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57 Módlmy się o wypełnienie Woli Bożej i opiekę Maryi dla Grzegorza podczas zmiany
pracy.Prośmy by jego decyzje przyniosły dobre owoce w całej rodzinie.Módlmy się za dusze w
czyśćcu cierpiące,
Z modlitwą i pozdrowieniami
Beata
58 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
59 Bogu znane intencje
60 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 zgode,
pokoj ipojednanie w rodzinie
Karolina
61 Święta Rito proszę wstaw się u Boga i upros mi łaskę odnowy kontaktu z Radkiem oraz przemianę
jego serca
62 Św Rito proszę Cię o zdrowie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
63 Proszę o modlitwę za Zuzię, o uwolnienie od złego ducha, uwolnienie i uzdrowienie ze skłonności
przeciwnych naturze i ze wszystkiego, co w niej sprzeciwia się Bogu i nawrócenie do Boga za
wstawiennictwem św. Rity, św. Michała Archanioła i św. Ojca Pio lub przez wstawiennictwo innych
świętych wg woli Sióstr.
Proszę, zgodnie z zaleceniami Kapłana, o długotrwałą modlitwę
Bóg zapłać!
Rodzice
64 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie dla mnie i mojego męża w kierowaniu firmą, za dobrych
pracowników, stałych i nowych Klientów. Proszę o mądrość i sprawiedliwość w zarządzaniu
istniejącą firmą, a także o pomyślność w dwóch nowych projektach, aby mogły służyć innym ludziom.
Wspieraj nas i naszego syna każdego dnia, obdarzaj łaskami których potrzebujemy. Amen
65 Kochana Święta Rito. Dziekuję Ci za to, ze jestem bardzo zdrowa, ze jestem madra, śliczna,
kochana, ze u mnie jest cudownie, ze dostałam się na studia doktoranckie w Trondheim, dziękuje Ci
za to ze znalazłam super tanie mieszkanie, ze jestem najlepsza na studiach ze mam stypendium, ze
znalazłam pracę zaraz po przyjeżdzie, ze Mango mnie kocha jak szalony, ze lata za mną, że jestem dla
niego najwazniejsza, dziękuję Ci za jego szczerą miłość, dziękuję Ci za jego uczciwośc, za to ze
jesteśmy super szczęśliwi, Dziękuję za radosci dnia każdego, za to ze podróżuję do Amsterdamu, ze
jadę na Chorwację, dziękuję Ci za to, że Magne mi sie oswiadczył, że jest wierny, ze jest uczciwy, ze
mnie kocha najbardziej na swiecie, ze jest on dla mnie i tylko dla mnie, ze lata za mna jak szalony.
Dzięuję Ci za to ze mam swoich 10 biur nieruchomości, dziekuje za to ze zarabiam miliony, dziekuje

za to ze jestem odwazna, dziekuje Ci za to ze jestem cudowna, ze mam szczescie, ze dzialam
swobodnie. Dziękuję za wszelkie Twoje łaski
66 Módlmy się za staż Janka i jego przyszłą pracę. Wspierajmy modlitwą jego wysiłki prowadzące do
uporządkowania życia wewnętrznego i na zewnątrz. Módlmy się za dusze czyśćcowe.
Bóg zapłać
Beatrice
67 Święta Rito Proszę Cię o dobrą, godziwą pracę dla mojego Taty, Mateusza i Magdy. Proszę o
zdrowie i nawrócenie dla mojej rodziny, o zdrowie psychiczne i szczęście dla Mariana.
A dla mnie proszę o przymnożenie wiary, pokój serca, większe zaufanie Bogu. Poproś Boga aby dał
mi dobrego, kochającego i wierzącego męża. Bardzo pragnę założyć rodzinę i mieć dzieci
Dziękuję z całego serca za Twoje wstawiennictwo
Dominika
68 Drogie Siostry,
Prosimy o modlitwe do św. Rity w intencji mojej i mojego męża Pawła, o łaskę prawdziwego
nawócenia, łaske pracy i mieszkania oraz potomstwa jeśli taka wola Boża.
Dziękujemy i również wspieramy modlitwą
Anna i Paweł
69 Święta Rito, Patronko rodzin i spraw trudnych, zło wkrada się w moją rodzinę. Proszę, chroń moje
małżeństwo i moją rodzinę, moje Córki przed tym, co nam zagraża. Spraw św. Rito, abyśmy byli
jednością. Proszę, módl się za nami do naszego Pana Jezusa Chrystusa o łaskę zgody, szacunku,
miłości w życiu małżeńskim i rodzinnym.
Edyta

