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55 O ukochana św Rito! Oddaję się codziennie Twojej opiece. Dziękuję za dotychczasową opiekę.
Proszę o wsparcie w prośbach do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Jezusa Miłosiernego o łaski
potrzebne mojej rodzinie. Różo miłości, módl się za nami! Pocieszycielko strapionych , oręduj za
nami!
56 Pisze kolejna już nie wiem sama która intencje z prośbą o wysłuchanie i zaniesienie moich błagan
do Pana Boga. Święta Rito Ty wiesz czego pragnę i o co ciągle się modlę. Byłam pewna że już
wysłuchałas moich próśb i przestałam się modlić. Błagam przebacz mi i przyjmji moje skruszone
prośby. Nie dam rady bez Ciebie. Tracę siły do życia. Św.Rito Myślę o najgorszym a mam dzieci i
muszę żyć. Błagam wysłuchaj moich błagam i upros mi u Boga to o co proszę.
57 Bardzo proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża, uratowanie naszego małżeństwa i
zgodę w rodzinie. Bóg zapłać za każdą modlitwę.
Ola
58 o dobra zone dla marcina, krystiana, wyjscie wojtka pawla piotra mateusa z samogwaltu i zeby
zachowali czystosci przedmalzenska, nawrocenie kingi, kuby dominika, damiana, justyny, roberta
ryszarda daniela agnieszki luizy zdzislawa zbyszka andrzeja wykladowcow na calym siewcie i
politykow calej ue,michala aski dominika, o bdb prace i zdanie sesji, dobrego meza dla mnie i gosi,
ani magdy basi,
59 Św.Rito dziękuję za wszystkie łaski. Bardzo proszę o zdrowie dla Rodziców. Pomóż nawrócić
męża źeby stał się człowiekiem w którym się zakochałam. Daj mi siłę bym mogła pokonać
przeciwności losu dbaj o moje zdrowie
60 Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych,
wstaw się u Boga za małżonków Kamila i Kasię. Wyproś im łaskę pojednania, aby przetrwali kryzys
małżeński i żyli w zgodzie - troszcząc się o siebie wzajemnie, będąc dla siebie wsparciem i ostoją dla
dzieci oraz tworząc zgodny i trwały związek małżeński i szczęśliwą rodzinę.
61 Proszę św Rito wstawiaj się za mną u Boga,upraszaj mi potrzebne łaski, miłosierdzie Boże, opiekę
Maryji i opatrzność i błogosławieństwo Boże.Proszę Cię upraszaj uzdrowienie Fabiana(syna), wyjście
moje z długów, wyrównanie ścieżek życiowych, przemianę życia, łaskę wiary, siły w
przeciwnosciach.Prosze też w sprawie mojej pracodawczyni (Joanny Kozłowskiej) i całego personelu
oraz uzdrowienie relacji z ludźmi.
62 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). O bezproblemową przeprowadzkę i pomyslne
zakończenie najmu.
Prosze o prace w nowym miejscu na lepszych warunkach, o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi
w pracy, zaopiekuj się naszymi finansami (pensją, alimentami, aby płacił ich ojciec), popraw nasza
sytuacje finansową.
Usuń od dzieci i ode mnie Łukasza i jego rodzinę starą i również tą nową.
Proszę też o zdrowie, siły i wiecej optymizmu dla mnie, Kasi i Madzi, o pomoc, siłę w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi.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 i aby dzieci się nie kłóciły.Prosze dla córek aby miały
dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami..
Prosze bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych oraz
abym miała dobre relacje z ludzmi w nowej pracy.Proszę aby nas nie przenoszono do innego lokum w
pracy i abym podołała obowiazkom. Prosze aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta
pracowników.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaske wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania. Prosze o Rodziców, o zdrowie.
Prosze o pomyślne zakończenie spraw w Kurii.O to aby swiadkowie przesłuchiwani potwierdzili
skargę. O Ducha Świętego dla nich, dla komisji i biegłych sadowych.
Prosze o zdrowie dla taty i szczesliwy powrót do zdrowia po operacji. O powrót Rodziców do zdrowia
po stracie pupila/kota.
Prosze o rozwój dla moich dzieci w grupie apostolskiej i wspaniałe przyjaźnie.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
63 Swieta Rito, chcialam Ci podziekowac za opieke nad nami oraz za wszystkie laski jakim nas
obdarzylas.
Jak zawsze pragne Cie prosic o to abys dalej sie nami opiekowala. Prosze o zdrowie dla mojej mamy i
mnie.
Wypros u Boga Ojca, Matki Bozej i Jezusa aby na naszej drodze zycia pojawili sie ludzie dobrzy i
madrzy, oddal wrogow.
Dziekuje Ci za prace, udany srodek transporu- prosze o szczesliwa droge bez wypadkow, dziekuje
rowniez za przyjaciol i wszelkie dobro nas otaczajace. Pomagaj nam na pogmatwanych drogach
naszego zycia bo jestesmy same,upros Sw Michala aby na bronil i prosze o dary Ducha Swietego.
Prosze Cie rowniez o dobre zycie wieczne dla mojego taty i zmarlej rodziny.
Serdeczne Bog zaplac
Basia
64 Św Rito proszę pomóż naprawić relacje między Paulina A Radkiem
65 *pomóż mi Święta Rito wygrać. oświeć mojego męża wyrwij go z grzechu zdrady i nienawiści.
niech wróci w pokorze .ja kocham i wybaczam. Aga

