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55 Święta Rito proszę o ochronę przed nieprzyjaciółmi.
Święta Rito proszę o pomoc w znalezieniu młodego, odpowiedzialnego, dobrego mężczyzny, który
będzie mnie kochał i szanował, który zostanie moim mężem. Załamana. Błagam o pomoc.
Święta Rito proszę o pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów.
56 Proszę o modlitwę o nadzwyczajną pomoc Bożą, o uchronienie od bezdomności, o wyrwanie z
pętli zadłużenia, o pomoc w dźwiganiu krzyża, rozwiązanie ciężkich problemów i ulgę
57 Błagam o modlitwę za mojego synka Jasia. Jest chory na zapalenie płuc i bierze już trzeci
antybiotyk. Św. Rito wybłagaj mu zdrowie jak dla całej naszej rodziny.
czcicielka Marta
58 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża. Spraw by myślał przede wszystkim o dobru
swoich dzieci. Św Rito wesprzyj nas bym spokojnie mogła wychować dzieci i daj mi utrzymać pracę.
Proszę także o zdrowie dla mojej Mamy i łaskę zdrowia dla całej Rodziny
Magda
59 Święta Rito! Patronko spraw beznadziejnych. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi łaskę
zdrowia u Pana. Ty wiesz jak bardzo się boję i jak bardzo potrzebuję teraz Twojej pomocy. Z ufnością
oddaje moją prośbę wierząc że mi pomożesz. Proszę Cię również o opiekę nad moim synem podczas
egzaminów maturalnych aby dostał się na wymarzone studia oraz o zdrowie dla całej mojej Rodziny.
Ufam
60 Droga św. Rito. Dziękuję za to,że jesteś z nami, za Twoją opiekę. Proszę Cię szczególnie w intencji
mojego syna o szczęśliwe zaliczenia w sesji.
61 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o opiekę i łaski dla całej rodziny.Aga
62 Święta Rito, błagam Cię o pomoc Natalce w zdaniu egzaminu. Otocz ją wszelkimi łaskami.
63 Święta RITO oświeć mojego narzeczonego w dniu egzaminu na prawo jazdy strzeż go i prowadź
go dobra droga pomóż mu na egzaminie który odbędzie się w poniedziałek żeby zdał to prawko bo już
tyle wydał na to pieniędzy a łatwiej by mu było dojechać do pracy niż spędzając 2 godziny czekając
lub wracając do domu tak bardzo o to prosze
64 O cud uzdrowienia cieżko chorego 8-miesięcznego syna Szymona. Dziękuje za każdy dzień jego
życia i z ufnością proszę o nieustającą opiekę nad nim.
65 o Bożym błogosławieństwie dla Olega i jego nawrócenie
66 Bogu znana intencja
Monika M.
67 sw Rito proszę o zdrowe dziecko dla Asi oraz o zdrowie dla niej

