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Intencje z dnia 4 października:
111 Prosimy z mężem o dar poczęcia i narodzenia dziecka.
Z modlitwą,
Natalia i Piotr
112 Święta Rito proszę pomóż mi znaleźć pracę w miejscu zamieszkania abym nie musiała dojeżdżać
i martwić się drogą. Proszę o pomoc w nauce moim synom oraz zdrowie dla całej rodziny.
113 Św Rito proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla mnie i dla dziecka ...
Twoja stała czcicielka.
114 tak wiele razy ta modlitwa pomogła.
Tak bardzo dziękuję za jej wysłuchanie.
Tak bardzo proszę o modlitwę w intencji Piotrusia, aby mógł być szczęśliwym przedszkolakiem i
zintegrowal się z grupą.
115 Święta Rita,
Dziękuję Ci za wszelką pomoc jaką otrzymujemy od Ciebie i prosze Cię o dalsze wsparcie, proszę Cię
daj zdrowie dla nas wszystkich, dla mnie, mojego męża i dzieci, dla rodziców , siostry i jej rodziny a
także dla moje babci i dziadka. Daj rodzicom cierpliwość i siłę oraz wsparcie w każdym ich działaniu.
Proszę również o pomoc w naszych życiowych wyborach i abyśmy mogli iść przez życie zawsze z
Panem Bogiem.
Z pamięcią w modlitwie
Monika
116 Z prośbą o pomyślne rozwiązanie i zdrowie dla córeczki.
O zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci i męża,
O pomoc w przeniesieniu do innej pracy dla męża,
O zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o pomoc w walce z nałogiem dla teściowej i teścia.
117 Proszę o modlitwę o spokój duszy mojego Taty- Krzystofa Chmury, aby jak najszybciej mógł
trafić do Nieba.
Magdalena
118 Prośba o modlitwę w obecnych problemach zdrowotnych.
119 Prosze o modlitwe o pomoc dla mich dzieci.Bog zaplac. Dziekuje
120 Bardzo proszę o modlitwę i wsparcie dla mojej rodziny, abyśmy umieli trwać w spokoju, pokoju i
miłości, aby wokół nas było więcej przychylnych nam osób. Bardzo proszę o modlitwę za mojego
syna, aby miał przyjaciół i nie doznawał przykrości od kolegów, proszę aby nigdy nie był sam, aby
miał rodzinę, kolegów i koleżanki, proszę. Proszę aby mój syn wyzdrowiał..
AM
121 Św. Rito dziękuję za wszystkie łaski które otrzymałam dzięki
Twemu wstawiennictwu a szczególnie za pracę, proszę abym otrzymała ją na stałe.
Św. Rito proszę o łaskę Ducha Św. dla mojej rodziny, aby wszystko co
myślimy ,mówimy, robimy podobało się Panu.

Św. Rito proszę o dobrą pracę dla moich sióstr i siostrzenic, męża oraz ,szwagra.
Św. Rito proszę o dobrego męża dla mojej chrześnicy, siostrzenic i
córek, a także aby i one były dobrymi żonami. Proszę o dobrą żonę
dla syna i bratanka, a także aby i oni byli dobrymi mężami.
św. Rito proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
ŚW. Rito proszę o dobrych i mądrych przyjaciół dla moich dzieci.
-POZDRAWIAM ANIA
122 Świeta Rito , wstaw sie za Nami w modlitwie o zdrowie psychiczne dla matek ,krzywdzacych
swoje dzieci i zabierajacych im ojcow ,w szczegolnosci Moniki aby sie wkoncu opamietała ,,
123 Proszę Cię Święta Rito o zdrowie dla bliskich mi ludzi, bez których nie wyobrażam sobie życia.
Dla mojego ukochanego i mojej siostrzenicy.
124 O naprawę małżeństwa
125 Bardzo proszę Siostry o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej Mamy !
126 Bardzo prosze w intencji mego syna Mateusza.Bog zaplac.
127 Święta Rito uproś łaski u Pana Naszego dla moich synów, uchroń od złego otocz opieką daj
światło ducha świętego, zdrowie i dobre decyzje . dziękuję za wszystkie dobre chwile proszę o spokój
zabierz strach daj szczęście i zdrowie dla mnie i mojej rodziny, pozwól zrealizować wszystkie moje
plany tak bardzo chciałabym poczuć szczęście, postaw dobrych ludzi na mojej drodze życia....Monika
128 blganie o zdrowie dla Stefcia
129 Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego brata Pawła – o uzdrowienie i umocnienie.
