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112 Św. Rito,
dziękuję za wysłuchanie moich próśb o powrót Karola i osiągniecie spokoju przeze mnie. Ponownie
proszę o dalszą łaskę dla niego i powrót do zdrowia oraz dużo siły dla jego żony, by przetrwała to
wszystko.
Proszę o spokój dla mnie, kieruj mną bo znów zaczynam mieć dziwne myśli, zwątpiłam ostatnio
znów, ale wierzę ze mi pomożesz i wesprzesz w trudnych chwilach. Proszę by to wszystko się jakoś
poukładało, bym dostała szansę stworzenia rodziny, otwórz mi oczy tam gdzie trzeba a zamknij tam
gdzie mnie nie chcą.
Proszę również o dużo zdrowia dla rodziców, o opanowanie moich złych emocji przy nich, bo bywa
okropna.
Bóg zapłać za całą pomoc, sprawiłaś cud z Karolem i wierzę że już go nie opuścisz.
Chce zaufać, że to wszystko dzieje się zgodnie z wolą bożą, a on wie co dla nas jest najlepsze
113 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
114 Św. Rito zazwyczaj prosiłam o pomoc dla siostry, zdrowie dla rodziny, dzisiaj chciałabym Ciebie
prosić o pomoc dla mnie. Proszę spraw abym mogła w pracy pracować spokojnie, aby nie
przejmowała się złośliwościami koleżanek, aby moje dzieci nie odczuwały stresu, który przynoszę z
pracy oraz moja rodzina. Proszę też o miłosierdzie Boże dla moich zmarłych rodziców, wieczny
szczęśliwy odpoczynek dla nich.
W dalszym ciągu proszę o pomoc dla mojej siostry, abyś wyprosiła łaski u Boga i mogła ona wyjść z
tej strasznej choroby, bardzo proszę o wstawiennictwo w powyższych intencjach.
115 Świeta Rito Patronko Spraw Beznadziejnych,
Blagam o Stawiennictwo u Wszechmogącego.
Blagam o modlitwę w mojej intencji. Proszę o modlitwę o miłość i łaskę. Wstaw się za mną aby
Wszechmogący Dobry Bóg zesłał mi światełko nadzieji, że płeć mojego poczętego dziecka bedzie
wiarygodnie rozpoznana jako chłopiec. Błagam i proszę o choć najmniejszy znak od Boga że bedzie to
jednak chłopiec. Święta Rito, proszę spraw, aby moj synek był zdrowy i urodził sie bez komplilacji.
Święta Rito, Ty wiesz jak wiele w życiu wycierpiałam. Błagam, pomóż mi Stawiennictwem i
modlitwą, abym nie utraciła mojego sensu życia i abym urodziła upragnionego synka. Proszę również
aby miłość Ukochanego wróciła i aby został moim mężem. Bardzo pragnę stworzyć szczęśliwa
rodzinę z moim partnerem Wojtkiem, a oboje pragniemy mieć zdrowego synka.
Proszę również o modlitwę aby na kolejnym badaniu bez wątpliwości ostatecznie rozpoznano płeć
dziecka jako chłopiec. Błagam Boga o zdrowego syna.
Proszę bo jestem bezradna i zdesperowana. Proszę o siłę, wytrwałość i wiarę w miłość do mojego
dziecka.
Blagam Święta Rito miej mnie w swojej opiece.
(Barbara S. prosi o stawiennictwo i modlitwę w sprawie wiarygodnego i ostatecznego rozpoznania
płci dziecka jako - chlopiec)
116 O pomyślne spotkanie z Darkiem i o nawrócenie Serkana. O łaskę życia wiecznego dla dziadka
Stanisława w jutrzejszą 32 rocznicę odejścia.

117 Św. Rito proś Boga w moich intencjach dziękuję za to, iż rozpoczęłam studia i zaliczyłam wiele
kursów w I semestrze i że otrzymałam wpis na drugi semestr i byłam na Pielgrzymce na Jasną Górę.
Św Rito pomóż mi je skończyć, a potem też znaleźć pracę w zawodzie, proszę o to by Bóg złączył
mnie z Michałem i dał mi Michała za męża. O odnowienie i odbudowanie naszej relacji, o jej
naprawę, by on się otworzył i odezwał, chciał ze mną porozmawiać, napisać do mnie, być ze mną, by
na mnie zaczekał i nie wybrał innej kobiety, jeśli mnie kocha, by mi to powiedział, by Bóg odmienił i
otworzył jego serce, poruszył i zmiękczył jego serce, by Michała pamiętał o mnie, nie zapomniał o
mnie i zaczekał na mnie, by nadal mi chciał pomagać i nadal był we mnie zakochany, bym była dla
niego ważna, by Michał zaczekał na mnie i nie myślał o mnie źle, o pomoc w trudnym doświadczeniu
życiowym. O wyjaśnienie mojej trudnej sprawy. Spraw św. Rito, by Michał był wolny od zła, by Bóg
wybawił go z kłopotów, by nie utracił czystości,niewinności, dziewictwa, by Bóg wybawił Michała z
mocy zła, by źli ludzie nie panowali nad nim, nie milei nad nim władzy. Św Rito obiecuję Ci, że
przyjadę do Twojego Grobu wraz z Michałem, jeśli mnie wysłuchasz i że wszędzie będę mówić o
Twojej dobroci, o dobroci i pomocy Boga, by moja i Michała miłosc pokonała wszelkie trudnosci, by
Michał wiedział, że moje uczucia się nie zmieniły, żeby przeczytał wiadomość ode mnie, którą mu
kiedyś wysłałam,by zli lidzie nie wiedzieli o niej, by na uczelni zakonczyła sie wojna, by Michał mógł
tam normalne pracowac. Ty jesteś Patronką od spraw trudnych i beznadziejnych wysłuchaj mnie i
wyproś u Boga łaski o które proszę.o zlecenie dla taty, nawrócenie dla brata i dziadka,prace dla mamy,
by chłopak przyjaciółki się jej oswiadczył, proszę też o pracę dla niej, by znalazła mieszkanie.
