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38 Swieta Rito prosze bym mogła mieć staż jeszcze w tym roku bym wróciła do przedszkola na
Rejowiecka lub Piłsudskiego by Marcin kiedys zrozumiał ze nie chciałam źle by sie jeszcze kiedys
pojawił na mojej drodze życia jako kolega nikt wiecej prosze pomóż mi Amen
39 Święta Rito, weź w opiekę moja wnuczkę Nataszkę, która 22 września w Twoje święto będzie
przyjęta na operację serduszka w klinice w Niemczech. Dziecko miało mieć operację w maju, ale
złamała nogę i mam nadzieję ,że teraz już wszystko będzie dobrze. Święta Rito powierzyłam wnuczkę
Twojej opiece od samych urodzin i proszę opiekuj się nią nadal i bądź przy niej w tych trudnych
chwilach. Wyproś u Pana Boga łaskę uzdrowienia dziecka, żeby zdrowa wróciła do nas.
Marta Jolanta
40 Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia psychicznego od nerwicy lękowej i stanów
depresyjnych, a także uzdrowienia fizycznego od zwyrodnień kości.
Proszę o dobrą pracę.
Proszę w intencji zdrowia dla mojej rodziny, żeby synek nie bał się pójść do przedszkola i zaprzyjaźnił
z innymi dziećmi, a córka chętnie chodziła do szkoły.
41 Od kilkunastu lat doświadczam trudnych i ciężkich sytuacji w domu i w pracy. Życie w ogromnym
stresie i ustawicznym poczuciu zagrożenia odbija się znacząco na moim zdrowiu. Każdego dnia wytrwale i z ufnością - modlę się w intencji rozwiązania tych spraw, za osoby, które mi pomagają i za
krzywdzicieli.
Proszę o modlitwę:
- o siły, by przez trudne, wyniszczające i długotrwałe doświadczenia przejść,
- o ufność w każdym doświadczeniu Jezusowi,
- o wytrwanie i zawierzenie wszystkiego Maryi,
- o potrzebne łaski dla córki i męża,
- o błogosławieństwo Boże dla Magdaleny i jej rodziny.
Proszę o modlitwę:
- o dar pracy dla Teresy,
- o znalezienie szkoły dla Dawida i Damiana,
- o rozwój liceum.
Bóg zapłać!
Z pamięcią w modlitwie,
Jagoda
42 chciałam bardzo prosić o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w intencji Ani G., o siły i
umocnienie dla niej oraz łaskę nawrócenia dla jej męża Jacka.
43 Kochana Św. Rito, proszę Cię o pomoc w znalezieniu dobrego męża dla mnie i siostry o dom,
rodzinę i łaskę macierzyństwa. Proszę o opiekę w pracy, o zdrowie dla taty i chorego Tymka. O zgodę,
pokój i pojednanie w rodzinie
Karolina
44 Kochana św Rito dziękuję za dotychczas otrzymane łaski. Bardzo proszę Cię o poprawę naszej
sytuacji finansowej oraz o zdrowie.

45 Bardzo proszę o modlitwe w intencji rozwiązania problemów rodzinnych od lat niemożliwych do
rozwiązania.o łaski, których tej rodzinie tak bardzo potrzeba. Maria
46 Św Rito uproś dla mnie,by wszystko,co sprawiło,że Mirek nagle odepchnął mnie od siebie
ustąpiło;Modlę się za niego,jak Ty modliłaś się za swojego męża...Proszę uproś mu łaskę nawrócenia
a mnie łaskę jego powrotu...Amen