130 Proszę Święta Rito o łaskę zdrowia dla Beaty – dziękuję za otrzymane łaski.
Damian
131 Prosze o modlitwę w intencji znalezienia lepszej pracy z bardzo fajnymi osobami i dobrym
szefem, gdzie będzie porzadek i brak większych nerwów...
a takze o to,aby Pan Bóg zesłał mi kogoś kto wyremontuje mi tanio mieszkanie, wciąz sa problemy z
fachowcami... zeby Bóg się zajal tym,aby wszystko szło w dobrym kierunku...
i o opieke w obecnej pracy,aby zli ludzie nie mieli do mnei juz dostepu..a także o opieke i zdrowie dla
rodziny i życzliwych mi ludzi..i pozbycie mnie poczucia winy...i samotnosci..
132 Bardzo proszę o modlitwę za moją córkę która przechodzi bunt nastolatka. Św. Rito wstaw się za
nią i poproś o spokój.
133 Sw Rito upros u Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi laske uzdrowienia na duszy i
ciele Ratuj
134 Święta Rito proszę dopomóż by się spełniło moje marzenie. Uproś u Boga by nie brakowało nam
pieniędzy na życie i opłaty. Proszę bądź z moją rodziną każdego dnia i nie opuszczaj nas w naszych
potrzebach dnia codziennego. Dopomóż by Rajmund i Daria mieli pracę. Za wszystkie otrzymanie
łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie.
135 Święta Rito! Patronko od beznadziejnych spraw i niezwykle trudnych!
W tej chwili, gdy przyszła myśl wątpiąca czy zdołam przez okres 9 dni zregenerować siły i być zdolną
do pracy nadszedł mail od Ciebie.

Pomóż proszę w dokonaniu tego cudu. Nie pozwól na zwątpienie, ale daj mądrość do działań na
korzyść powrotu do sił. Dziękuję Ci z góry!
136 Proszę o łaskę dobrego i owocnego przygotowania do małżeństwa dla mnie i dla Łukasza. O dar
dobrego i pełnego prawdziwej miłości małżeństwa dla Nas. O uzdrowienie przez Pana Jezusa mnie,
mojej psychiki, mojego serca, duszy i ciała z tego co mi zrobiono.
137 O cud łaski uzdrowienia z choroby nowotworowej Marii Jolanty.
138 Św. Rito dziękuję za wszelkie wspracie i pomoc w sytuacjach wydawałoby się bez wyjścia.
Moja bezgraniczna wiara w Ciebie oraz codzienna modlitwa do Ciebie, jest jak widać zawsze
wysłuchana i nagradzana poprzez łaskę jaką dostaję od Ciebie!
Proszę Ciebie o dalszą pomoc i wstawiennictwo w intencjach mnie bliskich sercu i bardzo dobrze
Tobie znanych i wypraszanych codzienną modlitwą do Ciebie Św. Rito.
Bóg zaplać!
AK
139 Święta Rito, tym razem proszę Cię o siebie. Aby moja ręka wreszcie była zdrowa i bym mogła
realizować się muzycznie oraz finansowo.
140 Św. Rito, proszę za Twoim wstawiennictwem o pomoc w problemach szkolnych mojego syna
Mikołaja oraz ustabilizowanie się sytuacji zawodowej mojego męża Piotra.
Agnieszka
141 Proszę o modlitwę w intencji miłości Pragnę być zalana morzem miłości
142 Święta Rito proszę Cię o nową, spokojną, lepszą pracę i o to aby Pani Patrycja spłaciła w tym
roku pożyczkę, którą dla niej wzięłam w banku. Proszę o zdrowie i nawrócenie dla mojej rodziny, o
zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe dla Mariana. Proszę o potomstwo dla Mateusza i Magdy.
Proszę jeszcze poproś Boga aby dał mi pokorę i cierpliwość oraz w miarę szybko (najlepiej w tym
roku) żebym nawiązała bliższą relację z mężczyzną dobrym, wierzącym, czułym i kochającym, który
zostanie moim mężem. Już tak długo marzę o tym aby założyć rodzinę i mieć dzieci.