Dziękuję za to, iż widziałam Michała, spraw proszę bym mogła go spotkać i jeszcze zobaczyć i by
Michał nie był zły na mnie.by miedzy nami nie było nieporozumien i by Michał nie myslał o mnie źle.
By Michał coraz bardziej się otwierał, a nie zamykał, bym mogła go zobaczyć i pokazać mu, że mi na
nim zalezy, bym mogła go spotkać, z nim porzmawiać i sie z nim pojednać. By Michał się otworzył na
mnie i by Bóg pomógł pogłebic nasza relacje.
118 Kochana Święta Rito proszę Cię dopomóż mojej córce Natalii w nauce. Rozpoczyna studia na
kierunku fizjoterapia. Proszę Cię Święta Rito wyproś dla niej łaskę, aby ta nauka przychodziła jej z
łatwością i przynosiła satysfakcję. Dziękuję Święta Rito za łaski, które otrzymała. Całe swoje życie
poświęcam Tobie wszystkie moje sprawy i te dobre i te złe.
119 Proszę w intencji Przemka aby Pan Bóg poprowadził go drogą prawdy, pozwolił mu odkryć to co
jest ważne w życiu, zrozumieć swoje błędy, dostrzec to, czego nie dostrzega i proszę o łaskę
dojrzałości i mądrości duchowej dla niego. I aby go Bog od złego zachował.
W intencji Grażyny o wstawiennictwo i pomoc w uratowaniu jej małżeństwa.
120 Widzę ,że św Rita się o mnie upomina :) . Mam bardzo trudna sytuacje i jakoś sobie
przypomniałam o Waszej stronie . Proszę o modlitwe za swój związek. Na dzień dzisiejszy nie
jesteśmy razem . Modlę się o powrót chłopaka . Rozstalismy się przez kłamstwa Jego mamy . Padły
oszczerstwa pod moim adresem . Obecnie odmawiam Nowennę Pompejanska . Modlilam się również
do Matki Bożej Rozwiazujacej Węzły oraz św Rity . Ale widzę,że ostatnią święta znów się o mnie
upomina . Dziś już kilka razy mi wyskoczyła na różnych stronach w Internecie ,więc traktuje to jako
znak :) Wcześniej się do Niej modlilam I zesłała mi Piotrka. Dlatego wierzę,że mnie zostawi w tej
sytuacji . Proszę o wsparcie w modlitwie .
121 Bogu znana intencja
122 Kochana Święta Rito, dziękujemy z całego serca za wszystko co dotychczas nas spotkało,
prosimy o dalszą opiekę, nieustające zdrowie i potrzebne łaski dla nas, naszych najbliższych oraz
wszystkich ludzi na świecie którzy potrzebują Twojej i Bożej pomocy. Święta Rito w szczególności
prosimy o dar potomstwa dla Ani i Stanisława, dziękujemy za dar poczętego dzieciątka dla Justynki i
Marcina, prosimy również o kolejny dar potomstwa dla nas, prosimy o pomoc i potrzebne łaski dla
Agnieszki oraz dla naszych kochanych rodziców, pomagaj nam w załatwianiu różnego rodzaju spraw
Tobie i Bogu doskonale znanych i miej nas zawsze i wszędzie w swojej opiece.

123 Kochana Święta Rito błagamy Ciebie wyproś u Boga uzdrowienie z choroby nowotworowej dla
Dorotki, spraw Święta Rito żeby Dorotka wyzdrowiała i mogła się cieszyć jeszcze zdrowiem i życiem.
Błagamy o uzdrowienie dla Dorotki.
Dominika, Krzysztof i Oliwka
124 Święta Rito, pomóż aby wszystko ułożyło się dla nas dobrze, myśle ze tak będzie dobrze,
wesprzyj mnie w tej drodze.Ola
125 Św Rito proszę o wstawiennictwo w intencji mojego uzdrowienia.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
126 Św . RITO !
Wkrótce zaczynam nową pracę, trochę się boję co mnie czeka . Bądź przy mnie w tych chwilach,
wspieraj mnie ,chroń.Pomóż mi zaaklimatyzować się w nowym miejscu.Mam nadzieje ,ze będzie tam
panować fajna atmosfera a ludzie będą życzliwi. nie chce się stresować i denerwować. Pomóż mi
PROSZĘ.Wierzę,że będę miała fajnych przełożonych.Chroń mnie w tych pierwszych dniach.Proszę o
Twoje błogosławieństwo.
127 Sw.Rito pomóż mojemu mężowi Tomaszowi dojrzeć, proszę aby mój mąż stał się człowiekiem
odpowiedzialnym ,lojalnym wobec swojej żony i szczery.pomóż byc sobą zaakceptować siebie i czuć
się wartościowym, by nie ulegał wpływom i manipulacjom innych ludzi .proszę by umiał powiedzieć
NIE pokusom.
128 Proszę o modlitwę w intencji mojej sprawy rozwodowej z moim mężem Tomkiem G i o podział
majątku. kamilla
129 żeby ludzie nie szkodzili mi proszę chroń mnie moja święta Patronko

