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81 Św Rito za wszystko Ci dziekuje proadź nas przez życie z Bogiem, daj nam zdrowie i siłe do pracy,
prosze aby dalej pracowała jak pracuje i aby dalej tak było w tej pracy jak do tej pory.
82 Kochana Rito,
dziękuję i przepraszam w imieniu swoim i tych, którzy obrażają Boga, Maryję, Jezusa, Ciebie i innych
świętych. Wszyscy nie zasługujemy na jakąkolwiek pomoc, ale w tej naszej ludzkiej próżności, mamy
jeszcze resztki nadziei, by błagać o pomoc.
Kochana Rito, proszę poproś Boga w naszym imieniu o:
-Siłę dla rodziny Pani Asi, o cudowne uzdrowienie z choroby - Bóg może wszystko, proszę by mogła
doczekać wnucząt i się nimi cieszyć, by jej rodzina odzyskała wiarę i spokój ducha. Daj jej siłę by
mogła walczyć z chorobą. Proszę o dokonanie cudu dla niej i dla Pani Jadzi.
Nie zabieraj z tego świata dobrych ludzi, tych, którzy jeszcze mają wiele do zrobienia i mogliby choć
w niewielki sposób dla świata, ale ogromny dla wielu bliskich im osób, zrobić bardzo wiele, bardzo
wiele dobrego. One wierzą, one ufają. Odpuść grzechy, te które same popełniły, te które spoczywały
na ich rodach...wszelkie węzły, przekleństwa, zniewolenia. Wiem, że możecie wszystko...proszę by
doczekały później, pięknej starości w sile i zdrowiu.
-Proszę o zdrowie dla Piotra.
-Kochana Rito, proszę o błogosławieństwo, o zdrowie, o zgodę i radość w rodzinie Sz. by umieli
cieszyć się każdym dniem, dziękować i być wdzięcznym za wszystko co na przestrzeni lat otrzymali
od Boga. Proszę o udaną operację dla Bogusi o zdrowie dla Mirka.
-Proszę o długie życie w spokoju, zdrowiu i radości dla Nich.
-Proszę o zdrowie i radość dla dziadków. Niech doświadczają więcej pozytywnych emocji w tym
późnym wieku, niż tych negatywnych. Proszę o siłę dla nich i zdrowie.
-Proszę o radość, zdrowie, miłość i stabilizację dla Asi, by mogła cieszyć się życiem, by nigdy nie
straciła wiary, nadziei i zawsze miała w okół siebie szczerych i dobrych ludzi.
-Proszę o mądrość, zdrowie i radość dla O. Proszę by nie schodziła z drogi wiary, by zawsze
wiedziała, co jest prawdą. Proszę o dobrego męża dla niej, o to by znów byłą taką samą kochaną,
dobrą dziewczyną, jak dawniej.
-Proszę o zesłanie dla Szymona wartościowej dobrej dziewczyny, która będzie go szanowała i
kochała. Boże, nie zostawiaj tego chłopaka samego. Nie pozwól by został sam...
-Proszę o szczęście, zdrowie i wartościowego człowieka dla Natalii, by odnalazła drogę do Boga.
-Proszę o dobrego męża i zdrowie dla Kingi.
-Proszę o silę dla rodziny Dawida i jego samego. By odzyskali wiarę, nadzieję i znów zaczęli się
cieszyć życiem.
-Proszę o to by Paulina z mężem doczekali się upragnionego dziecka. -Pokonaj Boże więzy, które nie
pozwalają im doczekać się potomstwa.
-Panie Boże spraw by Pani Wanda zakończyła proceder, by już nie grzeszyła w wiadomy Ci sposób.
-Proszę o siłę, o zdrowie dla Wojtusia, by zawsze wiedział co jest prawdą, co jest dobrem, żeby nie dał
się zwieść temu co proponuje mu świat, by zawsze wiedział, co w życiu jest najważniejsze. Proszę
przygarnij go do swojego serca, do serca Boga, by ciągle się nawracał i spoglądał w stronę krzyża.
-Proszę o nawrócenie dla Ryszarda, by zrozumiał co jest najważniejsze w życiu. Daj mu siłę do walki
ze złem, które go otacza, by wybrał właściwie.
-Zachowaj Piotra od zła, by nie oddalał się od Ciebie i szukał "nowych bożków"... Daj mu zdrowie.
-Proszę o pomoc dla Piotra S, by już nie musiał się martwić o zdrowie. Sprowadź na jego drogę
wspaniałą kobietę, która zostanie jego żoną.
-Pomóż Marcelowi wrócić do Ciebie. To dziecko niczemu nie zawiniło. Nie odtrącaj go. Przygarnij,
pokaż, że Bóg go kocha, że nie jest sam, że ludzkie zranienia nie miały nic wspólnego z Tobą Boże...

-Nawróć Kubę na właściwą drogę.
-Proszę o pomoc dla Tomka, by usamodzielnił się w życiu, nabrał pewności siebie i spotkał dobrą
kobietę, która go pokocha z wzajemnością i będą żyli razem szczęśliwe. Proszę by przedłużyli mu
umowę i "miał spokojną głowę".
