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247 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego, pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, zdrowiu i miłości,
pomóż nam w życiu codziennym i osobistym i zawodowym, w realizowaniu naszych planów
,żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
248 Bardzo proszę Siostry o modlitwę - w intencji uzdrowienia z cukrzycy !
Pozdrawiam Siostry serdecznie !
Krzysztof
249 Święta Rito, wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, pokój w sercu i rozwiązanie
trudnych spraw.
Święta Rito, proszę Cię nieustannie, wybłagaj łaskę zdrowia duszy i ciała dla Igi i Kacpra. Wstawiaj
się u Boga za Dariuszem, Magdaleną, Robertem, Weroniką.
Święta Rito, Patronko spraw najtrudniejszych, Strażniczko modlitw "niewysłuchanych", módl się za
nami.
Bóg zapłać!
Jagoda
250 Św. Rito proszę Cię o uzdrowienie.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
251 Św. Rito. dziękuję Ci z całego serca za opiekę nad moją rodziną. Proszę o orędownictwo do
Jezusa , o dobre wybory życiowe dla moich córek, zwłaszcza o spotkanie dobrych chłopców, z
którymi stworzą rodziny miłe Panu Bogu. Jezu, Ty się tym zajmij.
252 o wyrwanie z cudzołożnej relacji pozamałżeńskiej Wojciecha oraz jego powrót do domu i
sakramentalnego życia
o wyrwanie z cudzołożnej relacji Marka i powrót do sakramentalnej żony Ewy
253 Sw.Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych, prosze o pomoc w trudnej sytuacji w jakiej
sie znalazlam i szybkie szczęśliwe rozwiazanie wszystkuch problemow. Niech smutek zamieni sie w
radosc, zwatpienie w nadzieję, lzy beda lzami szczescia. Prosze o Twoja nieustającą opiekę.
Katarzyna
254 Proszę o dobrego męża
Magdalena
255 Proszę o modlitwę w intencji pozytywnego rozstrzygnięcia przed sądem apelacyjnym i powrotu
Tomka J. do domu w czerwcu.
Pozdrawiam,
Małgorzata
256 Bardzo proszę Cię św Rito o opiekę nad moją rodziną na czas zbiorów owoców. Proszę o pokój i
siły do pracy, zwłaszcza dla rodziców, aby ich trud nie poszedł na marne, o pogodę, aby pozwoliła
sprawnie przeprowadzić pacę. Proszę o opiekę nad naszymi pracownikami, aby dopisali, aby byli

zadowoleni ze współpracy, a zarobione pieniądze były satysfakcjonujące zarówno dla nas jak i dla
nich. M.
257 proszę o modlitwę w intencjach:
- o łaskę nawrócenia i przyjęcia słowa Bożego dla Marcina, Zuzanny i Rafała
- o łaskę pracy i dobrego męża dla Agnieszki
- o potrzebne łaski dla Wiktorka i Mateusza.
Z Bogiem, Agnieszka
258 Za Alojza o zdrowie powrót do zdrowia i uzdrowienie z choroby jaką jest STWARDNIENIE
ROZSIANE,o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o
uwolnienie i uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.
Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny i pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej
spowiedzi.
259 Święta Rito,
Proszę Cię o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Grzegorza i Joli.
O szybkie wyjście Kingi z kłopotów .
I bardzo proszę , żeby w pracy było dobrze wszystko i żeby w O i u P wszystko się dla nas dobrze
układało.
Bóg zapłać za modlitwę
Kasia
260 proszę o modlitwę łaski rozwiązania moich trudnych spraw domowych
261 Moja droga Święta Rito,
proszę Cię o łaskę uzdrowienia mnie z nerwicy i depresji oraz o dobrą prace dla mnie i mojego męża.
Pomóż nam proszę wyjść z naszej bardzo trudnej sytuacji finansowej.
262 Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa mojej córki Anny i Cezarego aby Bóg obdarzył ich
potomstwem .Proszę o wstawiennictwo św.Rity w mojej prośbie.
Ela
263 Proszę o modlitwę za Piotra , o jego opieka Matki Boskiej i Sw. Rity w trakcie przygotowania do
egzaminu , a następnie zdanie go , żeby zaliczył kolejny rok studiów.
Bóg zapłać
Mama
264 Święta Rito , proszę byś wstawiała się za mnie u Boga. W intencji zdanej sesji , przeniesienie ze
studiów oraz rozeznania powołania . Amen .

