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Intencje z dnia 4 lutego:
180 Błagam św Ritę o wstawiennictwo u Boga w intencji mojego syna o nawrócenie i uwolnienie z
wszelkich nałogów. Błagam o zdrowie i miłość dla mojej rodziny.Jezu Ty się tym zajmij.
181 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny.Aga
182 Święta Rito daj opamiętanie dla mojego brata. Niech zacznie normalnie się zachowywać i
rozmawiać z M. Niech zaczną się dogadywać i współpracować. E
183 SW Rito proszę o opiekę podczas podróży do domu
184 sw Rito proszę o zdrowe długo oczekiwane dziecko dla córki
185 Cudowna św Rito proszę wypraszaj łaski o uzdrowienie i zdrowie dla mojej mamy która walczy z
chorobą nowotworową i o Boże Błogosławienstwo dla mojch bliskich i całej rodziny
186 Święta Rito,
proszę o pomoc w trudnej sytuacji finansowej i o utrzymanie pracy.
Alina
187 Proszę o modlitwę w intencji poprawy wzroku po operacji zaćmy dla Krystyny.
188 Sw. Rito upros laske zbawienia przebaczenia grzechow szczesliwa smierc zywa wiara dla Mojej
Rodziny
189 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, Magda
190 Święta Rito ,proszę wybłagaj łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej mojej żony, matki
czwórki dzieci Marii Jolanty.
Mąż Józef
191 O opiekę Świętej Rity nad moimi dziećmi - aby Bóg otoczył je swoją opieką i poprowadził w
trudnym czasie i błogosławił każdego dnia
192 Bogu znane intencje
193 Święta Rito proszę o łaskę zdrowia dla Beaty i jej rodziny. Dziękuję za otrzymane łaski.
Damian
194 Proszę o wsparcie modlitwa o powrót do zdrowia Mateusza, który uległ wypadkowi i jest
sparaliżowany. Proszę o modlitwę o cud uzdrowienia. Bóg zapłać.
195 Intencje:
Proszę o łaskę uzdrowienia dla Małgosi i Tomka z choroby nowotworowej.
O pokój serca dla chorych i ich bliskich.
O łaskę zdrowia dla babci Leokadii oraz o szczęśliwe przejście na spotkanie z Panem w swoim czasie.
O dobrego męża dla Kasi oraz łaskę zdrowia i umocnienie w wierze dla niej.

O wszelkie potrzebne łaski dla Irenki, w tym zdrowia.
O pokój na świecie, o łaskę nawrócenia dla zatwardzialych grzeszników
Bóg zapłać
Kasia
196 Święta Rito błagam Cię o zdrowie dla Roberta żeby podjął szybkie leczenie i miał przeszczep
wątroby o przebaczenie dla Maćka i aby sie nie oddalał ode mnie.Abym miala prace od wrzesnia w
szkole.Wysluchaj mnie Swieta Rito i zanies prosby do Boga.Joanna.
197 Bardzo proszę o modlitwę za mnie.
198 Proszę w intencji 3,5 letniej Oleńki chorej na padaczkę i opóźniony rozwój o uzdrowienie
199 sw Rito proszę o szczęśliwy powrót do domu
200 Proszę o modlitwę dziękczynną za Szymka,Piotra i Marię.Z całego serca dziękuję za modlitwę w
ich intencji.
201 Ukochana Św. Rito proszę Cię tylko o to aby wszystko się jakoś ułożyło, potrzebuje teraz dużo
sily. Święta Rito módl się za nami...
202 Święta Rito. Pomóż mi jak najszybciej wyplątać się z problemów finansowych. Błagam. Proszę o
zdrowie dla mojej rodzimy i dla mnie. Żeby w moim małżeństwie panowała miłość i spokój. Dziękuje
za pomyślny styczeń
203 Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z guza, ktory umiejscowil się za moim
lewym uchem.
