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59 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za nową dobrą pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz nieprzerwaną wolę walki o
codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania się w sytuację innych. Bardzo
dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak
również proszę by zawsze miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację i by nie podejmował
złych działań.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla mojej Rodziny.
Wymódl proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i na złe,
Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa oraz wiele radości.
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.
Dziękuję bardzo
Gosia
60 Sw.Rito przez twoje rece do serca pana Jezusa prosze o powrot do zdrowia dla wujka stanisława o
siły fizyczne dla niego i aby nie powròciła białaczka.
61 Kochana Święta Rito ! Proszę Cię o zdrowie dla mnie i całej mojej rodziny. Wysłuchaj moich
próśb. B.
62 Proszę o modlitwę w intencjach:
1/O uwolnienie ze zwyrodnień i zaburzeń dla Tomasza i o powrót do sakramentów Kościoła.
2/ O zgodę i miłość w małżeństwie Ewy i Tomasza.
63 Proszę o uratuwani mojej rodziny o pojednanie mojego męża Wasilija z moją córką i ze mną,
miłość między nami a nawrócenie do Boga, opeki Matki Bozej
Błogosławieństwo Boże i zwracanie się do Boga, którzy mi zazdroszczą i uwodzą mojego męża, w
tym Annę, Verę, Swietłanę
Błogosławieństwo Boże dla Natalii, jej męża Beniamina i ich dzieci Lissy, Mao, Onri i dziecka, które
dorasta w łonie Natalii, opeki Matki Bozej, trzezwosci i nawrocienie do Boga
Błogosławieństwo Boga dla tych, którzy zazdroszczą Nataszy i próbuje złamać ich rodzinę, w tym dla
Julie, Brigitte, Nastyi, Leny, Dimy
Wieczny pokój dla Sołodczenki, Lui, Janiny, Iwana, Giennadija, Darii, Mikołaja, Jan Pola
64 Proszę ..
Tomasz
65 Sw Rito prosze o błogosławieństwo Boże na nadchodzący tydzien dla calej mojej rodziny.
66 Św. Rito z Cascii proszę Cię o pomoc dla Marty w znalezieniu dobrego męża i mądrość w
podejmowaniu decyzji życiowych.

67 Święta Rito . Dziękuję za otrzymane łaski. Jednak nadal potrzebuje Twojego wsparcia . Proszę
uwolnij Piotra duszę od wszelkiego zła i poranien . Odetnij Go od złego towarzystwa i używek .
Proszę o łaskę narzeczenstwa. Pomóż mu się wstać dojrzałym i odpowiedzialnym mężczyzna.
Dodatkowo proszę o.modlitwe za duszę czyśćcowe. Bóg zapłać.
68 Święta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych bardzo gorąco, z całego swojego serca, z
całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, całą sobą błagam Cię o uzdrowienie mojej mamy
Małgorzaty z długotrwałej, uciążliwej, dokuczliwej, niepokojącej choroby gardła, krtani, zatok,
górnych dróg oddechowych. Proszę Cię Święta Rito, aby moja mama wyzdrowiała. Proszę o zdrowie
dla niej, ulgę i ukojenie w bólu i cierpieniu, mnóstwo siły, pokój Boży w sercu i życiu, pomoc i opiekę
we wszystkich trudnych sprawach, cierpliwość, wytrwałość, wiarę, nadzieję, miłość, prawdziwą
mądrość Bożą, Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia oraz wszelkie potrzebne łaski dla niej.
Amen
Justyna
69 Panie Jezu, przez wstawiennictwo św. Rity proszę w intencji Ireneusza. Dziękuję, że tak bardzo
opiekowałeś się nim podczas leczenia i operacji, które pozwoliły pokonać nowotwór. Dziękuję, że
przez tę chorobę przeszedł tak łagodnie i wrócił do zdrowia. Proszę też, by nowotwór nigdy więcej nie
powrócił, niech Ireneusz będzie zdrowy na chwałę Twoją, Panie, a wyniki jego badań będą już tylko
dobre.
Monika
70 Św. Rito dziękuje za wszystko. Proszę Cię i błagam w intencji mojej córki o zdrowie, aby
wyleczyła się i była już zdrowa.Proszę o szczęście
i radość w życiu osobistym i prywatnym. Proszę o zdanie egzaminu na prawo jazdy dla mojej siostry.
Proszę także o wstawiennictwo dla
mnie u Ciebie i Boga, abym pomyślnie przeszła badania i wszystko okazało się w porządku. Proszę i
dziękuje z całego serca.
71 Święta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych, cudowna i niezwykła Opiekunko osób
uciśnionych, obciążonych, załamanych, zrozpaczonych, płaczących, smutnych, zaniepokojonych,
przerażonych, cierpiących, nieszczęśliwych, chorych, samotnych, odrzuconych, odtrąconych, źle
traktowanych, bezsilnych, bezradnych, bezbronnych, małżeństw, osób upadających pod ciężarem
problemów przychodzę do Ciebie z bardzo trudną na sposób ludzki sprawą. Święta Rito błagam Cię z
całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, całą sobą o uwolnienie Szymona
od ogromnego poczucia winy, wyrzutów sumienia, wstydu, żalu, złości, wściekłości na samego siebie,
złych myśli, emocji, uczuć, intencji, zamiarów, planów, słów o samym sobie, od ogromnej udręki,
chęci i potrzeby ukarania samego siebie po ogromnym błędzie, który popełnił i którego żałuje. Święta
Rito bardzo Cię proszę o uwolnienie Szymona od wszelkiego zła, chaosu, zamętu, zamieszania, w
jego sercu, umyśle i życiu, mętliku w głowie. Święta Rito błagam Cię zerwij te kajdany, łańcuchy,
pęta z rąk, nóg, serca, duszy, umysłu, ciała i życia Szymona. Wyrwij go z jego ucisku. Ulżyj ogromnej
udręce serca Szymona. Wybaw go z jego utrapienia. Rozraduj jego serce i pociesz go Święta Rito.
