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112 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.
Dziękuję za Twoje wstawiennictwo i opiekę przez cały ubiegły rok.
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 swojej i Waldemara - uproś Święta Rito u Pana Boga łaskę miłości dla mnie i
Waldemara. Abyśmy budowali ze sobą dobry, wypełniony szacunkiem i miłością związek, w
którym oboje odnajdziemy szczęście. Abyśmy oboje umieli docenić szansę, którą dostaliśmy.
Abyśmy oboje byli tak samo mocno zaangażowani w budowanie dobrej relacji między nami.
Proszę o to, aby nasz związek na każdym polu rozwijał się dobrze i szczęśliwie. Abyśmy stworzyli
dobry, ciepły, przyjazny dom. Proszę o to, aby wykończenie wspólnego domu przebiegło sprawie i
pomyślnie, abyśmy szczęśliwe niebawem oboje tam zamieszkali. Proszę o wsparcie w wynajmie
mieszkania, aby wynajmujący byli uczciwi i dbający o nie.
Abyśmy mieli zdrowie i wszelkie zasoby do budowania szczęśliwej rodziny. Aby w niedługim czasie
urodziło nam się zdrowe, silne i mądre dziecko. Proszę o to, aby sytuacja zawodowa nas obojga była
pewna i stabilna.
Agnieszka
113 Sw Rito wybłagaj dla córki zdrowe dziecko. Miej ją pod swoją opieką
114 Bogu znane intencje
115 Święta Rito pomóż odnaleźć mojego tatę Wiesława. Wyproś u Pana Boga łaskę cudu żeby tato
odnalazł się cały i zdrowy. Proszę Cię również o wstawiennictwo i łaskę zdrowia dla mojej mamy
Teresy i mojego poczętego dziecka.
Dominika
116 Proszę Cię Święta Rito o modlitwę w intencji mojej żony i córki.
Jacek.
117 *dziękuję Ci święta Rito za pomoc i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny Aga
118 Chciałbym podziękować wszystkim, którzy odmówili chociaż jedną modlitwę w moich
intencjach. Nie wiem, czy to zasługa modlitw, czy również innych podjętych przeze mnie działań, czy
połączenie obu środków, ale jest trochę lepiej. W każdym bądź razie wielkie Bóg zapłać!
Proszę o kolejne modlitwy za mnie, za moją rodzinę, za rozwój mojej firmy lub o znalezienie dobrej
pracy, która da mi radość, spełnienie i pozwoli zapewnić utrzymanie rodzinie. Jeśli będzie to nowa
praca – proszę o uczciwe i dobre podejście przełożonych.
Proszę wszystkich o modlitwę, aby w końcu wszystko od tego roku zaczęło się układać pozytywnie,
abym odzyskał radość życia i całkowicie już wyszedł z depresji, bezsenności i cukrzycy.
Proszę o zdrowie dla mnie i mojej żony, która również walczy z bezsennością.
Proszę o modlitwę o bożą i anielską ochronę przed złymi ludźmi, którzy chcieliby mi zaszkodzić lub
oszukać.
Proszę, aby ręka boska usuwała takich ludzi z mojej drogi życiowej i zawodowej.
Na koniec proszę również o modlitwę za moją Bogu wiadomą intencję.
Panie Boże – obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną i
obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!

Panie Boże proszę Cię, pomóż mi abym sobie z tym błogosławieństwem poradził i abym zawsze
pamiętał, że mam je od Ciebie!
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Bóg zapłać wszystkim za modlitwę!
Grzegorz
119 Święta Rito proszę o modlitwę i wstawiennictwo do Pana Boga w intencji mojego zdrowia.
Proszę o szczęśliwy przebieg piątkowej operacji oraz o dobre wyniki badania histopatologicznego.
Proszę o zdrowie.
Twoja czcicielka Kasia
120 O Boże błogosławieństwo, wolą Bożą i Boże miłosierdzie, opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej,
wszystkich świętych, zwłaszcza św Rity, Antoniego, Józefa, Mateuszа i Tadeusza w wywiadzie i
zdobyciu pracy dla Christiana
121 Przez ręce św. Rity módlmy się o potrzebne łaski dla Anny, Magdaleny i Dawida. Panie Jezu
prowadź moje dzieci przez życie aby trafiły do Królestwa Twojego nie przysparzając nikomu cierpień
a cierpiącym niosły pomoc.
Bóg zapłać.
Mama Agnieszka
122 Proszę o modlitwę w intencji:
O uwolnienie spod wpływu złego ducha, szczególnie okultyzmu i bioenergoterapii , dla moich
teściów: Krystyny i Konrada oraz ich dzieci: Kamilli, Tomasza, Jacka. O powrót do Kościoła dla nich.
123 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji mojego uzdrowienia oraz o znalezienie dobrej
pracy.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
124 Blagam ..
Tomasz ..
125 Św. Rito wspomóż mojego męża w rozwiązaniu problemów zawodowych a tym samym
finansowych. Proszę o opiekę nad całą moją rodziną i nienarodzonym dzieckiem, o szczęśliwe
rozwiązanie i miłość między mną a mężem.
K.

