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61 Święta Rito,
Dziękuję za to, że jesteś moją Oredowniczka u Pana Boga. Dziękuję za Twoje wstawiennictwo.
Dziękuję Bogu za miniony rok, za Jego opiekę nade mną i moją rodziną. Dziękuję za rodziców,
brata, męża i córeczkę.
Twoja wierna czcicielka
Magda
62 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego małżeństwa,
o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie rozwiązłego trybu
życia przez męża. O siłę w walce z nałogiem. O zdrowie i zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców.
O siłę w czasie choroby dla taty i mamy. O rozwiązanie trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O
podjęcie właściwej decyzji. J.W
63 Św. Rito !!!
Błagam o wstawiennictwo do miłosierdzia Bożego
o zdrowie mego syna Maćka
proszę ubłagaj dla niego zdrowie i szczęśliwe życie
Ty rozumiesz co znaczy ból matki
proszę pomóż mi, bo serce mi pęka
Boże miej go w opiece !
64 Ja Dorota D.proszę o modlitwę za mnie i Andrzeja S. w sprawie naszego związku żeby został
zwieńczony sakramentem małżeństwa sakramentalnego.
65 zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji moich kochanych rodziców Marii i Czesława o dobre
zdrowie i długie życie dla nich, w szczególności o uzdrowienie mamusi z choroby. Dziękuję
66 Sw. Rito polecam Ci mojego bratanka, wspomoz go w chorobie. Przez Twoje wstawiennictwo
prosze o uleczenie go z choroby. Twoja czcicielka K.
67 Św. Rito błagam o uwolnienie dla Marka z nałogu alkoholizmu. Spraw aby dostrzegł w swoim
życiu Boga i zaufał Miłosiernemu Jezusowi.
Spraw Św. Rito patronko spraw beznadziejnych i niemożliwych o wzrost w łasce trzeźwości.
Jezu ufam Tobie
Ania T.
68 w intencji Andrzeja z okazji 50 rocznicy urodzin o bardzo potrzebne zdrowie i opiekę Matki Bożej
69 Święta Rito proszę dopomóż by się spełniło moje. Proszę bądź z moją rodziną każdego dnia i nie
opuszczaj nas w naszych potrzebach dnia codziennego. Dopomóż by nie brakowało nam pieniędzy na
życie i opłaty. Uproś u Boga byśmy byli zdrowi. Za wszystkie otrzymanie łaski i wysłuchane prośby
bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
70 Bóg zapłać za wszystkie próśby wysłuchane przez wstawiennictwo św Rity w kończącym się roku.
71 Czcigodna i Święta Rito,
Błagam Cię Święta Rito o spełnienie mojej intencji znanej Tobie i Bogu.

Proszę o opiekę nade mną i moją rodziną, aby rok 2019 był dla nas spokojniejszy, mniej nerwowy i
lepszy niż lata dotychczasowe.
Proszę o dobrą pracę dla mnie, dającą satysfakcję, radość i dobre wynagrodzenie lub o szczęśliwy
rozwój mojej firmy.
Proszę o możliwość zdobycia środków na dokończenie budowy domu, aby mama miała swój pokój, a
my z żoną i dziećmi - żebyśmy nie musieli już spać na podłodze.
Proszę o zdrowie dla naszej całej rodziny.
Proszę o to,, aby firma gdzie pracuje moja żona przetrwała rok 2019 i lata kolejne
Bóg zapłać
Grzegorz