Bardzo Cię proszę Święta Rito, aby Jezus podnosił Szymona, nawet z jego największych upadków,
prostował wszystkie jego ścieżki, prowadził przez życie, aby Jezus był jego obroną i ochroną przed
wszelkim złem, zagrożeniem, niebezpieczeństwem. Święta Rito bardzo Cię proszę, aby Jezus
przebaczył Szymonowi wszystkie jego grzechy, winy, słabości. Aby Szymon przebaczył sam sobie,
pogodził się ze sobą, aby przebaczył swoim wrogom i nieprzyjaciołom. Święta Rito proszę o spokój i
równowagę emocjonalną, psychiczną i duchową w życiu Szymona. Bardzo Cię proszę o to, aby
Szymon był sobą, aby otrząsnął się ze złych zdarzeń i doszedł do siebie emocjonalnie, psychicznie i
fizycznie, aby poczuł się lepiej. Proszę o uspokojenie i wyciszenie dla niego, odpoczynek
emocjonalny, psychiczny, duchowy i fizyczny dla niego. Święta Rito zabierz proszę Cię ten
niesamowicie ogromny ciężar z serca, duszy, wnętrza, umysłu, ciała, barków, ramion, z całego życia,
ścieżki i drogi życiowej Szymona. Święta Rito uproś Jezusa Chrystusa, aby Jezus uzdrowił, uleczył i
opatrzył wszystkie rany Szymona na jego sercu, duszy, wnętrzu, umyśle, ciele i w cały życiu. Uproś

Jezusa, aby opatrzył wszystkie jego rany niemowlęctwa, dzieciństwa, wieku młodzieńczego, wieku
dojrzałego, wieku dorosłego i wszystkie obecne rany. Święta Rito bardzo Cię proszę o prawdziwy
Boży pokój w sercu, umyśle i życiu Szymona. O spokój serca, myśli, ciała i życia dla niego, o pokorę,
męstwo, odwagę, mnóstwo siły emocjonalnej, psychicznej, duchowej i fizycznej, cierpliwości, wiary,
nadziei, miłości.Proszę, aby Jezus oświecał i oświetlał Swoją Światłością Bożą całe serce, duszę,
umysł, ciało, wnętrze i życie Szymona. Aby Dobry Bóg wyrwał go z mroku i ciemności. Proszę Cię
Święta Rito o dobre, spokojne, szczęśliwe, bezpieczne, mądre, rozsądne i skuteczne rozwiązanie i
zakończenie wszystkich trudnych spraw Szymona. Święta Rito bardzo Cię proszę o prawdziwą
mądrość pochodzącą od Boga Żywego dla Szymona, o rozum, rozwagę, roztropność, pomoc w
podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów. Święta Rito bardzo Cię proszę o zdrowie dla
Szymona, dobry humor, nastrój, bezpieczeństwo. Proszę Cię Święta Rito o ulgę i ukojenie w każdym
rodzaju bólu i cierpienia (emocjonalnym, psychicznym, duchoeym, fizycznym), o poprawę
samopoczucia. Święta Rito proszę o Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia dla Szymona, o
wszelkie potrzebne łaski dla niego. Święta Rito proszę Cię o poprawę mojej relacji z Szymonem.
Spraw, abyśmy byli razem, aby nam się układało i było między nami dobrze. Abyśmy się mogli
dogadać i porozumieć. Proszę Cię Święta Rito także o wszelkie potrzebne łaski i opiekę dla mnie.
O droga Święta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych bardzo potrzebuję Ciebie, Twojej
pomocy, modlitwy, wstawiennictwa, wsparcia. Tak wiele razy już mi pomogłaś w naprawdę trudnych
sprawach. Wierzę w to i ufam, że i tym razem mi pomożesz. Święta Rito błagam Cię weź sobie do
serca moje trudne sprawy, wstaw się za mną do Boga i uproś mi łaski, o które Cię proszę. Amen.
Justyna
72 Umiłowana Święta Rito na Twoje dłonie składam moje intencję i błagalne prośby do Ciebie i
proszę o wstawiennictwo i pomoc w moim rodzinnym problemie z córką .Usłysz Święta Rito
matczyne prośby jakie do Ciebie składam i proszę Cię o pomoc abyś wyprosiła łaskę dla mojej
rodziny i oby córka zrozumiała swój błąd i nie raniła nas swym zachowaniem i postępowaniem .Oby
się opanowała i zrezygnowała ze swej zgubnej decyzji jaką podjęła . Wyprowadź ja z tego amoku oby
zrozumiała jakie zgubne są jej decyzję i postanowienia .Święta Rito błagalnie prosi Cię matka i ojciec
swego dziecka pomóż nam w tej ciężkiej dla nas sytuacji i czuwaj nad naszym zdrowiem i życiem
.Błagam Cię o pomoc nie opuszczaj nas w tych ciężkich dla nas chwilach. Wyproś łaskę dla nas i
opamiętanie córki . Bo Ciebie wybrałam na orędowniczkę naszych ciężkich do pokonania problemów
to tak jakbym zwracała się do swojej już nie żyjącej mamy i taty którzy zawsze pomagali mi w takich
trudnych sytuacjach w jakich się teraz znalazłam . Daj mi znak od Ciebie ,że nam pomożesz i
oczyścisz nasz rodzinny dom i rodzinę z problemów , zmartwień i kłopotów .Błagam Cię Święta Rito .