Katarzyna
204 W intencji mego syna Mateusza.
205 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji uzdrowienia mojej duszy i ciała. O
pogłębianie wiary. O mądrość Bożą dla Bartosza. O zdrowie dla Nataniela,Marii i calej rodzinny oraz
wszelkie potrzebne nam łaski. Serdeczne Bóg zapłać
206 Święta Rito Ty zawsze wysłuchujesz moich prósb, zanosząc je przed tron Boga Najwyższego, bo
jesteś moją Patronką, którą sobie mnie sama wybrałaś. Błagając również Przeczystą Niepokalaną
Maryję o wsparcie modlitewne, proszę Cię Święta Rito zanieś moje prośby i błagania w sprawie
pracy. Uproś dla mnie potrzebne siły i orzeźwienie. Uproś radość i możliwość działania w pracy.
Uproś większą ufność, pokój serca i radość życia. Uproś zmiękczenie serca Ewy, otwarcie oczu
Doroty i odwagę dla Asi. Niech wspierają i mnie, i Referat w działaniach naprawczych, a nie
uniemożliwiają je. Proszę Cię przecież wiesz, że ten mój wysiłek jest naprawieniem szkód, które ktoś
wyrządził. Dziękuję Bogu przez Ciebie Święta Rito, że ja mam ich świadomość, uproś łaskę
możliwości działania i pobłogosław te działania nastawione na sukces i dobre efekty, nie pozwól, aby
doszło do szkód. Unicestw za przyczyną Ducha Świętego i Aniółw Bożych wszelkie złe działanie.
Proszę Cię działaj teraz.
207 Święta Rito proszę Cię o modlitwę za Irka i Marka, o błogosławieństwo Boże w pracy
zawodowej.
208 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych dziękuje bardzo za otrzymane łaski,
bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mnie, mojej córeczki i moich najbliższych. Proszę żeby na mojej
drodze pojawiła się prawdziwa miłość, która pozwoli mi uwolnić się od przeszłości i pozwoli
odzyskać radość życia. A.

209 Święta Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam. Proszę o dalsze wstawiennictwo i
opiekę nade mną i moimi dziećmi, wspieraj i czuwaj nad nimi. Daj szczęście i spokój serca. Monika
210 Proszę Cię o wstawiennictwo w następujących intencjach:
1. O modlitwę za mnie, moje rodzeństwo i mamę o ukojenie bólu po śmierci naszego ukochanego taty.
O szczęście wieczne dla niego.
2. O miłość,spokój i zgodę w rodzinie Kępów. Proszę spraw Sw. Rito aby w końcu się z nami
pogodzili.
3. O atmosferę w pracy. O spokój wewnętrzny dla mojego kolegi Mirka i Roberta.
4. Za mojego brata Pawła aby spożywał mniej alkoholu i aby się opamiętał. Proszę Cię św. Rito aby
się nawrócił do Boga i żeby znalazł w końcu pracę na stałe.
5. Zdrowie dla mamy, teściowej i babci Stasi.
6. O zdrowie, wyrozumiałość i cierpliwość dla mojego męża.
7. O spokój wewnętrzny, zdrowie i szczęście dla Moniki.
8. O przyszłą żonę dla mojego brata Franka . Spraw sw. Rito aby znalazł wartościową dziewczynę.
9. O modlitwę za moją koleżankę Anię aby przetrwała ciężki czas po stracie dziecka. Proszę miej ją w
swojej opiece.
10. O szczęście wieczne dla mojej koleżanki Iwonki, która odeszła do Boga.
11. O siostrę Edytę aby powróciła do Boga, zrezygnowała z joggi i znalazła dobrą pracę w której będą
pracować życzliwi ludzie.
12. O szczęście i miłość w małżeństwie Basi.
13. Aby siostra Marysia jak najszybciej wróciła z Anglii. O bezpieczeństwo dla niej i dla dzieci.
Szczęście i miłość i zdrowie dla nich.
14. Za moją koleżankę Beatę zeby znalazła szczęście i miłość.
15. Za małżeństwo Lilli i Mariana. O zgodę , szczęście i miłość dla nich.
16. O zdrowie dla mnie.
17. O moje małżeństwo św. Rito spraw abyśmy przetrwali z mężem ciężki czas , abyśmy sobie
nawzajem wszystko wybaczyli i umieli ze sobą rozmawiać jak dawniej. Proszę sw. Rito spraw aby
nasze małżeństwo się nie rozpadło i abyśmy wrócili do siebie.