265 O uzdrowienie Agaty z choroby nowotworowej.
266 Święta Rito za twoim wstawiennictwem proszę o pracę, normalne traktowanie, poprawę mojego
życia i życia moich najbliższych córki matki brata i jego rodziny
267 Bogu znane intencje
268 W intencji rowerzysty potrąconego przez samochód, o zdrowie
Kn
269 Święta Rito proszę o dalszą możliwość rozwoju zawodowego, o szansę.
270 O zdrowie dla Aleksandra, czyste płuca i pozbycie się sapki,dobra szkole dla Franciszka, miłość i
jedność w całej rodzinie
271 Jak zawsze spieszę z podziękowaniem najpierw.
Św. Rito jednak nie opuszczają mnie ciągnące się skomplikowane sprawy rodzinne, w których
chciałam pomóc bez kompletnego zrozumienia bliskich. Tracę siły. Pomóż! Proszę.
Nie opuszczaj naszego syna, aby nie zrobił następnych pomyłek pozostając pod wpływem fałszywych
doradców. Niech on i córka zbliżą się do Kościoła.
Niech wróci do nas dawna radość i wzajemna miłość.
Smutna, b smutna A.
272 Proszę o modlitwę do Św Rity w intencji uwolnienia mojego syna Michała od narkotyków.I o
modlitwę o uzdrowienie rodziny.Joanna
273 Bardzo proszę w intencji uzdrowienia mojego małżeństwa sakramentalnego.
Bóg zapłać,ewa
274 Proszę o modlitwę:
za Łucję i jej rodzinę, za dziecko w łonie Łucji o zdrowy rozwój, szczęśliwy poród i szczęśliwy
powrót Adriana
za dobre dla Marii rozwiązanie sprawy z Marcinem
o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Kai
o dar macierzyństwa dla Kingi i wszystkie potrzebne łaski dla Marcina i Kingi
Dziękuję!
M.
275 Błogosławiona Rito, błagam o modlitwę w intencji mojego syna, wnuka i córki
O zdrowie i uzdrowienie duszy. Anna
276 Św Rito proszę Cię o wstawiennictwo w moich sprawach
277 sw.rito pros jezusa milosiernego o zdrowie i blogoslawienstwo dla mnie i moich synow swienta
rito nie opuszczaj nas w potrzebie
278 O błogosławieństwo dla całej rodziny
279 Bogu znana intencja
280 Św. Rito,
Proszę o zdrowie dla mojej rodziny, jestem wdzięczna, za wszelkie łaski. Proszę o zdrowie i więcej
radości dla mojej kochanej mamy Zofii, dla mojej kochanej siostry Ani - zdrowia, radości. Dla moich
braci zdrowia i wszystkiego co najlepsze.

Dla siebie, męża i syna Św. Rito proszę o zdrowie, i dziękuję za zdrowie. Proszę o radość, miłość i
same przyjemne chwile. Dla męża by pozaliczał wszystko w pierwszych terminach, by nas kochał. Dla
synka radości, zadowolenia z każdego dnia. Bóg zapłać!
281 Dziekuje za otrzymane łaski i proszę o szczesliwe rozwiazanie dla mnie i o zdrowie dla dziecka.
Natalia
282 Matko Rito,
proszę o uzdrowienie Natalii, zdrowe dziecko i szczęśliwe rozwiązanie,
283 proszę o siłę
Justyna
284 o udrowienie wnuczki Natalii oraz w pewnej intencji
285 Św. Rito dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, proszę o dalszą opiekę nad naszą rodziną
Aneta
286 Proszę o modlitwę o wyjścia z długów i poprawy sytuacji materialnej oraz wyprostowanie ścieżek
życiowych m.
287 Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe łaski za pośrednictwem św Rity.
Za każdy kolejny dzień przeżyty, za to , że mamy siebie, swoja rodzinę.
Bardzo proszę o modlitwę za moich rodziców, o zdrowie dla nich , o powrót do zdrowia taty. Proszę
o dobre zdrowie dla mamy. O mniej stresów w życiu. O to by mama nie przejmowała się tak bardzo
wszystkim, by była radosna.
Bardzo proszę o to, by moja siostra Dorotka spotkała na swej drodze dobrego człowieka, który
zostanie jej mężem. Aby była szczęśliwa i radosna. Proszę aby się wyciszyła i miała więcej szacunku
dla ludzi , dla bliskich.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Bardzo proszę o uzdrowienie dla syna mojego wujka z ciężkiej choroby.
