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127 Proszę Cię św Rito, za Twoim wstawiennictwem o pokój w moim domu.
I uzdrowienie mojego synka i potrzebne łaski dla naszej rodziny.
Wstaw się u Pana za opanowanie i spokój mojego męża.
128 bardzo proszę o modlitwę za mnie, męża i nasze rodziny o potrzebne łaski, zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla nas wszystkich. o poukładanie naszego żecia na nowo po ciężkiej sytuacji
życiowej.
o jedność, miłość, wybaczenie w Rodzinie, zażegnanie sporów i żali oraz uwolnienie z przekleństw i
złożeczeń.
O DŁUGO WYCZEKIWANY DAR POTOMSTWA DLA MNIE I MĘŻA, O DAR POCZĘCIA I
URODZENIA ZDROWYCH DZIECI, KTÓRYCH TAK BARDZO PRAGNIEMY
o zycie wieczne dla zmarłych z rodziny i tych jeszcze na ziemi.
Bóg zapłać za modlitwę.
pozdrawiam,
Beata
129 Św. Rito,
Proszę o łaskę wiary dla mojego syna – Mikołaja oraz zdrowie dla męża Piotra.
Agnieszka
130 Proszę o modlitwę o pomoc i znalezienie pracy, cierpliwość i wytrwałość. Pomoc w nauce synom.
Zgodę w rodzinie i wzajemnie zrozumienie i szacunek.
131 O rozwiazanie problemow finansowych. Prosi Robert
132 Bardzo proszę o modlitwę, abym mogła mieć własną rodzinę. Proszę również o modlitwę za
moich najbliższych oraz za chorego Bartusia, aby rak opuścił jego malutkie ciałko. Bóg zapłać
-Pozdrawiam
Małgorzata
133 bardzo proszę o modlitwę w intencji moich kochanych rodziców Marii i Czesława, o dobre
zdrowie i długie życie dla nich.
Dziękuję, Magda
134 Święta Rito! podstępem wyrzucono mnie z pracy, bo choruję i nie mogę wyzdrowieć. Miałam byc
gwiazdą, a jestem nikim.
Chciałam byc zdrowa i móc wrócić do pracy. Czy patronka od spraw beznadziejnych może mnie
wspomóc?? Proszę o pomoc. Niech za tydzień cieszę się przyznanym zasiłkiem na rok. Zainterweniuj
w tej sprawie.
135 Święta Rito, proszę o wstawiennictwo w sprawie rozwiązania mojego problemu w pracy. Niech
Dobry Bóg pomoże!
D.

136 Święta Rito, bardzo Cię proszę o wsparcie w modlitwie i wstawienie się u naszego Pana Jezusa
Chrystusa - w intencji mojej rodziny. Bóg wie jak trudna to jest sytuacja jeśli chodzi o kilka aspektów
i że tu już tylko On może pomóc, bo ludzkie siły i możliwości są wyczerpane. Błagam o pomoc.
137 Proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia z SM.
138 Proszę o modlitwę za mojego męża, o siłę, wiarę, nadzieję w wyjściu z alkoholizmu. o przemianę
serca dla mnie i dla niego abyśmy się wzajemnie wspierali.
139 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za wszelkie łaski jakimi nas obrażasz.
Proszę Cię o zdrowie i spokój dla moich rodziców abyśmy mogli przeżyć razem szczęśliwie długie
lata. O zdrowie i siłę dla mojego męża. Abyśmy razem tworzyli szczęśliwą, zgrane rodzinę.
A najbardziej proszę Cię o opiekę nad moją córeczką, opiekę dla niej i dla mnie, aby była zdrowa aby
nie doskwieraly nam trudy macierzyństwa ale same radości. Żeby była zdrowa i silna. Abyśmy z
mężem i córeczką żyli w zgodzie i tworzyli szczęśliwą rodzinę.
Z Panem Bogiem, Milena
140 Za wstawiennictwem Św. Rity proszę o dar nawrócenia dla mnie, o spokój serca, cierpliwość,
abym odnalazł Pana Boga oraz o wiarę, nadzieję, miłość i w intencjach Bogu wiadomych, oraz za całą
moją rodzinę, szczególnie za siostrę Ewelinę o ratunek dla jej małżeństwa, Św. Rito módl się za nami.
prosi Łukasz
141 Święta Rito,
proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie ciąży 27 września. O to, by nie było żadnych komplikacji. O
zdrowie dla dziecka, dla mnie i o wyzdrowienie Jacusia.
