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34 Dziękuję serdecznie za modlitwę w moich intencjach, szczególnie za szczęśliwe narodziny
malutkiej Lilianny 18.01.br.
Proszę dzisiaj o miłosierdzie Boże dla śp. Łucji Szydłowskie ( mojej Mamy Chrzestnej ), śp. Henryka
Rzyskiego i śp. Andrzeja Nowaczyka.
Proszę także o dar wiary i błogosławieństwa Bożego dla młodzieży: Roksany, Tomasza i Wiktora,
Leny, o powrót do Kościoła dla ich rodziców.
Bóg zapłać!
Ewa
35 sw Janie pawle 2 prosze przelam przeklenstwo w imie Jezusa , prosze abym jak najszybciej miala
prace w sadzie w zawodzie , prosze o dar meza , zebym w tym roku do czerwca wyszla za maz, dar
potomstwa, za dusze czysciowe
36 Kochana Święta Rito Patronko od spraw najtrudniejszych, błagamy pomóż nam teraz rozwiązać
nasze problemy i wyjść z bardzo dla nas trudnej obecnej sytuacji życiowej, materialnej (związanej
m.in. z problemami finansowymi). Święta Rito błagamy wyproś nam u Boga potrzebne łaski i spraw
żebyśmy wyszli z tej dla nas bardzo trudnej sytuacji Tobie Św. Rito i Bogu doskonale znanej,
Kochana Święta Rito ratuj nas teraz błagamy.
Dominika, Oliwka i Krzysztof
37 Kochana Święta Rito błagam pomóż mi w moim życiu w mojej pracy Ty i Bóg doskonale znacie
moją obecną sytuację i doskonale wiecie czego mi potrzeba, błagam o pomoc, kocham Was.
Krzysztof C.
38 Bogu znane intencje
39 Kochana Święta Rito miej w szczególnej opiece i dopomóż Przemkowi który nagle stracił żonę,
naszą siostrę Magdę, która odeszła do Pana Boga nagle w wieku 31 lat zostawiając męża z dwójką
malutkich dzieci w wieku 2 i 4 lat, wyproś dla nich Święta Rito u Boga naszego Taty szczególne łaski,
dodaj mu sił i dopomagaj każdego ziemskiego dnia. Pomóż również Święta Rito cioci Wiesi i
wujkowi Stasiowi którzy stracili córkę bo Magda to ich kochana córka, daj im zdrowie siły i potrzebne
łaski do dalszego życia i miej ich zawsze i wszędzie w swojej opiece. Błagamy Święta Rito pomóż im
i wyproś u Boga wszystko co im teraz według Woli Bożej potrzebne, Bóg przecież wie czego im
aktualnie potrzeba.
Dominika, Oliwka i Krzysztof
40 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało, prosimy
o dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz wszystkich
ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności prosimy o dar
potomstwa dla Ani i Stanisława, dziękujemy za szczęśliwy poród Justynki i Marcina bo ich córcia
Gabrysie jest już na świecie, prosimy o zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki oraz dla naszych
kochanych rodziców, pomagaj nam i naszym najbliższym zawsze i wszędzie, pomagaj w załatwianiu
różnego rodzaju trudnych ziemskich spraw Tobie i Bogu doskonale znanych i miej nas zawsze i
wszędzie w swojej opiece.
Dominika, Krzysztof i Oliwka

41 Kochana Święta Rito błagamy Ciebie wyproś u Boga cudowne uzdrowienie z choroby
nowotworowej dla Dorotki, spraw Święta Rito żeby Dorotka wyzdrowiała i mogła się cieszyć jeszcze
zdrowiem i życiem. Błagamy o uzdrowienie dla Dorotki.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
42 Święta Rito proszę bądź przy nas cały czas. Chroń nas od wszelkiego zła: banku który nam
zagraża, złych ludzi i fałszywych.
43 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 (sprawa Jaśka).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 Leszka i pomoc o dystans dla mnie i zdrowy rozsadek oraz
bezpieczeństwo.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
44 Sw Riro proszę o zdrowe długooczekiwane dziecko dla córki
45 *dziękuję Ci święta Rito za pomoc i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny.Aga