Dziękuję z całego serca za Twoje wstawiennictwo, za to co już dla mnie wyprosiłaś Św. Rito
143 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia nienarodzonej córeczki aby urodziła się nie obarczona
choroba genetyczna i szczęśliwie w terminie przyszła na świat oraz zdrowie dla synków Szymona i
Piotra aby choroba się nie rozwijała dobre wyniki badan prawidłowy rozwój i dobry los w życiu
144 O pracę, która pomoże rodzinie.
Wojtek
145 Proszę o modlitwę w intencji zbawienia duszy śp. Genowefy Dworak, zmarłej dnia 3 sierpnia
2018 r.
syn Ryszard.
146 Święta Rito dziękuję na twoje ręce za wszystko co mam i do czego doszedłem. Proszę Cię abyś
mi pomogła docenić to kim jestem, pomóż mi abym umiał się odnaleźć w swoim życiu, umiał się
pokochać pomimo moich wad. Potrzebuję twojej pomocy w dobrym budowaniu relacji z innymi
ludźmi a w szczególności z kobietami. Proszę o twoje orędownictwo w sprawie Tobie wiadomej. Miej
mię w swojej opiece w najbliższym czasie.
Twój przyjaciel,
Michał

147 Podziekoeanie za szczesliwy porod I zdrowego syna. Prosze o zdrowie dla meza byekarze
zdjagnozowali jego doleiwosci I wyleczyli raz nazawsze bobardzo czekamy na jego pomoc I wsparcie
blag
148 Święta Rito, proszę o pomoc w kłopotach finansowych
Alina
149 Św. RIto wysłuchaj moich intencji i ześlij znaki że wszystko idzie ku dobremu
Za Alojza o zdrowie i powrót do zdrowia 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 kazdy 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.
150 sw Rito prosze o uzdrowienie corki Marysi z Aspergera
151 Proszę o modlitwę w intencji pomyślnego znalezienia pracy, o zetknięcie się z Darkiem i za
Serkana o jego nawrócenie.
152 Św Rito,spraw żeby mój mąż nigdy więcej nie myślał o odejściu od nas, usuń z jego środowiska
Danute i inne kobiety które mogłyby nam zrobić krzywde. Spraw też żeby nasza córka dostała się do
dobrego liceum, odpowiedniego dla niej. Bóg zapłać.
153 Proszę o modlitwę w intencji zdrowia i daru macierzyństwa dla mojej córki oraz o pomoc w
kupnie domu lub mieszkania. Barbara
154 Pokornie proszę o
O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Igora przed orzeczeniem rozwodu.
155 Św. Rito dziękuję Ci za wszystkie łaski które mi wybłagałaś dotychczas. Proszę Cię wstawiaj się
za mną przed dobrym Bogiem, by zechciał mi udzielić łaski znalezienia dobrej pracy oraz zdrowia dla
mojej żony, dzieci i dla mnie. P.
156 Droga św.Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny oraz o pomyślne zdanie egzaminów
osmoklasisty dla córki Julii.Agata
157 Św Rito proszę o zgodę w rodzinie, dar zrozumienia dla jej członków, zdrowie i dary Ducha Św.,
rozwiązanie problemów bez krzywdy dla moich najbliższych i dla mnie oraz o bezproblemowy
przebieg i wynik kontroli. Proszę o opiekę nad dziećmi, oby zawsze były dobre, mądre i zdrowe.
Dziękuję za dotychczasową opiekę.

Czcicielka
158 Proszę o łaskę posiadania dziecka i pojednanie w rodzinie .Martyna
159 Święta Rito
Błagam o pojednanie w rodzinie, dobrego męża dla córki, dobrą żonę dla syna, dobrą stałą pracę dla
nich.
160 Św Rito proszę o pomoc w ważnej dla mnie sprawie.
161 Święta Rito proszę uratuj małżeństwo Ani i Zbyszka .
Są w strasznym kryzysie. Przybądź im
z pomocą . Proszę Cię uzdrow relacje
rodzinne . Zakończ te wszystkie spory
Które rujnuja wszystkie związki.
162 Kochana Święta Rito!
Już ponad 3 miesiące modle się do Ciebie w intencji powrotu kochanego Grzegorza, nadal robię to z
wiarą, nadzieją, pokorą, ufając że skutecznie wstawisz się za mną u Boga. Proszę, by moje modlitwy
zostały wysłuchane.