142 Święta Rito Prosimy o pomoc w otrzymaniu pracy
Prosi Darek Krystyna Iza Marta Daniel
Jezu Ufam Tobie
143 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą pomoc.prosze by pojawił się w moim
życiu ktoś,kto mnie pokocha.A.
144 *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, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę by mój były mąż przejrzał na oczy ,opamietal
sie i naprawil swoje bledy.Aga
145 Proszę w intencji Andrzeja, który choruje na raka.
Dziękuję,
Krystyna
146 Św. Rito dziękuję za dotychczasowe wsparcie i pomoc. Zawsze mnie wspierasz i podnosisz na
duchy w ciężkich i trudnych chwilach. Nigdy nie zostałam pozostawiona bez Twojej siły wspierającej.
Proszę
Ciebie ogromnie Św. Rito o dalszą łaskę w intencjach znanych. Proszę również o wsprawcie moich
synów w nowym roku szkolnym, mężowi na nowym stanowisku pracy i mnie w codziennej pracy,
również zawodowej.
Szczęść Boże
AK
147 Św.. Rito proszę Cię o znalezienie pracy, proszę o uzdrowienie Lucyny, proszę o nawrócenie dla
Łukasza. Bóg zapłać. JGS

148 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o wytrwałość w modlitwie o przemianę serc Magdy i Jarka.
O zwycięstwo sakramentalnego TAK. Pokorę i roztropność w relacjach, łaskę przebaczenia i
otwartość na zmiany prowadzące do nawrócenia
Wiola
149 SW Rito proszę o bezpieczny powrót do domu córki i syna .
150 O ocalenie rodziny – by do rozpadu nie doszło! Błogosławieństwa dla mnie i dla rodziny, o prace
dla mnie, błogosławieństwo dla relacji z G. W jej intencjach męża dla mnie i we wszystkich
intencjach mojego serca!
151 proszę w intencji zdrowia dla mojej mamy( wykryto zmianę na prawym płucu, ma też problemy z
sercem), dla.mojego taty, męża i naszych dzieci. W intencji mojego brata (nie potrafię jej nazwać ale
Pan Bóg wie o co chodzi ;) )
Bóg zapłać
Ewelina
152 Proszę o modlitwę za pomyślą habilitację. Mariusz
153 Cudowna św Rito proszę wyproś mi łaski uzdrowienia i zdrowia dla mamy i wujka zdrowia i
wytrwałosci dla taty zdrowia dla całej rodziny i bliskich Proszę Cię o pomyslny przebieg operacji
wujka Dziękuję za wszystkie łaski które spłyneły na moją rodzinę za twojm wstawiennictwem
154 ŚW. RITO, PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH BŁAGAM CIĘ O MODLITWĘ W
INTENCJI MOJEJ I MOJEJ RODZINY.
PROSZĘ CIĘ O OPIEKĘ NAD MOJĄ CÓRKĄ W TYM ROKU SZKOLNYM. PROSZĘ, ŻEBY
MĄŻ BYŁ BARDZIEJ ŻYCZLIWY DLA MNIE.
BARDZO CIĘ PROSZĘ O TO, ŻEBYM MOGŁA ZAKOŃCZYĆ WSZYSTKIE ZALEGŁE
SPRAWY W DOMU I W PRACY I MOGŁA BYĆ
NA BIEŻĄCO ZE WSZYSTKIM. POCIESZ MOJĄ PRZEMĘCZONĄ I ZNERWICOWANĄ
DUSZĘ ORAZ ULECZ CIAŁO.
DZIĘKUJĘ ZA POMYŚLNY ZABIEG U MOJEGO MĘŻA.
BŁAGAM WYPRASZAJ ŁASKI DLA MNIE I MOJEJ RODZINY U PANA. STRAPIONA ŻONA
155 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 moich dzieci, męża, teściowej i dla mnie.
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
156 Sw Rito
.Dziekuję za dotychczas wymodlone łaski i opiekę nad moją rodziną.
Modlę się o cud i proszę o wsparcie modlitewne, abym nie musiała zaciągąć w banku kredytu, aby
znalazł sie inny sposób na opłaty, które mnie czekają.Proszę również o wzmożoną opiekę nad moją
córką w trakcie przygotowań do konkursu i o sponsora, który pomoże Jej w dźwiganiu obciążeń
finansowych z tym związanych, jak i o sukces jako zwieńczenie jej wielkich wysiłków.Dziękuję.