Proszę też o uratowanie naszego małżeństwa. Proszę o przemianę męża .Proszę Cie św. Rito spraw ,
aby człowiek, który prześladował mojego męża skupił się na swoim życiu.
Proszę o wyjście z depresji Ewelinki.
Bardzo proszę tez sw. RITO o pomoc w pewnej sprawie, Tobie dobrze znanej.
Dziękuje Ci , za wszystkie dotychczasowe łaski i proszę o spokój w naszym życiu.
Karolina
288 Prośba o modlitwę w intencji nawrócenia się córki Alicji i byłej żony Anny.
O modlitwę aby Anna zgodziła się o przystąpienie naszej córki Alicji do pierwszej komunii świętej i
bierzmowania.
Dziękuję św. Ricie za wstawiennictwo i modlitwy wszystkich bo moje młodsze córki Sonja i Celina
mieszkają już ze mną i w zeszłym roku przystąpiły do pierwszej komunii św. Chociaż ich matka nie
zgadzała się aby uczestniczyły we mszach św.. Bóg spełnił moje prośby , Bóg jest wielki, chwała
panu. Wieżę że moja starsza córka niedługo też się przekona do naszego Boga.
Bóg zapłać Krzysztof
289 Dziękuję i Bóg zapłać za wyproszone łaski.
Jednocześnie bardzo proszę o łaskę donoszenia ciąży przez córkę, zdrowie przyszłego wnuka i córki,
a także szczęśliwe rozwiązanie.
Proszę również o łaskę znalezienia i utrzymania dobrej pracy dla syna Macieja i potrzebne łaski dla
syna Adama.
Proszę o zdrowie dla mamy, teściowej i sióstr.
Proszę o sprawiedliwe rozwiązanie w przyszłości sprawy podziału majątku w rodzinie.
Proszę we wszystkich intencjach najczęściej wymienianych w moich modlitwach.

Szczęść Boże
Dorota
290 Proszę o dołączenie następującej intencji
O zdrowie dla mojej żony Anny , oraz o pomyślne rozwiązanie trudnych problemów
291 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę i wyproszone dla mojej
rodziny łaski!
Błagam, wstawiaj się do Pana Boga i uproś dla nas łaski, bardzo
proszę o modlitwę w następujących intencjach:
za dusze św. pamięci Kazimierza, jego rodziców i
rodzeństwo,
za śp. rodziców i rodzeństwo Nyklów, Mazurków, Brejtenbaków,
Napieralskich i Rybackich, Kropidłowskich,
za duszę św. pamięci Krzysztofa, o łaskę zbawienia
dla niego,
o zdrowie dla Aliny, pokorne niesienie krzyża i poddanie się woli
Bożej,
o pomyślne ukończenie studiów dla Michaliny,
o zdrowie dla Zenony, dzieci i wnuków,
o wyleczenie się z alkoholizmu dla dzieci,
o utrzymanie pracy dla Aliny i jej córek
o łaskę zbawienia dla Marty i jej rodziców,
za Dusze w Czyścu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników,
o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy sądowej dla Aliny,
za zmarłego ks. Michała, o życie wieczne dla Niego,
z dziękczynieniem za wszystkie modlitwy oraz łaski, które na nas
spływają,
Szczęść Boże,
Alina
292 13 czerwiec o pomyslna sprawę sądowa za Mamę by przeszła kolejna chemię bardzo dobrze za
Ciocie by przeszła radioterapie bardzo dobrze
293 O zdrowie dla Sylwii
294 Bardzo proszę o modlitwę o dobry wybór drogi zyciowej dla synów Marka i Pawła oraz o ich
zdrowie
295 Święta Rito bardzo Ci dziękuję za wstawiennictwo u Boga i otrzymane łaski.
Proszę Cię jeszcze o pomyślne zdanie egzaminów przez mojego syna Bartka i szczęśliwe ukończenie
studiów,
o zdrowie dla całej mojej rodziny i opiekę .
Ewelina
296 bardzo prosze o modlitwe w intencji o blogoslawienstwo Boze, dary Ducha Świetego dla mnie,
Patryka, Kasi oraz Jarka.
297 Moje intencje do św. Rity są w zasadzie takie same - proszę Ją o to, by zawsze wspierała moją
rodzinę i mnie.