Twoja Czcicielka
Alicja
211 Proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
212 Św. Rito,
Proszę o zdrowie dla Mikołaja oraz większą ochotę do nauki.
A.
213 Kochana Święta Rito! Dziękuję Ci za pomoc w zaliczeniu egzaminów. Proszę Cię o łaskę
uzdrowienia dla Józefa i o wytrwałość dla Czesławy.
214 Święta Rito patronko spraw najtrudniejszych, proszę daj mi siłę, łaskę przetrwać i podnieść się po
zdradzie partnera. Obdarz mnie miłością i daj mi dobry dom i wartościowego partnera, który pokocha
prawdziwie. Proszę o prawdziwą rodzinę, męża i łaskę zostania mamą.
Pomóż mi w zrealizowaniu planów o własnym biznesie i zdania pomyślnie wszystkich egzaminów.
dziękuję, Monika
215 Święta Rito, proszę Cię miej mnie w swojej opiece i moją córeczkę Liwie. Pomóż nam przetrwac
rozwod. I ten ciezki czas dla nas. Daj mi siłę do walki o codzienność. Pomóż mi w ułożeniu dalszego
życia. Daj siłę Lucynie do walki z nowotworem. Bog zapłać JGS.
216 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 to, aby mamę przestała boleć ręka i noga. 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 i o to, aby to co się wydarzyło
wpłynęło pozytywnie na nasze dalsze relacje.Proszę Cie św. Rito spraw , aby człowiek, który
prześladuje mojego męża w końcu się opanował i odpuścił.
Proszę Cie również o ustabilizowanie mojego okresu.
Dziękuje Ci , za szybkie znalezienie pracy dla mojego męża i proszę o spokój w naszym życiu.
Karolina
217 Kochana Święta Rito dziękuje za wyproszone moje prośby i wiem ze jesteś przymnie i wiem że
czuwasz nade mną w mojej ciężkiej chorobie i proszę o modlitwę o poprawę zdrowia i żeby przestały
mnie boleć kolana Święta Rito bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc za którą jestem ci bardzo
wdzięczna Św Rito dziękuje za opiekę i pomoc każdego dnia Św Rito proszę z całego serca o
modlitwę i wstawiennictwo u Boga za mojego syna Krzysztofa niech pan pomoże rozwiązać jego
trudne sprawy dziękuje z całego serca Kochana Św Rito patronko spraw najtrudniejszych piszę do
ciebie z prośbom o modlitwę za mnie w trudnej sprawie z złośliwym somśadem w sądzie o pozytywne
załatwienie sprawy Panie Boże daj mu natchnienie żeby nie gnębił ludzi dziękuje z całego serca
Krystyna.
218 Święta Rito dziękuję Ci za otrzymane za twoim pośrednictwem łaski i proszę Cię o zdrowie i
udany zabieg dla mojej mamy Stanisławy.
Dziękuję Ci Święta Rito za opiekę nad moją rodziną, proszę wspieraj nas dalej swoim
orędownictwem. Wypraszaj dla nas zdrowie i dary ducha świętego dla naszych dzieci. Proszę Cię o
bezpieczną jazdę dla kierowców.
219 bardzo proszę o modlitwę o zdrowe naszych dzieci Hanny i Zuzanny, o zdrowie dla nas i dla
naszych rodziców, rodzeństwa oraz potrzebne łaski dla wszystkich. O szczęśliwą końcówkę ciąży
Anety, szczęśliwy poród dla niej i Janeczki. O szczęśliwe poczęcie trzeciego dziecka w naszym
małżeństwie, mimo ciężkiej sytuacji medycznej i poukładanie spraw w pracy, tak bym mogła z
koleżankami przygotować się do egzaminu ze specjalizacji.
220 Święta Rito proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy sądowej. Miej w opiece moją mamę Ewę,
daj jej dużo siły i zdrowia.
221 O uzdrowienie wnuczki Natalii
222 Święta Rito,proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny i dla mnie,spokój i pewność w
pracy.Dziękuję Ci za miłość jaką mi wymodliłaś.Niech ten człowiek okaże się dobry i wartościowy.
223 Boże Najdroższy dziękujemy za opiekę, błogosławieństwo, Miłość i Miłosierdzie Twoje, którymi
obdarzasz nas i całą naszą rodzinę.
