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43 Św. RITO, PROSZĘ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA MĘŻA, SYNA I SIOSTRY ORAZ JEJ PIĄTKI
DZIECI.
DLA SIOSTRY PROSZĘ TAKŻE O UWOLNIENIE Z NAŁOGU ALKOHOLIZMU.WSZYSTKO
ZGODNIE Z WOLĄ BOGA. AMEN
44 Kochana święta Rito, z całego serca dziękuję CI za to, że dzisiaj otrzymałam ocenę piątkę z mojej
pracy magisterskiej od mojego promotora i od mojego recenzenta. Dziękuję CI za to ze się dobrze
dzieje wokół mnie. Dziękuję CI ze w pierwszym terminie zdałam magisterski egzamin na piątkę i
obroniłam się również na piątkę. Dziękuję Ci za to ze jestem zdrowa, ze jestem sliczna, ze jestem
kochana, ze jestem pracowita, ambitna, uczynna, ze ucze sie kazdego dnia empatii, ze pomagasz mi
się zmieniać na lepsze. Najbardziej CI dziękuje podczas pomocy przy nauce. Dziękuję jeszcze raz ze
w pierwszym terminie zdałam egzamin magisterski na piątkę dzięki czemu w sierpniu mogę lecieć do
Amsterdamu a we wrześniu na Chorwację. Dziękuję Ci za wszystko dobro. Za małe i duze rzeczy, za
studia w Trondheim, za cudownego męża, za podróże, za zdrowe dzieci, za radość z zycia. za to ze
mam 10 biur nieruchomości i firmę szkoleniową. Dziękuję Ci za wszystko. Jestem niezmienie
wdzięczna. Nie wiem jak mam dziękować. Kochana Święta Rito. Dziękuję Dziękuję Dziękuje.
Najbardziej za to, ze na egzaminie magisterskim dostałam tylko takie pytania bez wzorów na które
znałam odpowiedzi :) Dziękuję
45 Św. Rito, moja zawsze niezawodna patronko, proszę Cię o wstawiennictwo do Boga za mnie i
M.S., aby udało nam się do siebie powrócić i razem stworzyć od nowa szczęśliwy związek.
Katarzyna
46 Proszę o modlitwę w moich intencjach do św. Rity:
Kochana św. Rito, dziękuję za Twoją dotychczasową opiekę nad moją rodziną i nade mną. Błagam o
Twoje przemożne wstawiennictwo, by mój Tatuś, który jest ciężko chory i lekarze nie widzą już dla
niego ratunku, wyzdrowiał. Jego wątroba została zaatakowana przez nowotwór. Proszę, św. Rito,
pomóż i wybłagaj dla niego łaskę zdrowia. Modlę się także o zdrowie dla wszystkich bliskich i dla
mnie.
Św. Rito, pomóż mi w znalezieniu dobrej pracy, bym mogła czuć się przydatna, potrzebna i
realizować swoje talenty. Dopomóż, abym nie pozostawała bez pracy.
Dziękuję i pozostaję z wdzięcznością.
Panu Bogu niech będą dzięki.
Anna
47 zwracam się z prośbą o modlitwę o łaskę zdrowia i długiego życia dla moich kochanych Rodziców
Marii i Czesława. Dziękuję za wszystkie wyproszone łaski i pamięć w modlitwie.
Magda
48 Pokornie proszę o dalszą modlitwę w intencji przemiany serca człowieka którego kocham by dobry
Bóg napełnił serce Jakuba szczerą miłością do mnie, byśmy na nowo zbliżyli się do siebie.Błagam
dobry Boże spraw by za mną zatesknil tak jak ja tesknie za nim... bez niego czuję pustkę w sercu
49 Droga Swienta,
Twoj wierny czciciel zwraca sie z prosbami. Prosze,Wypros mi u Najwyzszego laske zdrowia dla
zony Karoliny.Aby Borelioza i Bartonella nie powracaly wiecej.

O Zdrowie dla naszego poczetego dziecka oraz o powodzenie w pracy dls mnie-Twego czciciela
Grzegorza.
50 Bogu znana intencja
d.
51 Moja najdrozsza Świeta Rito, przychodze dzis do Ciebie z cierpiacym sercem. Ty wiesz co dzieje
sie z moim sercem - jak cierpi z milosci, jak jest mi ciezko. Za twoim wstawiennictwem powierzylam
Panu moje troski proszac abyscie oboje mieli mnie w swej opiece i spelnili moje prozby. Z serca
prosze abym zaznala nareszcie szczescia u boku Jakuba z ktorym pragne byc prosze abysmy oboje
nalezeli do siebie i byli razem szczesliwi. Spraw Panie Boze abym ja Karina i Jakub byli para na dobre
i na zle. Abym odnalazla w nim swoje szczescie a Jakub we mnie. Prosze pozwol mi byc z szczesliwa
a On ze mna. Kocham Cie moj Ojcze i ciebie moja najdrozsza patronko. Twoja Karina z gdanska
52 Boża wola dla Tatiany i jej praca w kościele, błogosławieństwo dla niej i wszystkich, z którymi jest
związana
Błogosławieństwo Boże dla tych, którzy mają talenty od Boga, o Bożej woli dla nich, szczególnie dla
Lery, Lissy, Natalii, a także dla tych, którzy im zazdroszczą, zwłaszcza Dima, Bridget, Lena,
Angelica, Alexandra
O woli Bożej dla Koli i jego matki
53 Św.Rito , prosze o łaskę zdrowia, o uzdrowienie , o dobre wyniki badań. Uchroń mnie przed
rakiem.
Dziękuję za wszelkie łaski.Proszę o Twoją dalszą opiekę.
Anna.
54 w intencji naprawienia relacji z mężem, odmienienia naszych serc i
życia w zgodzie.
55 Boża wola dla Wasi, aby zbudować piec, błogosławieństwo Boga dla niego i wszystkich, którzy są
z nim związani, a którzy zazdrościli, zwłaszcza Vera, Valera
Boża wola dla Vasyi i Valery, Vasi i Vera, Vasi i Wołodii
Miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy żyli w starym domu i wiecznego odpoczynku za zmarłych
Boża pomoc w nawiązaniu kontaktu Natashy z rodzicami za wstawiennictwem św. Antoniego i św.
Jana Chrzciciela
56 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej córki Anety i syna Rafała , aby św. Rodzina była
obecna w ich życiu i aby wybierali dobrą drogę swojego życia. Proszę także o modlitwę w intencji
znanej Bogu i o którą modlę się do św. Rity.
Serdeczne Bóg zapłać. Teresa