-O szczęśliwe życie dla Darii, o oczyszczenie jej serca z żalu, z zawiści, o to by była w życiu
szczęśliwa. Pobłogosław jej Panie Boże.
-Proszę o z drowie dla Kasi P. O to by dała sobie w życiu radę i nigdy nie odeszła od Boga.
-Ocal małżeństwo Sławka. Dokonaj cudu.
a na koniec, proszę o łaskę dla siebie. O odzyskanie wiary w siebie. O miłość daną od Boga, o siłę, o
zdrowie o rychłe znalezienie pracy, w której będę mogła się realizować. O odzyskanie radości z życia,
o siłę, nadzieję, że warto żyć, że moje życie ma jakikolwiek sens. Proszę zsyłaj na moją drogę ludzi,
którym będę mogła i chciała pomóc. By było im lżej.
Pobłogosław tym , którzy mnie w życiu mnie skrzywdzili. Wybaczam im.
PRZEPRASZAM ZA NASZE grzechy, ZA TYCH, O KTÓRYCH SIĘ MODLĘ, DZIĘKUJĘ W ICH
IMIENIU ZA ŁASKI, KTÓRE DOSTRZEGLI I TE , KTÓRYCH NIE ZAUWAŻYLI.
POBŁOGOSŁAW IM MARYJO, DAJ RADOŚĆ, DAJ SIŁĘ, DAJ ZDROWIE.
DZIĘKUJĘ. TWOJA K.
83 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) aby córki były zadowolone.
Prosze o podwyżkę w pracy, dobre relacje z ludzmi w pracy, zmiane dyrekcji abysmy z Beata mogły
spokojnie pracować.Zaopiekuj się finansami w mojej rodzinie (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 i metody w
wychowywaniu dzieci i spraw abyśmy nie miały tak dużo stresu ....Proszę o dobre relacje z dziećmi i
miedzy dziećmi (sprawa Jaśka).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 oraz zdanie matury i aby dzieci się nie kłóciły. Prosze dla
córek aby miały dobrych kolegów, koleżanki i nauczycieli o rozwiazanie problemów z rówieśnikami,
zdanie matury i dobry wybór studiów.
Prosze o rozwój dla moich dzieci i wspaniałe przyjaźnie, miłosci.
Proszę bym sprostała wyzwaniom zawodowym w pracy, o dużo sił fizycznych i psychicznych.Proszę
aby nas nie przenoszono do innego lokum w pracy /na parter/ i abym podołała obowiązkom. Proszę
aby Dyrektorzy nie wchodzili mi na głowę i reszta pracowników i aby mnie doceniano.
Chroń moje dzieci od zła i złych wpływów rówieśników i daj im łaskę wiary i czystości w tym
trudnym czasie dorastania.
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 Rodziców, szczególnie taty, aby nie przejmował sie problemami i aby rodzice
nie kłócili się.
Polecam św. Rito również o sprawę związaną z gminą i opłatami i wydanie pomyślnego wyroku przez
kolegium odwoławcze i zakończenie sprawy.
Proszę o wiadomą Ci sprawę Leszka i pomoc.
Św.Rito, dziekuje za wysłuchanie moich prósb.
Za wszystkie łaski otrzymane bardzo dziękuję.
Marta
84 Patronko ciężkich do rozwiązania spraw wstawiaj się za moim tatą aby dobrze przechodził etapy
rekonwalescencji po przebytym udarze i szybko wrócił do sprawności

85 Św Rito proszę Cię o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża, o światło Ducha Świętego na
studiach doktoranckich oraz o podwyżkę.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
86 Św Rito proszę o pomoc w trudnej sytuacji finansowej.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
87 Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem świętej Rity w intencji moich synów Bartosza i
Pawła o szczęśliwe zdanie wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz kontynuację studiów.
88 Święta Rito, proszę Cię wyproś u Pana Boga uzdrowienie oraz uwolnienie męża od wszelkiego zła
i zniewolenia nałogiem alkoholowym a napełnienie jego serca miłością i pozytywnym podejściem do
ludzi i świata ,o zabranie problemu spowodowanego samotnością i tęsknotą bedącego poza
granicami kraju oraz pozytywne wynik badania na które czeka.
Błogosławieństwo
Boże i nawrócenie. Jezu ufam tobie Ty się tym zajmij.
89 Kochana Św. Rito,
Pragnę zawierzyć Tobie wszystkie moje trudne sprawy, proszę o miłość, zgodę i pojednanie w
rodzinie, o zdrowie dla najbliższych, dla chorego Tymka oraz o łaskę znalezienia dobrego męża, dom i
rodzinę dla mnie i mojej siostry. Wyproś potrzebne łaski w nowej pracy.
Karolina
90 bardzo proszę o o pilną intencje w mojej sprawie modlitwę:Aby Bog pokrzyzowal plany niecne
mojej matki okradzenia mnie i wpedzenia w dlugi. niech bog ja zabierze jak najdalej z mojego zycia.
Pilne ona jest szalonym zlym duchem rodziny. Ojciec daje sie manipulowac. O to abym wygrala z
nimi.Marzena