Bardzo proszę Ciebie o cud w moim życiu, ulituj się nade mną. Proszę o pozytywne zmiany w moim
życiu. Pomóż mi uratować także trudną sytuację finansową.
Twoja wierna Czcicielka
163 prosze o szczęśliwe rozwiązanie, o zdrowie dla córeczki i dla mnie, o prawidłowy rozwój obu
córek, miłość i zgodę w rodzinie
164 O dobrego męża jeśli to zgodne z wolą Bożą.
165 Bogu znana intencja
166 Proszę o łaskę uzdrowienia dla mojej córeczki Nadii Marii K aby była zdrowym dzieckiem
zarówno fizycznie jak i umysłowo oraz aby podejrzenia choroby genetycznej oraz obniżonego
napięcia mięśniowego już nas nie dreczyły.
167 Proszę o modlitwę za szczęśliwy poród i operację, rozwijającej się w brzuchu mojej przyjaciółki,
małej Wiktorii.
Dziewczynka (aktualnie koło 28 tygodnia ciąży) ma bardzo skomplikowaną wadę serca i zaraz po
porodzie musi trafić na stół operacyjny, gdzie musi przejść decydującą o jej dalszym życiu operację.
Dziękuję - Paweł
168 Błagam o zdrowie dla mojej kochanej mamy. Święta Rito uproś u Boga łaskę zdrowia dla niej.
169 Swieta Rito, wstaw sie u Boga za moja rodzina! Prosze o nawrocenie mojej rodziny, laske wiary,
swiatlo Ducha Swietego. O odejscie syna Macieja od budddyzmu i zlych ludzi, o przemiane jego
serca, o dobra zone dla niego i dobrego meza dla corki, o powrot mojej rodziny do Boga i kosciola.
170 Proszę ..
Tomasz
171 sw Rito
dziękuję Ci za ochronę i opiekę
proszę o zdrowie dla mnie i moich rodziców
o ochronę podczas jazdy samochodem
powodzenie i sukcesy w pracy

dziękuje
172 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina. Proszę nigdy nas nie
opuszczaj. Proszę Cię pokornie o zdrowie dla mojego Taty oby jego rekonwalescencja po pobycie w
szpitalu pomogła mu wrócić do sił i dawnej witalności. Aby kolejna operacja udała się. Aby umial
panowac nad emocjami, cieszyc sie zyciem i umial zyc w zgodzie i pokoju z innymi.Proszę Cię także
o zdrowie i opiekę dla mojej Mamy. Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata. Aby
moje małżeństwo nie przezywalo kryzysów i było zgodne. Proszę aby mój mąż umiał wygrać z
alkoholem. Aby wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Aby rodzina mojego męża
zaakceptowała mnie i moich Rodziców. Proszę Cię święta Rito pomagaj mi w unikaniu zła i
podejmowaniu dobrych decyzji. Z Panem Bogiem Milena
173 Prosze o modlitwę w intencji mojego małżeństwa o miłość i porzucenie nałogu przez meza
174 O ŚWIĘTA BOSKA PANI PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH, PROSZĘ CIĘ O
POMOC W ZNALEZIENIU UKOCHANEGO MĘŻCZYZNY I WZAJEMNEJ, UCZCIWEJ
MIŁOŚCI. ABY SKOŃCZYŁA SIE MOJA SAMOTNOŚĆ. O PIĘKNA I DOBRA PANI. WSTAW
SIĘ ZA MNĄ U PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA I WYPROŚ TĘ ŁASKĘ DLA MNIE.
PROSZĘ Z CAŁEGO SERCA.
BÓG ZAPŁAĆ KOCHANA PANI.
JKM Z R
175 O nawrocenie Marcinka i Agatki
176 Święta Rito proszę zajmij się relacją syna Gracjana z mamą, jak również zajmij się święta Rito
naszymi finansami i przymnażaj nam ich. Święta Rito zajmij się także tym byśmy znaleźli i mieli
możliwość przeprowadzenia się do większego domku.
Dziękuje Ci święta Rito za dotychczasową opiekę i pomoc
Dariusz
177 Święta Rito, wstawiaj się za mną i moją rodziną, szczególnie teraz w tych trudnych dla nas
chwilach. Wyproś łaskę zdrowia dla mnie i moich najbliższych, dla mamy o dobry wynik badania
tomograficznego po leczeniu onkologicznym. Dla taty o łaskę zerwania ze zniewoleniem, by zerwał
wszelkie kontakty z tamtą kobietą i przeprosił mamę za zło, które jej uczynił. Proszę za moje
małżeństwo, aby było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Za mojego kochanego męża, wspaniałe dzieci o
zdrowie i bł. Boże dla nich. proszę także o dar powtórnego macierzyństwa. Bóg zapłać.