Prosimy za wstawiennictwem Twej umiłowanej córki Św. Rity o dalszą opiekę i wszelkie łaski dla
nas.
Święta Rito - módl się za nami i błagaj o Miłosierdzie dla nas i świata całego.
Edyta i Janusz
224 Bardzo proszę o modlitwę w intencji Nieba dla mojej zmarłej mamy,
Haliny, cioci Zdzisławy, dziadka Włodzimierza i babci Marianny, w
intencji uzdrowienia mojej

siostry, Izabeli z raka piersi oraz kontuzji kolana, a także w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii, łysienia i jaskry oraz mojego taty z urazu kręgosłupa krzyżowolędźwiowego. Bóg zapłać!
Magdalena
225 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Szymona .O łaskę wiary.Uwolnienie z uzależnienia od
alkoholu , o wyjście z depresji
226 Dziękuję Sw.Rito za Twe wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego.
Błagam Cię uproś prośby znane Bogu.
Proszę o wstawiennictwo dla całej mojej rodziny Barbara.
227 SW. Rito dziękuję za wszystkie wyproszone laski. Proszę o zdrowie dla mojego synka. Proszę
czuwaj nad nim. Proszę o dobre wyniki moich badań, które czekają mnie w najbliższym czasie. Proszę
o zdrowie dla mojego męża i pomyślne zakończenie sprawy odszkodowawczej. Proszę także w
pewnej intencji. Celina.
228 za wstawiennictwem Św. Rity proszę Pana Boga o ratunek z grzechu, choroby-schizofrenii, o dar
nowej wolności , powrotu do życia w przyjaźni z Bogiem, o dar nawrócenia dla mnie.
Proszę również za całą moją rodzinę, o pokój, zgodę, miłość w rodzinie, za moją siostrę Ewelinę o
nawrócenie dla niej.
229 sw Rito dziekuje za wyroszone łaski
i jednoczesnie proszę RS dotrzymuje słowa i daje mi wszystkie godziny b i ch w mojej szkole oraz
salę 102
rekrutacja do mojej szkoły przebiega pomyślnie i w roku szkolnym 2019/2020 mam caly etat w mojej
szkole, wszystkie godziny b i ch.
Ja i moi rodzicie jesteśmy zdrowi, jestem chroniona podczas prowadzenia samochodu jak do tej pory i
nabieram odwagi jezdzic na większe odległosci sama.
TR jest tym mężczyną na którego czekam całe życie
aak
230 prosimy o modlitwę w intencji daru poczęcia i urodzenia dziecka
231 Dziękuję Ci Kochana święta Rito za wszelką pomoc Twoją i proszę o dalsze prowadzenie mojej
córki Hiacynty, o wyprostowane dróg mojego syna Krzysztofa oraz o pomoc dla mnie w nowych
sytuacjach jakie przyszły, Polecam Ci je wszystkie oraz osoby które stawiasz mi na drodze czli Ule
chora na nowotwór złośliwy i Marcina a także Monikę mająca myśli samobójcze oraz Marcina który
pragnie mieć dzieci i moją mamę Jozefe oraz relacje z rodzeństwem. Ania
232 Święta Rito, proszę Cię o wstawiennictwo u Jezusa i wyproszenie łaski zdrowia i życia dla
Justyny i Grażyny.
233 O Sw Rito Ty wysluchalas mej prosby Teraz poraz kolejny prosze nie dla siebie lecz dla mojej
corki .Prosze o dar macierzynsta dla Niej. Ty bylas sama MAtka wiec jako matka prosze dla mojego
dziecka wyjednaj ta prosbe u Boga .Blagam w pokorze i w cichosci mojego serca
234 Prosze o modlitwe o zdrowie duszy i ciala czlonkow mojej rodziny.
Bog zaplac
Ela
235 proszę o włączenie do nowenny następujących intencji:
- o zdrowie i błogosławieństwo dla rodzin: Gąbków, Miszczaków, Janowskich, Samców, Brzozowicz
- o dobrego męża dla Joanny, Magdaleny i Justyny
- o dobrą żonę dla Bartka

236 Proszę o pomyślne postępowanie habilitacyjne. MK
237 Św. Rito dziękuję za wszelkie łaski które otrzymałam dzięki Twemu wstawiennictwu, szczególnie
za pracę.