Bóg zapłać,
JL
298 O zdrowie dla Pawła z Kaszub

299 Święta Rito moja Kochana Patronko od spraw beznadziejnych bardzo dziękuję z całego serca za
dotychczasowe łaski.I nadal z całego serca proszę o wstawiennictwo w moich prośbach, troskach. Tak
bardzo proszę o dalszą Twoją opiekę, zdrowie dla mnie i moich bliskich. Błogosławieństwo Boże dla
córki Natalii, o zdrowie i radość w sercu,aby dostała dobrą pracę i znalazła dobrego męża.
Proszę o zdrowie dla moich rodziców.
Proszę obdarz Jurka zdrowiem, radością. Daj mu rozsądek i mądrość w podejmowaniu decyzji, aby
ułożyło mu się w pracy. Proszę o zdrowie i o pomoc w podjęciu właściwej decyzji w moim życiu
prywatnym, bym już nie błądziła. Proszę o pomoc finansową, bym nie straciła pracy, by szanowano i
doceniano mnie, dostała podwyżkę. Bym zaufała Opatrzności Boskiej i Jej całkowicie się poddała.
Mariola
300 Proszę o łaskę zdrowia dla Roberta, o dar rodzicielstwa dla Ani i Piotrka oraz Marzeny i Oskara, o
szczesliwa operacje dla Ani.
301 Święta Rito proszę Cię o zdrowie i powodzenie w egzaminach na studiach dla Julity
Święta Rito proszę Cię o dar zdrowia praz dobry wynik z egzaminu maturalnego i dostanie się na
studia dla Elizy
Święta Rito wstawiaj się u Boga za moją rodziną, obdarz nas zdrowiem, zgodą i miłością. Dziękujemy
Ci święta Rito za dotychczasową opiekę.
302 Bardzo proszę o modlitwę w intencjach Panu Bogu znanych, o pokoj serca, o pokój i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny.
O zdrowie i poprawe sytuacji finansowej dla rodzicow i tesciow. O zdrowie i prace dla brata. O
zdrowie, Boze blogoslawienstwo i opieke Matki Bozej dla synow Olka i Dawida, o poprawe
zachowania Dawida.
303 Święta Rito zajmij się naszymi finansami. Święta Rito proszę zajmij się relacją syna Gracjana z
drugą mamą i rówieśnikami, proszę o płynność mowy dla Antka, o zdrowe nerki i wątrobę dla mnie.
Dziękuje Ci święta Rito za dotychczasową opiekę i pomoc
Dariusz
304 Intencja znana Panu Bogu.
Z pozdrowieniami
KB
305 Święta Rito błagam Cię o moje uzdrowienie oraz o zdrowie dla moich najbliższych. Proszę o
pomoc finansowa oraz o pomyślne wyniki egzaminu córki..
306 Proszę o szczęście i zdrowie dla mojej rodziny.
307 o dar przebaczenia oraz o błogosławieństwo dla małżeństwa Pauliny i Arka i ich Córki Weroniki
308 za wstawiennictwem Świętej Rity bardzo proszę o modlitwę w intencjach:
- o uzdrowienie córeczki z autyzmu i uzdrowienie jej relacji społecznych, błogosławieństwo w życiu,
łatwość nauki;
- o błogosławieństwo drugiej córki, ukończenie studiów, dobrą pracę, miłość;
- o dochody z działalności, łaskę powodzenia;
- o dobrą pracę dla męża;
- o bezpieczeństwo ekonomiczne mojej rodziny;
- o łaskę prawdziwego nawrócenia dla nas, pojednanie i przebaczenie;
- o przyszłe nasze zbawienie, byśmy (cała moja rodzina i ja) doszli do Chrystusa, także dla mojej
zmarłej mamy o zbawienie;
- by na tronie naszego życia był Jezus;
- o odmianę serc i naszego życia byśmy mogli korzystać z sakramentów;
- o uzdrowienie wszystkich w rodzinie (w tym taty) z choroby alkoholowej;

- o radość, szczęście dla nas i mądrość życiową.
Święta Rito, módl się za nami.
Błagam, pomóż.
309 o odzyskanie pieniedzy za zagubiona walizke przez linie lotnicze oraz rozwiazanie problemow
finansowych. Prosi Robert
310 Za możnym pośrednictwem św. Rity, zanoszę modlitwę w intencji nawrócenia małżonków Rafała
i Iwony oraz ich wzajemnego powrotu do siebie.
