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36 Święta Rito,
Prosze w intencji mojej rodziny, za trzeźwość, aby syn pojechal bez przeszkód na wycieczke, aby
układało się w pracy u mnie i u męża. Miej w opiece nasze dzieci.
37 Św Rito dziękuje Ci za Twoja opieke i otrzymane łaski, prosze cię o zdrowie dla mojej rodziny o
rozwiązanie trudnych spraw, o odroczenie raty kredytu na czerwiec i o to aby wróciła dawna
atmosfera w pracy, aby znów chciało sie do niej przychodzić aby szefostwo się wreszcie zmieniło i
przestało nas ignorowc, aby dostrzegli błedy tam gdzie naprawdę sa, prosze pomóz mi i tym razem
38 Święta Rito, Patronko spraw trudnych i beznadziejnych!
dziękuję za otrzymane za Twoim wstawiennictwem łaski, za to, że mama i tata są pod dobrą opieką i
ich leczenie jest skuteczne, za to, że Kamil wyszedł cało z nieszczęśliwego upadku, za zgodę w
naszym małżeństwie, naszą miłość, za nasz dom i opiekę nad dziećmi oraz za to, że możemy zanosić
przez Ciebie nasze prośby do Boga.. Dziękuję, że poznajemy dobrych ludzi, którzy wnoszą w nasze
życie nowe wartości i są dla nas przykładem..
Zwracam się do Ciebie z prośbą o modlitwę i dalsze wstawiennictwo...
Proszę o błogosławieństwo dla naszego małżeństwa o dary Ducha Świętego, mądre decyzje,
cierpliwość i siły w budowaniu szczęśliwej rodziny..
Proszę o zdrowie dla mnie i dobre wyniki kolejnych badań,
Proszę o dalszą opiekę i uzdrowienie z choroby nowotworowej dla mamy, aby miłosierny Bóg oddalił
od niej chorobę i pozwolił cieszyć się życiem przez długie lata... Prosze o zdrowie dla taty i całkowite
wyleczenie oka...
Proszę o skuteczne leczenie choroby nowotworowej dla teścia i powrót do sił,
Proszę o dobre decyzje w sprawie ziemi, aby nie była dla nas finansowym ciężarem, ale abyśmy
mądrze nią dysponowali,
Proszę o zdrowie, siły, miłość i radość życia dla rodziców i teściów..
Proszę o dobre relacje z nimi i obustronne zrozumienie...
Proszę o łaskę znalezienia ścieżki życiowej dla mojego brata, aby otworzył się na działanie Boga w
jego życiu i pozwolił sobie pomóc ludziom, których dobry Bóg stawia na jego drodze.. oraz miłość.. i
o to, aby nasza relacja się poprawiała... Dziękuję za jego szczęśliwą podróż i powrót do Polski.
Proszę o mądre decyzje i poukładanie sobie życia dla Macieja.
Proszę o błogosławieństwo Boże dla mojego męża, o to, aby był w stanie utrzymać naszą rodzinę,
zdrowie dla niego, stabilną i satysfakcjonującą pracę, o więcej cierpliwości dla dzieci i dobre relacje z
jego rodzicami.
Proszę również o wstawiennictwo w sprawie całej naszej rodziny, abyśmy podejmowali dobre
decyzje... abyśmy nie popadli w problemy finansowe...
Szczególnie proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszymi dziećmi, aby wzrastały szczęśliwie w
atmosferze miłości, zdrowia i poszanowania..
Proszę, aby były szczęśliwe w szkołach i zawiązywały prawdziwe i wartościowe przyjaźnie..
Proszę o dalszy prawidłowy rozwój Kamila, o to, aby robił postępy w nauce i pokonywał swoje
trudności oraz aby był dobrym i grzecznym dzieckiem, aby w szkole otrzymał potrzebne mu wsparcie.
Proszę o opiekę nad Zuzią, aby rosła zdrowo, aby dobrze i chętnie się uczyła, realizowała swoje pasje,
osiągała sukcesy i była szczęśliwym dzieckiem..
Proszę o rozeznanie woli Bożej w moim życiu...
Proszę o siłę i wiarę w Bożą Opatrzność dla Doroty G., o to, aby była otoczona bliskimi i czuła
wsparcie swoich synów po śmierci męża, proszę o dar zdrowia dla cioci Krysi,

Proszę, aby Iwona na nowo poukładała sobie życie, aby czuła wsparcie i miłość ze strony dzieci i
najbliższych... Proszę o pomyślne zdanie egzaminów i dostanie się do wybranych szkół.
Proszę o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa, o to, abyśmy pomogli mu znaleźć sponsora, o
sukcesy w jego sportowym życiu, a jeśli taka jest wola Boża, o to, aby mógł powrócić do pełnej
sprawności...
Proszę o opiekę i Boże błogosławieństwo dla rodziny Magdy i Anety i o zdrowie dla Ani K.
Proszę o to, aby dobro które dostajemy od ludzi powróciło do nich z podwójną mocą..
Proszę aby Opatrzność Boża czuwała nad naszą rodziną i abyśmy mieli siłę pokonywać nasze własne
słabości i przezwyciężać przeciwności...
Szczególnie proszę o zdrowie dla Ani Sz. aby choroba nie postępowala i aby została całkowicie
uzdrowiona! Prosze o cud uzdrowienia!!! o światło dla lekarzy i siły dla jej rodziców... Proszę o
naprawę relacji, zrozumienie i miłość w małżeństwie Barbary i Marcina, aby powrócili do wspólnoty
kościoła i odnaleźli drogę do Boga...
Proszę o potrzebne łaski dla pani Honoraty, i jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, aby pozostała w szkole i
objęła funkcję dyrektora na swoich warunkach..
Proszę o łaskę rozpoznania Woli Bożej w naszym życiu....
Bóg zapłać! Anna
39 Za wstawiennictwem Świętej Rity proszę o modlitwę w intencji : o uwolnienie od nieczystych
myśli oraz ducha nieczystego, o dary Ducha Swietego
40 Bardzo prosze o modlitwe w intencji dobrego dla mnie i mojej mamy zakonczenia spraw
sadowych. Sabina.
41 Święta Rito proszę Cię o cud uratowania mojego małżeństwa.
42 Ukochana Święta Rito dziękuję za to , że minusy i astygmatyzm spada w oczkach Janka. Prosimy
Cię Święta Rito o dalszą pomoc w odzyskaniu zdrowia. Kochamy Cię Święta Rito .Twoja czcicielka
Żaklina z Turzy
43 Najdroższa Św Rito,
Proszę o uratowanie jedności mojego małżeństwa i naszej rodziny.
Proszę spraw, żeby mój mąż znów mnie pokochał i żebyśmy pozostali rodziną.
Niech dzieci wpłyną na niego żeby z nami pozostał i znów był taki, jakim był wcześniej.
Wspomagaj mnie w decyzjach i moim postępowaniu żebym mogła uratować moją rodzinę.
44 sw Jozefie, rito prosze cie o dobrego meza, zdanie sesji, laske pracy w sądzie , prosze o prace na
uczelni, Jezu Ty sie tym zajmij, prosze owyjscie z samogwaltu dla kolegow, braku plagiatu w pracy
oodanej do monografii zeby wszystko bylo dobrze