Św. Rito proszę o pracę na czas nieokreślony, proszę o łaskę Ducha Św. dla całej mojej rodziny,
proszę o dobrych mężów dla moich siostrzenic i córek oraz o dobre żony dla syna i bratanka, proszę o
zdrowie dla teściowej i męża. Proszę o nawrócenie mojej chrześnicy.
-ANNA
238 Sw Rito prosze ratuj nasza rodzine nasze dzieci
Bogu niech beda dzieki
239 Proszę Cię Św. Rito o opiekę nad moją mamusią , Ty wiesz co masz robić Iza
240 Proszę św. Ritę o wstawiennictwo w intencji szczęśliwego porodu.
Jadwiga
241 Sw.Rito błagam Cię o wstawiennictwo w wyzdrowieniu Tomka oraz zdrowie dla mojej mamy.
Twoja oddana czcicielka K.
242 Proszę w intencji:
*uzdrowienia Jacka
*Uzdowienia mojego małżeństwa
*O dobra spowiedź
*Za zmarłych z rodziny pokrewieństwa przyjaciół znajomych za Anię Kogut Adama Łebie Weronike
Gajek
*za ludzi którzy obdarzają mnie modlitwą
*za ks. Andrzeja
*o łaskę uczetnictwa w forum charyzmatyczny w Łodzi.
Dziękuję
243 Błagam ..
Tomasz
244 Bardzo prosze o modlitwe o poprawe sytuacji materialnej,abym nie musiala sprzedawac domu .
O zgode w rodzinie i aby moj syn zaczal ze mna rozmawiac.
M.K
245 Ukochana Św Rito, Orędowniczko w sprawach beznadziejnych.
Proszę Cię z całego serca wyproś u Boga łaskę uzdrowienia mojego męża- Roberta z raka płuc. Proces
pierwszej radio-chemioterapii nie powiódł się. Teraz mąż jest w trakcie drugiej serii i ostatniej szansy.
Proszę o siły dla męża, odzyskanie zdrowia, wiarę i nadzieję, a jeśli inna jest wola Boga proszę o
najpotrzebniejsze łaski. Ciągle ufam, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nieograniczony w
swojej dobroci, miłości i miłosierdziu może ulitować się nad nami. Prosząc o niemożliwe i
niewyobrażalne- wierzę, że Bóg może przywrócić mu zdrowie. Dlatego proszę Ciebie św Rito o
modlitwę wstawienniczą w naszej intencji.
Agnieszka
246 Święta Rito-ratuj. Wyproś mi łaskę u Ojca W Niebie.
Zrospaczony Czarek . Dziiękuję.
247 Święta Rito dziekuję za wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem .
Proszę wstawiaj się u Boga za całą moją rodziną.

Błagam o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej Mamy; o większą wiarę i nadzieję dla niej; o dobrą
opiekę . Proszę o rozwiązanie problemów z mężem mojej mamy..
Proszę o zdrowie; o miłość i zrozumienie w moim małżeństwie ; proszę o prawdziwych przyjaciół; o
dobrą pracę dla mnie .
Bożena
248 Poproszę o modlitwę w intencji zdrowia Kornelii.
249 Święta Rito,
proszę Cię o pomoc w zdaniu egzaminów dla syna Dominika podczas sesji.
proszę CIę o zdrowie dla męza, dlamnie i całej rodziny.
Proszę Cię o zgodę w rodzinie.
Prosi RG
250 Św. Rito,
Proszę o cud dla Moniki i Aleksandry. Proszę o rozwiązanie moich problemów i oddalenie spraw, w
które zostałam uwikłana. Jeśli taka jest Wola Boża błagam żeby ten wynik okazał się pomyłką. Proszę
o czułe serce dla Zofii. Proszę o uzdrowienie dla Marii.