178 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. 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.
Aby wujek.w końcu się z nami pogodził. Aby jego żona przestała go buntować.
Proszę o wewnętrzną przemianę mojego męża..O to aby mniej się irytował wszystkim dookoła.
Proszę o zmianę pracy dla niego , jeśli będzie to dla nas dobre.
Proszę również, błagam.o dar macierzyństwa, abyśmy w końcu zostali rodzicami, tak długo już
czekamy..ŚW.RITO USŁYSZ NASZE BŁAGANIE!
.
Karolina
179 Dziękuje za wszystko! Proszę o szcześliwyt przebieg operacji i siły dla Krystyny, Zbigniewa,
Wojciecha i Marty.

180 Droga Święta Rito, dziękuję Ci z całego serca za udzielone mi łaski i proszę Cię bardzo o dobre
wyniki mojej mamy, aby nie było nawrotu choroby. Proszę pomóż mi przetrwać trudny okres w pracy,
aby zakończył się on dobrym wynikiem. Powierzam Ci moje kłopoty i troski.
A
181 chciałabym prosić o modlitwę w intencji mojego męża Krystyna o laskę wiary nawrócenie
pokorę przemianę serca żeby P.Jezus wyrwał go z sideł diabelskich zdjął mu klapki z oczu, uwolnił
od narkotyków nieodpowiednich ludzi a postawił Bożych żeby zrozumiał ze zażywając narkotyki
niszczy siebie i nasza rodzinę , o uratowanie naszego małżeństwa. a dla mnie o sile i cierpliwość w
znoszeniu przykrości.
z Bogiem
Anna
182 Św Rito bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mojej Mamy Marii Anny
183 Droga św. Rito! Proszę Cię o pomoc we wszystkich sprawach Tobie wiadomych i błagam o
Twoje miłosierdzie, nie opuszczaj mnie.
184 Droga święta Rito,
Proszę Cię o wsparcie duchowe i pomoc w pracy, dalej rozjaśniaj mi moją drogę i wspomagaj w
trudnych chwilach. Miej w opiece mojego Męża Adama i mamę. Pomóż jej w nowej pracy i na
studiach, aby zrealizowały się jej życiowe marzenia. W dalszym ciągu proszę Cię o wsparcie w
budowie kancelarii, aby wszystko poszło pomyślnie. Miej w opiece również klientów i ich trudne
sprawy.
Daj mi natchnienie i siłę na pracę i nowe sprawy.
-NSK
185 Święta Rito. Pragnę Ci podziękować za modlitwę i wszelką pomoc. Jednocześnie proszę o
Twoją modlitwę i wstawiennictwo o powrót do zdrowia dla mojej ukochanej żony Barbary, o zdrowie
dla Justyny Marii, Kingi i jej mamy, Mateuszka, brata Bogusława i przemianę serca, o przemianę
serca dla Macieja o zdrowie dla pani kasjerki z Marketu, Pani z Kwidzyna pobierającej chemię.
Proszę również o zdrowie i potrzebne łaski dla siebie. Proszę o dobra naukę dla moich wnuczek Zuzi i
Kornelki.
186 Błagam najpokorniej z całego serca Umiłowaną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga
Wszechmogącego, by moja znajomość z Roksaną rozwijała się i szła w dobrym kierunku.
Aby Roksana miała dla mnie więcej czasu i dostrzegła uczucie, którym ją darzę.
Dziękuję z całego serca Potężnej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo, wszelką pomoc i
wsparcie.
187 Święta Rito, Ty znałaś miłość i jej zaznałaś. Ja niegodna choć może jestem proszę i błagam
wyproś mi łaskę abym była z Sebastianem z którym tak dużo mnie połączyło. Chcę zaznać tej miłości
, bo tak naprawdę nigdy jej nie doznałam zawsze mnie wykorzystywano, zresztą patrzysz z Nieba i
widzisz, prawie nie ma dnia abym nie płakała, proszę wyproś mi tą łaskę, tą jedyną. Módl się za mną
Święta Rito.