311 Święta Rito,
Chciałabym Ci podziękować Ci za wszystko, co wydarzyło się w moim życiu. Towarzyszysz mi już
dobrych kilka lat i teraz widzę, a raczej mam wrażenie, że nawet jeśli nie bezpośrednio to gdzieś tam
jesteś przy mnie. Odkąd Cię poznałam, moje życie zawróciło wielkie koło. Poznałam kogoś, z kim
myślę że jestem w stanie spędzić resztę życia. Boję się, że jakieś nieważne sprawy przysłaniają mi
jasność widzenia, że jest coś, czego nie zakopałam do końca ze swojej przeszłości. A może zakopałam
za dużo?... Proszę Cię, dodaj mi sił i oświecenia na te sprawy, które jeszcze muszę wyprostować.
Chociaż i tak żyję z tym już pewnie wiele lat (części z nich nie zdawałam sobie sprawy nawet), to
teraz ważniejsza jest ode mnie prośba, byś pomogła wyzdrowieć mojej mamie. Aby już wszystko co
złe, było za nią.
Przepraszam i dziękuję
312 Św. Rito proszę o szczęśliwe zajście w ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. Agnieszka
313 Prośba o modlitwę o łaskę przebaczania w rodzinie
314 Święta Rito spraw,żeby Tomek zrozumiał mnie i przeprosił, by już zawsze mnie szanował w
słowach i swoim zachowaniu. Dziękuję
315 Św. Rito wybłagał u Boga łaskę zdania wszystkich egzaminów, które czekają mnie w najbliższym
czasie i podziękuj Bogu za wszystkie otrzymane łaski dla mnie. Proszę Cię miej mnie w swojej opiece
Sabina
316 Swieta Rito
Prosze Cie abym wyzdrowiala. Zeby zdarzyl sie cud bo juz stracilam nadzieje. Zebym odstawila leki i
juz nie musiala do nich wracac nigdy. Prosze Cie tez o prace odpowiednia dla mnie i dobrego meza
ktoryby pokochal mnie taka jaka jestem i z cala moja przeszloscia. Prosze Cie tez o zdrowie i
nawrocenie dla krzysia i mojego syna
Prosu Joanna
317 Święta Rito proszę cię o odnalezie Milosci dla mnie i dla Anety
318 Święta Rito proszę o to by Grzegorz znalazł dobrą prace w Warszawie, o to by nasz związek się
rozwijał, byśmy mogli dotrzeć razem przed ołtarz by móc złożyć przysięgę przed Bogiem, byśmy
razem byli szczęśliwi. Dziękuje Ci za wszystkie łaski.
319 Swieta Rito proszę wspomóż mnie w modlitwach o powrót do zdrowia dla mnie, Randalla i
opiekę Boża dla Tadzia.
Dziękuje za Twoje wsparcie.
Barbara
320 Najdroższa Święta Rito !
Proszę o zdrowie dla Agnieszki, Mirka, Kingi i Mateusza oraz Teresy.
Bardzo proszę o dobre rozwiązanie problemu opieki nad Teresą.
Serdeczne Bóg zapłać

Agnieszka
321 Proszę Cię Świata Rito o potrzebne łaski dla całej Naszej Rodziny,o błogosławieństwo dla
Rodziców i Braci,o uwolnienia i uzdrowienia,dary Ducha Świętego o opiekę Aniołów Stróżów dla
dzieci i za Macieja z okazji Urodzin.
322 Błagam o dobry wynik sprawy sądowej.
Św.Rito wspomóz...
Anna
323 W intencji Bogu wiadomej
324 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem św. Rity o pomoc w zdaniu wszystkich
egzaminów i testów w tej sesji.
325 Proszę Cię Święta Rito abyś wyprosiła u Ojca dar dobrej pracy dla mnie i dla Roberta w
rodzinnych stronach, abyśmy mogli wrócić z emigracji do domu rodzinnego i towarzyszyć rodzicom
w ostatnich latach ich życia. Twoi wierni Czciciele Paulina i Robert
326 bardzo proszę o moditwę za moje zdrowie i mojej mamy; także aby ułożyły się w pracy sprawy
międzyludzkie i zapanowało większe wzajemne zrozumienie. Proszę Św. Ritę o wsparcie wysiłków
wielu osób w pracy, działających by poprawić naszą sytuację i abyśmy przetrwali. Proszę Cię też Św.
Rito o wsparcie w mojej prośbie o ułożenie sobie życia osobitego.