Twoja Czcicielka
251 Św. Rito pomóż, zło atakuje ze wszystkich stron, usypia czujnośc i budzi zamęt w gronie
rodzinnym, proszę o nawrócenie dla Katarzyny i dla Pawła, proszę o uratowanie małżeństwa Pawła i
Małgorzaty, Ty wiesz, że dla Boga nie ma spraw niemożliwych, przez Twoje wstawiennictwo ześlij
łaski dla nas, dla nich, by ten Świety Związek Małżeński przetrwał, by jakakolwiek próba rozbicia
tego sakramentu, nie pojawiłą się nigdy więcej. Proszę by wymienieni małżonkowie się pogodzili, by
miłość przetrwała, proszę Cie o zgodę dla nich i dla całej rodziny, dla tej najbliższej i dalszej, proszę
Cie o zdrowie dla całej rodziny, dla rodziców,szcególnie dla mamy i o pokonanie nałogu
alkoholowego u taty, proszę o pomyślnośc w przedsięwzieciach, planowanych inwestycjach. Proszę o
zbawienie dusz czyścowych z rodziny i znajomych. Proszę o opamiętanie w mediach, by tam też
zapanowałą zgoda, prawda, by znikł podział w świecie polityki, proszę o pokój w Polsce, w Europie i
na świecie. M.
252 Kochana Święta Rito pisałam 29 stycznia 2019r. z prośbą o modlitwę dla Szymka dziś Proszę dla
Niego o dar nieba. Inna była wola Pana Boga. Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Wszystkich
którym obiecałam modlitwę dla pani Zosi z apteki - dla pani Uli, dla męża pani Zosi , dla Mojej
Kochanej mamy Marii ,dla Brata Mirka z Rodziną,dla mnie Kasi, abym mi się poukładało w pracy,
aby nikt się mnie nie czepiał,aby zło odeszło ode mnie całkowicie aby mi się poukładało z Mariuszem
-za Mariusza,którego tak kocham, aby Mariusz został moim chłopakiem i moim mężem, potrzebna mi
ciągle modlitwa. Dziękuję Moja Kochana Święta Rito za Wszystko za każdą Łaskę. Dzięki Twojemu
wsparciu i Waszej modlitwie Kochane Siostry czuję się Lepiej i Cieszę się że mogę w ten sposób
Podziękować -Kasia.
253 Proszę o łaskę dobrego i owocnego przygotowania do małżeństwa dla mnie i dla Łukasza oraz o
wszelką łaskę i pomoc dla nas podczas przygotowań mieszkania i ślubu, o szczególną i silną opiekę
Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w tym czasie. O dar dobrego i pełnego
prawdziwej miłości małżeństwa dla Nas. O uzdrowienie przez Pana Jezusa naszej psychiki, naszych
serc, duszy i ciała z tego co nam zrobiono.
254 Proszę Cię Św. Rito o opiekę nad moją mamusią , Ty wiesz co masz robić Iza
255 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Nadii o poprawę wzroku, wyleczenie z zeza, o mądrość
dla lekarzy prowadzących leczenie. O łaskę wiary dla nas, aby wytrwać w tym trudnym czasie
niepewności.

256 Św Rito dziękuję za opiekę i pomoc każdego dnia. Dziękuję za miłość Michała, którą wyprosiłaś
u Boga. Dziękuję za cud narodzin naszego dziecka. Wspieraj nowe już roczne życie w zdrowiu i
rozwoju oraz jego matkę jak dotychczas! Św. Rito pomagaj dalej Marzenie i Michałowi we wzajemnej
miłości. Wspieraj ich w każdej chwili życia. Św. Rito pomóż w pracy Marzenie i Michałowi i daj im
zdrowie. Daj zdrowie tacie.Marzena
257 Św. Rito!
Dziękuję za wszystkie wyproszone za Twoim wstawiennictwem łaski. Proszę o to, żeby w końcu
pojawiła się propozycja dobrej pracy dla mnie, w której będę się rozwijała, spełniała i
błogosławieństwo dla wszystkich, których to dotyczy oraz potrzebne łaski dla mojej rodziny i
znajomych.
Z Panem Bogiem
Justyna
258 Błagam o dar upragnionego potomstwa dla małżonków Bożeny z Sebastianem i o uzdrowienie
Eugenii oraz o dary Ducha Świetego dla mojej rodziny .
259 Św. Rito, wspomnij do Miłosiernego Pana o zdrowie dla mamy. Wierna czcicielka