188 Proszę o modlitwę za mojego syna ,żeby wrócił jak najszybciej do domu, żeby wrócił jak
najszybciej do pracy,żeby zostawił chorą miłość -życie bez Boga , która doprowadza do samych
nieszczęść.Modlę się codziennie do św.Rity wierzę ,że za jej wstawiennictwem ułoży sobie życie tak
by podobało się to Bogu.
189 Święta Rito, proszę Cię abyś wyprosiła u Pana łaskę abym w końcu znalazła swoje miejsce
zawodowe. Proszę Cię aby udało mi się zostać tu gdzie obecnie pracuje, abym w końcu ustatkowala

swoje życie. Zawierzam Ci Święta Rito tą sprawę i czekam ze spokojnym sercem na spełnienie swej
prośby.
190 O zdrowie, błogosławieństwo Boże,dobry rozum,dobra pracę i dobrego męża dla córki Oliwi.
191 Błagam siostry o modlitwę a św Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga w intencji mojego
syna.Błagam o Jego nawrócenie i uwolnienie z wszelkich nałogów. Aby odnalazł Boga w swoim
życiu. Jezu Ty się tym zajmij
192 św. Rito wiesz co to cierpienie. moja mama wycierpiala i cierpi dalej w tym roku. szpitale itd
kompletnie ją wykończyły.zle leki,zle diagnozy. domyślam się że nie będzie już miała tego zdrowia co
kiedyś. teraz znow trafiła do szpitala w ciężkim stanie. proszę pomóż jej z tego wyjść. spraw by
nastąpił przełom i stal się jakiś cud. jest osobą bardzo wiążąca. proszę Boże nie odbieraj mi mamy. nie
mogę byc zawsze obok niej. proszę również by moje małżeństwo było udane i by maz dal mi
wsparcie. proszę Sw. Rito o pomoc.
193 O pomoc Ducha Świętego, tak bardzo potrzebna dla mnie i mojego Narzeczonego w tym czasie.
194 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, która nigdy nie zostawiłaś mnie w
potrzebie poprzyj moje błagania skierowane w stronę Boga. W niedziele zostawił mnie mój chłopak,
M., którego kochałam całym sercem. Nie potrafię przeboleć tej straty. Jeszcze niedawno powtarzał, że
mnie kocha i spędzaliśmy wspólne, cudowne chwile. Czuję, że on jeszcze coś czuje. Spraw, aby się
nawrócił, aby potrafił spojrzeć na mnie tak, jak pierwszego dnia w Częstochowie, w miejscu, w
którym się spotkaliśmy i które nas połączyło. Połączyła nas pielgrzymka, święta Rito, nie pozwól, aby
tak błahy powód, który był przyczyną rozstania, rozdzielił nas na zawsze. Wierzę w Twoją moc i
powierzam swoją całą ufność Tobie.
195 Święta Rito wstaw się u Pana o zdrowie i niezłomną wiarę dla mnie
Maria
196 Boże błogosławieństwo dla Ani i wszystkich, z którymi się komunikuje i kogo ona myśli i modli
się
Boża wola do komunikacji Anyi i Nataszy
Boża wola do komunikacji Nataszy i Galiny
Boża wola dla komunikacji Nataszy i Wasilija
Boża wola, aby Lissa ćwiczyła balet, Boże błogosławieństwo dla niej i dla tych, od których to zależy
O pomocy św. Antoniego, św. Wita, św. Cycylii w ważnej sprawie
197 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE Pawełka oraz o dalsze siły dla Rodziców i Kuby...!
Dziękuję
AB
198 Św. Rito, za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar uzdrowienia
naszej córki i ochronienia jej przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji oraz pomoc w
pomyślnym rozwiązaniu naszych trudnych spraw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i
Andrzej.
199 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, wyleczenie z
przykrej choroby jelit, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę, donosić i urodzić zdrowe
dziecko.
Proszę też o opiekę podczas jej i moich podróży.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby
udało się korzystnie sprzedać książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie długów i remont
łazienki.Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka (podobnego

do tego, którego spotkałam, ale wybrał inną), którego pokocham, a on otoczy mnie miłością, czułością
i bezpieczeństwem materialnym.
To jest chyba niemożliwe i tylko Ty, święta Rito możesz dla mnie wybłagać tę łaskę. Pomóż mi
odnaleźć radość i sens życia, bo jestem bardzo samotna.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, Małgorzata

