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31 Święta Rito proszę o łaskę pracy dla mnie. Barbara
32 Święta Rito, dziękuję Ci za wysłuchanie próśb mojej babci, która modliła się o Twoje
wstawiennictwo, abym uzyskała unieważnienie małżeństwa. Dziś pełna nadziei i wiary w Twoją
potęgę błagam Cię o pomoc w przezwyciężeniu kolejnych przeciwności, o porozumienie między mną
i T., o to abyśmy mogli stworzyć szczęśliwe małżeństwo i zostali obdarzenie potomstwem. umacniaj
nas w wierze, zwłaszcza T., daj jasność umysłu, abyśmy mądrze i w zgodzie z nauka Boga szli
ścieżkami życia. Oddaję się Bogu, prosząc o Twoje wstawiennictwo w tak trudnej dla mnie sytuacji.
Święta Rito wysłuchaj mojego błagania! M.
33 Proszę o modlitwę w intencji miłości. Chciałabym się prawdziwie zakochać, poznać dobrego
chłopaka i być szczęśliwa. Samotność jest taka smutna, nie chce być dłużej sama. Bóg zapłać i niech
Bóg ma Was w opiece.
Zk
34 Kochana Św Rito, dziękuję za dotychczas otrzymane łaski. Spraw aby mąż znalazł dobra pracę,
aby nasza sytuacja finansowa była lepsza. Proszę Cię także o pomoc w wychowaniu dziecka i o
zdrowie dla całej rodziny.
35 źw Rito proszę anby córka uerodziła zdrowe dzieco
Sw Rito prosę o zdroowie dla Joanny tdeusza i Kazika
36 *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
37 prosze sw uratuj pewne malzenstwo przemien serca ich rodzin, za dusze czysciowe, prosze niech
wojtek da mi szanse na zwiazek, chce z nim byc juz tyle lat czekam blagam prosze niech sie ze mna
zacznie spotykac samotnosc ciezka jest naprawde, prosze pomoz niech zadzwoni amen, by maciek
mial dziewczyne w tym roku amen
38 Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia się córki Alicji i byłej żony Anny.
O modlitwę aby Anna zgodziła się o przystąpienie naszej córki Alicji do pierwszej komunii świętej i
bierzmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstawiennictwo i modlitwy wszystkich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i w zeszłym roku przystąpiły do pierwszej komunii św. Chociaż ich matka nie
zgadzała się aby uczestniczyły we mszach św.. Bóg spełnił moje prośby , Bóg jest wielki, chwała
panu. Wieżę że moja starsza córka niedługo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
39 Bogu znane intencje
d.
40 Św. Rito proszę o nieco lepsze finanse. Dzękuję za twoje wsparcie

41 Najukochańsza Św. Rito zwracam się do Ciebie z ogromną prośbą o pomoc mojej siostrze
Renacie. Bardzo proszę prowadź ją po właściwych ścieżkach, dopomóż jej podejmować słuszne
decyzje i żeby dostała potrzebną pomoc w sprawie przemocy której doświadcza od męża od teściów i
wreszcie od dzieci. Pomóż jej podnieść się z kolan i żeby wreszcie poczuła się szczęśliwą i potrzebną.
Najcudowniejsza Św. Rito błagam Cię o pomoc i wierzę że nie zostawisz mojej siostry w potrzebie
proszę ze wszystkich sił pomóż jej żeby jej rodzina nie zrobiła z niej " głupiej" bo wszystko na to
wskazuje że to chcą z nią zrobić i zabrać jej dzieci które i tak są od niej odwrócone. Święta Ŕito módl
się za nią, Jezu ufam Tobie Ty się nią zajmij Ty nad nią czuwaj. Amen
42 Proszę o modlitwę w intencji Henryka o uwolnienie z alkoholizmu
43 Proszę św. Ritto o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej skóry,
łaskę życia, dobrą pracę dla Darka i Oli, powrót Ich do kościoła i nawrócenie, pomoc w finansach,
uwolnienie z palenia papierosów, dary Ducha Św., opiekę w codziennych zmaganiach.
Dziękuję za ten rok życia po chorobie, dobre wyniki badań, za Rodzinę i wszystkie łaski przez Twoje
wstawiennictwo otrzymane. Joanna.
44 Sw Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia Fabiana z niepełnosprawności
umysłowej i autyzmu.Potrzebne łaski i miłosierdzie Boże oraz opiekę Maryji i Dary Ducha św dla
Niego i dla mnie oraz wyjście moje z dlugow mieszkaniowych i bankowych i wyprostowanie ścieżek
życiowych.Uzdrowienie relacji z ludźmi.Nawrocenie Bogdana i wylanie Ducha Sw.na Niego.
45 proszę o zdrowie o zmianę Juli i Oli uratowanie małżeństwa i lepsza prace
46 SW Rito proszę o to aby wnuczek urodził się zdrowy
Prośba o zdrowie dla Joanny Kazimierza i Tadeusza
47 Św. Rito proszę o zdrowie dla mojego jeszcze nie narodzonego
dziecka. Proszę aby rozwijało się bez wad, chorób i nieprawidłowości i aby
urodziło się w pełni zdrowe. Proszę również aby poród odbył się w
sierpniu bez komplikacji.
48 W Bogu wiadomych intencjach
49 intencja - św. Rito proszę o pomoc w uporządkowaniu mojego życia osobistego,o łaskę miłości i
dobrego męża, proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla mnie, rodziców i brata.

