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110 Święta Rito błagam pomóż...
Koszmar z przeszłości znowu powrócił...
Wspomóż naszą rodzinę , wspomóż mojego męża...to dobry człowiek
Roztocz nad nim swój parasol ochronny...obroniłaś go wtedy, obroń i teraz...
Przepraszam za wszystko co złe...dziękuję za wszystko co dobre...
Wstaw się za nami grzesznymi u Jezusa Chrystusa...
Błagam...w Tobie nadzieja...
111 za wstawiennictwem sw Rity prosze aby Waldek . Bozena i Łukasz dotrzymali danego słowa w
kwesti spłaty i mieszkania . Panie Jezu prosze za wstawiennictwem sw. Rity uczyn cud przemiany w
życiu tych osob i spraw aby zmienili sie i zaczeli byc uczciwi w słowie i czynie . Amen . Chwała
Tobie Panie Jezu wvtym dziele . amen .amen .amen
112 O zdrowie dla Mateusza
113 Za Annę i ludzi, których Bóg stawia na jej drodze
114 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż
nas od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i
miłości, pomóż nam w życiu codziennym i osobistym, w realizowaniu naszych planów,pomóż
żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
115 Swieta Rito prosze Cie o laska znalezienia dobrej zony
116 Święta Rito, proszę o zdrowie dla mojej rodziny, w szczególności mamy Haliny, zdanie
egzaminów przez syna Olka i szczęście mojego związku z Robertem, Sylwia
117 Święta Rito proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc w rozwiązaniu naszych problemów
finansowych.Wyproś, aby udało się sprzedać działkę i uzyskać jeszcze środki na spłacenie długów.
Miej w opiece i daj zdrowie moim rodzicom i mojemu dziecku.
Dominika
118 Boża wola i Boża pomoc w otrzymywaniu zaproszeń i wiz dla Bazylego, za wstawiennictwem
św. Faustyny, św. Katarzyny ze Sieny, św. Judy Tadeusza i wszystkich świętych, opeki Matki Bożej
119 w intencji powrotu do domu Tomka, pozytywną decyzję sądu oraz zakończenie problemów.
120 Św Rito Ty , która Jesteś od spraw trudnych , beznadziejnych proszę/ błagam wyproś łaski dla
syna spokojnej , stabilnej pracy i dobrej wierzącej żony . Amen
121 Święta Rito proszę Cię o rozeznanie mojej drogi źyciowej i zawodowej. Nie skończyłam kursu
ksiegowosci i nie pójdę na egzamin za malo wiedzy mam proszę Cię pomóż daj siły i cierpliwosc
nadzieje może uda się od września w innym miejsce proszę Cię ratuj i pomóz znaleźć jakieś inne
wyjście korzystne dla mnie. Zależy mi na tym aby taki kurs zrobić i pochłonąć wiedzę która jest mi
potrzebna i mieć certyfikat. Może to za wcześnie. Święta spraw, aby to nie było przeszkodą w
znalezieniu dobrej stałej pracy. Prosze Święta Rito zadziałać w tej sprawie.

122 Swięta Rito błagam Cię o zdrowie i błowgosławieństwo dla nszej rodzimt. szczególnie błagam
Cię najgoręcej o zdrowie dla mojej mamy, o uzdrwoienie jej nerki ( jedynej) o wzmocnienie jej
chorego i słabego serca. Błam Cie o błogosławiństwo dla niej i opieke nad nia. Pozwól abyśmy mogli
wszyscy razem z chorymi mama i tata cieszyć się życiem i zdrowiem. Błagam Cie pomóż nam.
świeta Rito prosze Cię o opiekę nad moim Synem abym nabrał mądrości i rozumu potrzebnego mu
w życiu. Błogosław mu prosze Cię o zdrowie dla niego.
Swięta Rito pomóż mi abym mogła przygotować się do audytu w maju, aby nóc przebyc z Twoim
błogosławieństwem ten audyt.Błogosław mi abym mogła się do niego dobrze przygotować.
Swięta Rito prosze aby KTOSogo mam na myśli docenił i dostrezgł moję oddanie i poświęcenie w
pracy.
Ania
123 Proszę, aby św. Rita i Maryja wzięły w opiekę mnie oraz te osoby,
które zawierzam Matce Boże. O opatrzność dla nas.
124 Gorąco prosimy o modlitwę za naszego synka uzdrowienie dla niego ma problemy z pęherzem,
jelitami, układem nerwowym. Bóg zaplać. Annna
125 Św Rito
Dziekuje za otrzymane łaski i wsparcie. Pokładam w Tobie ufność. Wiem ze za Twoim
wstawiennictwem wszystko się uda. Szczególnie w tej jednej, Bogu znanej intencji.
126 Bogu znane intencje
d.
127 za rodzine SUchorzepka, Palejów, Kędzierskich, Iwasieczko, Hamryszczak o nawrocenie i
przemiane i boze krolestwo za zmarlych z ich ordzin
128 Kochana i Święta Rito!
Nadchodzi czas kolejnej rocznicy odejścia Twojego do Pana.
Chciałbym więc podziękować Ci za Twoje orędownictwo w naszych ludzkich - moich sprawach. Za
pomoc w rozwiązaniu wielu trudnych problemów.
Jednocześnie chciałbym prosić Cię, abyś nadal opiekowała się mną i moją rodziną, a przede
wszystkim pomagała – jak to do tej pory robiłaś.
Niestety ciągle Cię muszę o coś prosić, ale Ty znasz nasze ludzkie słabości i wiesz, że tak będzie do
końca naszych dni, więc proszę wspieraj mnie i pomóż uwierzyć, że dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych.
Twój Krzysztof
129 Święta Rito proszę wyjednaj u naszego Miłosiernego Boga łaskę zdrowia dla mojej mamy
Bogusławy i dobre wyniki badań oraz opiekę Matki Bożej i pokój Boży oraz łaskę powrotu do
zdrowia i sprawności dla mojego brata Grzegorza i nawrócenia dla najbliższych.
130 Proszę o łaskę wsparcia duchowego Rito i wszyscy co modlą się do niej bym za ich przyczyną i
wstawinnitwem otrzymała pracę i miała utrzymanie dla siebie, có©ki i matki.
Gorąco z całego serca proszę nieś Rito moją prośbę do Boga i pomóż.
Małgorzata
131 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji szybkiego znalezienia przez Waldemara nowej pracy, takiej która da mu satysfakcję,
zadowolenie i godny zarobek.

Daj mi proszę Święta Rito siłę do wytrwania w tej niełatwej sytuacji i mądrość, abym umiała wspierać
go w szukaniu nowego zatrudnienia.
Agnieszka
132 Sw Rito prosze o uzdrowienie mojego synka Kubusia z autyzmu dziecięcego. Spraw Sw Rito aby
kuba zaczal mowic i prawidłowo sie rozwijac. Sw Riti blagam uzdrow nam synka. Matka
133 Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski jakie otrzymałam za twoim wstawiennictwem. Proszę cię
nadal o pozytywne zakończenie sprawy w sądzie dla Adama. Dziękuję święta Rito
134 Matko Rito,
proszę Cię o uzdrowienie Natalii, zdrowe dziecko i szczęśliwe rozwiązanie,
135 Św. Rito moja opiekunko
Proszę o łaskę spokoju zabranie lęku związanego z trudną sprawą, którą ja po ludzku nie mogę
zrozumieć. Św. Rito znajdź rozwiązanie Ty się tym zajmij Proszę.
Twoja Sylwia Z.

