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19 Św Rito proszę pomóż mi niech Radek da mi szansę
20 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Dziękuję za siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za 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 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 dalej kontynuował naukę studiach, by
zawsze były środki finansowe na Jego utrzymanie i na Jego edukację.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i 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 finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
21 *święta Rito pomóż mi wygrać że złem. jeśli to możliwe pomóż w ocalenie mojego małżeństwa i
rodziny. proszę... Aga
22 Św Rito dzieki Twojemu wstawiennictwu dostałąm prace, pomoż mi jak najlepiej wykonywac
swoje obowiązki, spraw aby Kasia ktora z nami pracuje się zmieniła i przestała między nami mieszac,
prosze cie o dobra atmosfere w pracy
23 Proszę o modlitwę w intencji daru macierzyństwa dla Edyty i Patryka.
Bóg zapłać!
Ewa
24 Święta Rito
Niestety tym razem się znów nie udało. Ale to nic ja wierzę i się modlę że się uda. Proszę Cię
wstawiaj się za mną i moim mężem.do Boga. O łaskę ojcostwa i macierzynstwa. Proszę abyśmy
mogli dostapic tego szczęścia. Proszę niej nas w opiece nasze małżeństwo. Proszę o miłość wierność i
pokój w naszym małżeństwie na zawsze.
Święta Rito módl się za nami
IJ
25 Z całego serca proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w intencji pomyślnego przebiegu
egzaminu na aplikację w dniu 8 grudnia br. w Krakowie, aby Bóg pozwolił mi rozmnażać talenty
jakimi mnie obdarzył, aby obdarzył mnie swoim Miłosierdziem i pozwolił, bym była narzędziem
pracy w jego rękach.
Bóg zapłać za modlitwę !
Z wyrazami szacunku,
ALeksandra

26 Droga Św. Rito !
Dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną. Dzisiaj przychodzę z prośbą o zdrowie dla mojej cioci .
Proszę Cię Rito o wstawiennictwo za nią, dobre wyniki badań , aby mogła wyjść z choroby.
Powierzam ją Twojej opiece !Tobie na zawsze oddana czcicielka.
27 Drogie Siostry,
Proszę o dołączenie do nowenny intencji o nawrócenie Macieja i wyjście z homoseksualizmu.
Dziękuję.
Łącze pozdrowienie
Rafał
28 Święta Rito, proszę aby Bóg dał mi łaskę cierpliwości, łagodności i spokoju w stosunku do ludzi.
Proszę tez o pomyślny wynik mojej operacji torbiela na jajniku.
Bóg zapłać
Monika
29 Do świętej Rity w intencji mojego Męża, o pracę dla Niego i poprawę naszej trudnej sytuacji
finansowej, An.
30 Proszę wciąż o dalszą modlitwę za zdrowie Marty oraz trzyletniej Julki P., która walczy z
nowotworem prawej nerki. Sw. Rito wyproś łaskę wyzdrowienia. Bóg Zapłać
31 Święta Rito,
Patronko od Spraw Najtrudniejszych i Beznadziejnych dziękuję Ci z całego serca za wstawiennictwo
za zdrowie mojego taty A.G
Córka
32 Proszę o wsparcie Św. Rity w uproszeniu łaski miłości mężczyzny z którym jestem i którego
bardzo kocham. O jego miłość i przemianę serca. Aby zaczął dostrzegać Pana Boga w życiu i abyśmy
mogli stworzyć rodzinę.
33 Proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia.
34 Święta Rito proszę Cię o wstawieniecitwo u naszego Pana Jezusa CHRYSTUSA o uzdrowienie i
uratowanie mojego małżeństwa Danuty i Artura
35 Św.Rito ,proszę o łaskę zdrowia i opiekę Bożą. Proszę uchroń mnie przed rakiem,uzdrów, ulecz.
Anna

