matury z dobrym wynikiem i dostanie się na wymarzone studia
-zdrowie dla całej rodziny
Z wielką ufnością prosi Twoja wierna czcicielka.
Dziękuje za otrzymane łaski i opiekę
14 Bogu znana intencja
Monika M.
15 Kochana Świeta Rito,
dziękuję za otrzymaną łaskę mieszkania. Proszę Św. Rito o to aby nam sie dobrze mieszkało ( aby
nam sie bezpiecznie mieszkało i o dobrych sąsiadów) aby córki były zadowolone.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zmiane dyrekcji.Zaopiekuj się finansami
w mojej rodzinie (pensją, alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza sytuacje finansową, bardzo
prosze..
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.

Proszę też o zdrowie, siły i więcej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę i metody w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.O zdrowie dla Kasi i Madzi, dobrego lekarza.
Oddal od nas złych ludzi, którzy nam złorzeczą czy w inny sposób szkodzą, spraw abyśmy spotkały
tych życzliwych.
Prosze o dobre wyniki w nauce dla dzieci oraz zdanie matury i aby dzieci się nie kłóciły. Prosze dla
córek aby miały dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami,
zdanie matury i dobry wybór studiów.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie, miłosci.
Proszę bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych.Proszę
aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy /na parter/ i abym podołała obowiązkom. Proszę
aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta pracowników i aby mnie doceniano, dystans dla
mnie do tego co dzieje sie w pracy.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby świadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla Rodziców, szczególnie taty, aby nie przejmował sie problemami i aby rodzice
nie kłócili się.
Polecam św. Rito również o sprawę związaną z gminą i opłatami i wydanie pomyślnego wyroku przez
kolegium odwoławcze i zakończenie sprawy.
Proszę o wiadomą Ci sprawę i pomoc o dystans dla mnie i zdrowy rozsadek oraz
bezpieczeństwo.Polecam Ci sprawę dotyczącą Leszka i mnie. Proszę o pomyślne rozwiązanie tej
trudnej i skomplikowanej sprawy.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
16 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji mojego męża. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w
szukaniu pracy.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
17 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji swojej i Waldemara - uproś Święta Rito u Pana Boga łaskę miłości dla mnie i
Waldemara. Abyśmy przezwyciężyli kryzys, który między nami jest.
Daj mi proszę Święta Rito siłę do przetrwania tego trudnego czasu i mądrość, abym wiedziała co co
zrobić, aby relacja między nami się poprawiła.
Agnieszka
18 O spokój duszy śp.Stanisława.
19 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za nową dobrą pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz nieprzerwaną wolę walki o
codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania się w sytuację innych. Bardzo
dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak
również proszę by zawsze miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację i by nie podejmował

złych działań, by sobie świetnie radził w zagranicznej rzeczywistości, by z radością i satysfakcją
chodził do pracy i zarabiał odpowiednie pieniądze.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla mojej Rodziny.
Wymódl proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i na złe,
Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa oraz wiele radości.
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
20 Bogu znane intencje
21 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
22 polecam moją intencje – ocalenie rodziny,by do rozprawy też nie doszło o cuda za rodzinę i w
intencjach mojego serca!
23 Święta Rito, która już tyle razy pomogłaś... Wyjednaj proszę pilną łaskę nawrócenia dla Michała
(okres wielkanocny to doskonała okazja), który dawno nie był u spowiedzi i nie przyjął komunii
świętej. Namawiam go do tego ale bezskutecznie, chciałbym żeby odczuł potrzebę i przełamał opory.
Twój czciciel
24 Dobra Święta Rito, która pomogłaś mi już tyle razy. Wyjednaj mi proszę odwzajemnienie uczuć od
kobiety z którą chciałbym spędzić resztę życia, o której ciągle myślę i którą po prostu kocham.
Chciałbym mieć jak najwięcej sposobności do widzenia się z Nią. Marzę o dobrym ułożeniu sobie
życia.
Twój wierny czciciel
25 Dziękuję Święta Rito za wszystkie łaski. Wspomóż mnie swoją modlitwą. Wymódl łaskę zdrowia
dla Jędrzeja by mógł dalej studiować. Proszę Cię o złagodzenie charakteru Pawła. Pomóż mi
najdroższa Rito wybrać dobrą współpracownicę, uczciwą i solidną osobę, która pomoże mi prowadzić
firmę za uczciwe wynagrodzenie.
26 Kochana Święta Rito pragnę na samym początku z całego serca Podziękować za Twoje wsparcie,
już tak dużo mi Uprosiłaś i Pomogłaś. Dziś proszę,Proszę o modlitwę za mnie Kasię, aby odeszło ode
mnie całkowicie zło i klątwa. Proszę Boże Pomóż mi i uproś tą łaskę, aby mi się poukładało z
Mariuszem, którego Pan Bóg postawił na Mojej drodze, tak Bardzo Jego Kocham, Wiem,że On mnie
też. Proszę, aby Mariusz został moim mężem, abym Tego co jest między mną i Mariuszem nie psuła,
tylko aby się to uczucie pogłębiło, Proszę też za Mariusza, by mi Uwierzył,że Jego Kocham. Kochana
Święta Rito zarówno Ja jak i Mariusz zostaliśmy skrzywdzeni przez innych. Dlatego Proszę o
modlitwę za Nas Oboje, aby nam Pan Bóg Pomógł i Nam Pobłogosławił. Proszę, aby mój brat Mirek
się wybudował o siły i zdrowie dla Niego, Jego żony Krystyny i dzieci Przemka i Philiipee. Proszę o
zdrowie dla Mojej Kochanej mamy Marii. Proszę o potrzebne łaski i zdrowie dla Wszystkich którym
obiecałam modlitwę.Bóg zapłać!
27 Proszę o modlitwę w intencji:
-pokoju, zgody, jedności miłości w rodzinie,wzajemnego przebaczenia win i uraz.
- za zmarłych z rodziny pokrewieństwa przyjaciół znajomych dobroczyńców
- o uzdrowienie Jacka, jego skuteczną rehabilitację, a także by udało się uzyskać czucie w nogach, by
stanął na nogi
o własnych siłach;
- o prawdziwe nawrócenie wszystkich członków rodziny

- o skuteczną terapię rodziny, rozwiązanie trudnych problemów, wyjście ze skomplikowanych
sytuacji;
- o dar systematycznej modlitwy
- o dobrą spowiedź dla wszystkich członków rodziny;
- proszę by udało się znaleźć chrzestnych dla Jacka, o sprawne zorganizowanie chrztu i godne
przeżycie tej uroczystości.
28 Św. Rito proszę Cię o Twoje szczególne wstawiennictwo, o uproszenie łaski dobrze zdanych
egzaminów. oraz o łaskę miłosci.
Ufna Tobie
M.
29 Św.Rito , proszę o łaskę zdrowia dla Szymona,uzdrów bóle głowy.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Ciocia.
30 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