Hania
157 Kochana, zawsze pomocna Święta Rito,
Dziękuję za wszystkie łaski i proszę o wstawiennictwo za moim synem Piotrem.
Kasia z Poznania

158 Bogu znane intencje
d.
159 za wstawiennictwem Sw Rity prosze Boga o poprawe naszych relacji z żona w moim małżeństwie
i o drugie dziecko jeżeli jest taka wola Boga..
160 Proszę o łaskę uzdrowienia życia i założenia rodziny
i.
161 Dziękuję za ocalenie życia naszego i Maksa ostatnio o za pomoc finansową i słowa i działanie i
proszę żeby zamieszkać z Tomkiem o pomoc w przemianie mojego wnętrza i żucia miłością Boga.O
Ducha Świętego i nowe jego dary o nasze relacje juz teraz 4.O starcie głowy szatana o ochronę dalsza.
O moje nabranie godności królewskiej.Zeby Nadia miała tatę blisko.Abym była gotowa juz teraz i
potem.O dalsza opiekę nad nami.Zeby wyplata była w pt lub zaliczka czy coś i żebym przestała się
bać błądzić w sercu.I miłość do bliźniego i siebie samej.O pomoc w relacjach z Tomkiem.O jego
uwolnienie i powrót.Maly wyrok.Za nasza rodzinę i bliskich.Przyjacilo i krzywdzicieki.Za duszę
wybrane i czyścowe siostry księży i misjonarzy i wstawiennikow.Zebym miała kogoś od Jezusa.Abym
wiedziała co mam dalej robić.Zeby Dych Światy i Maryja mówili i działali.O wsparcie moich
patronów anioła Archaniola i bliskich i krewnych którzy są już u Boga.
I za wszystko co oddałam Maryi w jej ręce Bogu znane.
Ojcze Matko dziękuję w Imię Jezusa i proszę w Imię Jezusa o to wszystko.Maryjo mamo Tobie
wkładam to w ręce.
Przyjdź Duchu Święty.
Jezu Ty się tym zajmij
162 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.Proszę Cię aby Rafał wyszedł z nałogu.Niech nie brnie w to dalej i niech moja rodzina
go zaakceptuje.
163 O Boga w sercu i dary Ducha Świętego dla wszystkich domowników. O zgodę i wzajemny
szacunek między moim mężem a ojcem. O uzdrowienie dla Julii. Alina
164 Święta Rito patronko od spraw trudnych i nie możliwych prosząc ciebie zawsze w trudnych
chwilach wiem ze z tobą wszystko jest możliwe proszę ubłagał pana Boga żeby podjął decyzje i za
męża zdecydował i synów czy wyjazd do Szwajcarii będzie dobra decyzja aby dobry Bóg miał nas w
opiece od złego od wypatkow oraz chorób żeby moja rodzinka zawsze wracali cali i zdrowi proszę o
bezpieczeństwo wszystkich moich dzieci kochanego męża i wnusia i moje i wszystkich bliskich .
Proszę o zgodę w rodzinie by mój mąż nie był taki nerwowy by spokojnie rozmawiał z dziećmi
swoimi proszę o uzdrowienie i o wyciszenie ciała i duszy męża mojej i dzieci byśmy mieli wielka
miłość dla siebie i innych i szacunek. By syn zdał jak najszybciej prawo jazdy i był bardzo dobrym
kierowca . Proszę o pomoc w wybudowaniu domu jak o finansowe tak o siły i wsparcie psychiczne .
Dopomóż Boże by najstarsza córka z zięciem i wnusiem zakupili własne mieszkanie by nie musieli
tułać się po stacjach i o dobra prace da hej męża dziękuje za wszystkie prośby św Rity za wymodlenie
się u tronu Bożego i dziękuje Panu za wszystkie łaski co otrzymaliśmy
165 Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji:
o uzdrowienie z cukrzycy !
Bardzo dziękuję za dar modlitwy!!!
Serdecznie Siostry pozdrawiam !