IBK
327 proszę o modlitwę za Olę i Szymona i dar rozeznania, odnalezienie swojego miejsca w Kościele i
światło Ducha św. w posłudze misyjnej, o potrzebne łaski dla Adama oraz za Krystiana, przyszłego
kleryka, o dar odwagi i pomoc w przezwyciężeniu trudności rodzinnych.
Bóg zapłać!
Aleksandra
328 Święta Rito dziękuje Ci za dotychczasową opieke i bardzo prosze o dalszą.Prosze o zdrowie
dlamnie i moich dzieci.Prosze spraw aby moja córka troszczyła sie o mnie aby pragneła mojej
obecności i aby nasze relacje były serdeczne .Pomóż mojej córce aby kochała swoją matke i tęsknila
za mną
Zenobia
329 Błagam o łaske potomstwa dla małżonków Bożeny i Sebastiana oraz o dary Ducha Sw. dla
rodziny i nawrócenie na drogę zbawienia dla Magdy Alka i Oskara.
330 Proszę o modlitwę nowenną i o odprawienie Mszy Świętej o życie wieczne w niebie dla zmarłego
Śp. Ryszarda Stelmasiewicza.
331 uprzejmie proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w intencji naszej rodziny, żeby
miłość pokonała wszystkie problemy, o zdrowie, szacunek i umiejętność rozmowy.
Proszę też o rozwiązanie problemów Marioli.
Szczęść Boże
Maciej
332 Spraw ukochana św Rito aby córka Agata znalazła dobrego męża była zdrowa i szczęśliwa proszę
Cię z całego serca o wstawiennictwo i modlitwę. Proszę Cię ukochana św Rito o modlitwę o zdrowie
dla Agaty, Krystyny ,Krzysztofa, Mariana i Teresy.
333 Dom
Pokoj i zgode w rodzinie

Udana laktacje
Zdrowie i Boze blogoslawienstwo dla L
Dobra relacje L i N
Ukonczenie kursu i zlecenia
Uzdrowienia meza i mnie z problemow z kontrolowaniem emocji, krytykowaniem oraz z ran z
dziecinstwa
Pojednanie,zgode i milosc w rodzinie
Łaski: pogłębienia wiary, wytrwania w zobowiazaniach sakramentu malzenstwa,wzajemna
milosc,wiernosc i troske,zdrowie,zgode,blogoslawienstwo w pracy,łaske przyjazni,dar zdrowego
potomstwa (syna) dla naszego malzenstwa i malzenstw naszych rodzicow
Rozeznanie i realizacje powolania dla D, A, K,E,K,I,M,P,N,L.
Dar potomstwa dla A,K,D,A,G.
Pojednanie w malzenstwach, P,S, A,K,M, G i A.
Prace z domu w zawodzie oraz rozwoj zawodowy dla mnie
Rozwoj zawodowy,bezstresowa atmosfere dla męża
O zdrowie i wiare dla L,N, I,K,A, A
Uzdrowienie A z dolegliwosci zdrowotnych.
Pojednanie w rodzinie A
Zdrowie,zrośnięcie serca, dobry rozwoj i apetyt, szczęśliwe dzieciństwo dla N i L
ukonczenia kursu pedagogicznego
znalezienia mozliwosci dodatkowego dochodu dla rodziny, prace zdalna z domu
znalezienia przyjaciól
Przeprowadzke dla A z rodzina do jej rodzinnego miasta
Kolejne dziecko
334 Święta Rito,
Proszę o dobrego męża i święte małżeństwo.
O uzdrowienie mojej mamy Ewy i mojego brata Pawła.
Dziękuję Ci za Twoją opiekę i wstawiennictwo.
Twoja Anna
335 Św. Rito proszę pomóż nam zrealizować prace przy ambonie w całości. Pomóż mi dać radę w
życiu zawodowym.
336 Bardzo proszę o wsparcie modlitewne w intencji moich córek aby dostały się do wymarzonych
liceów.
337 Za ratowanie mojego męża z depresji, oby poszedł na terapię u żebyśmy znowu mogli być rodziną
338 Św Rito wypros łaskę miłosierdzia dla Magdy Bartka Mariusza Haliny i Bogdana oraz łaskę
uwolnienia z nienawiści i braku wybaczenia aby doszło do wzajemnego porozumienia i
zadośćuczynienia nam wyrządzonych krzywd związanych z zagarnięciem firmy Św Rito módl się za
nami