Krzysztof
166 proszę o modlitwy w intencji mojego syna Kamila prosząc o łaskę Światła Ducha Świętego w
nauce dla Kamila i o zdanie egzaminów zawodowych z drugiej klasy przez Kamila

167 Św. Rito! Wybłagaj mi łaskę pomyślnego ukończenia studiów w terminie. Marta
168 Święta Rito proszę by ludzie którzy w pożarze stracili dach nad głowa i cały dobytek by nasz
kochany Pan Bóg dopomógł odbudować i jak najszybciej zebrali pieniążki na odbudowę domów i
chciałam panu Bogu podziękować po mimo wielkiej tragedii ze ludzie wyszli z tego cało dziękuje
Panie wysłuchaj swoją ulubienice kochana św Rite
169 Prosze o zdrowie duszy i ciala dla czlonkow mojej rodziny.
Bog zaplac
Ela
170 Dziękuję Ci św. RITO za dotychczasową pomoc i wyproszone przez Ciebie łaski dla mnie i mojej
rodziny, proszę o dalszą pomoc w sprawach doczesnych z którymi sobie nieradzę i pomoc w
znalezieniu pracy.
171 O wyleczenie z choroby nowotworowej Moniki i depresji Andrzeja.
172 Święta Rito, już niejednokrotnie pomagałaś mi w trudnych i beznadziejnych sytuacjach proszę
Cię o pomoc w realizacji pilnych zadań w ramach pracy naukowej oraz o uczciwość (!) i pomoc ze
strony osób, z którymi współpracuję. Proszę dopomóż mi w podjęciu ważnych i kluczowych decyzji,
oraz o ochronę przed nieprzyjaciółmi.
Proszę też o łaskę dobrego męża.
173 Potężna Sw Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Boga aby Robert zaczął zdrowieć pojednał się z
Bogiem i mógł mieć przeszczep wątroby.O drugie życie dla Roberta błagam Cię wstaw się Sw
Rito.Bog zapłać Joanna
174 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, a zwłaszcza o
jej zdrowie psychiczne tak, aby stresująca praca, troski życia codziennego i niedobór snu nie
powodowały spustoszenia w jej zdrowiu fizycznym. Dopomóż jej znaleźć inną pracę, która da jej
satysfakcję i nie będzie tak stresująca. Oczywiście otocz opieką też mojego zięcia i spraw aby
zaakceptowal fakt, że moja córka nie może mieć dzieci.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie oraz znaczny przypływ pieniędzy.
Pomóż mi sprzedać korzystnie rower oraz inne rzeczy, aby spłacić długi i wymienić zepsute sprzęty
domowe,
pomóż mi też znaleźć okazje do zarobienia dodatkowych pieniędzy.
Proszę Cię również o opiekę podczas mojej podróży do Aten, o szczęśliwy pobyt u mojej przyjaciółki
oraz bezpieczne loty.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka, 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.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, M.
175 Święta Rito dziękuję Ci za wstawiennictwo za moim synem. Jest szczęśliwym przedszkolakiem.
Ufam i pokladam w Tobie nadzieję.
Strzeż mojej rodziny i naszego zdrowia i życia.
Wdzięczność moja jest wielka.
176 PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI:
Z PODZIEKOWANIEM ZA OTRZYMANE ŁASKI Z PROSBA O ZDROWIE W RODZINIE
ORAZ POMOC, POMŚLNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI I WSZYSTKICH TRUDNYCH
SPRAW W FIRMIE. POMOC W UDOWODNIENIU NIEWINNOŚCI, WIARĘ ORAZ MĄROŚĆ

BOŻĄ. ŚWIĘTA RITO WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI ABY PAN BOG UDZIELIŁ NAM
POTRZEBNYCH ŁASK.
177 O zdrowie dla mojej calej rodziny.
Dziekuje
-K.
178 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, a także uwolnienia z nałogu palenia papierosów, oraz uzdrowienia mojego taty z
choroby Parkinsona oraz przerostu prostaty. Bóg zapłać!
Magdalena
179 Święta Rito, bardzo Cię proszę, wybłagaj u Boga łaskę przemiany mojego życia, prawdziwego i
szczerego nawrócenia, wyprostowania i ułożenia relacji z E., odnalezienia i podjęcia właściwej drogi
życiowej we wszelkich aspektach, proszę o Dary i Światło Ducha Świętego na moje życie i życie
moich Bliskich.
180 Święta Rito Jak co miesiąc i w codziennej modlitwie proszę Cię o woje wstawiennictwo w
sprawie łaski zdrowia dla mojej kochanej żony Barbary, proszę o zdrowie dla brata Bogusława i
przemianę jego serca, o zdrowie dla Kingi i jej mamy, Justyny, Lidki, pań które pobierają chemię,
proszę o zdrowie dla synów, synowych i wnuków oraz o zdrowie i potrzebne siły dla siebie bym mógł
wspierać żonę w jej chorobie i o uwolnienie się żony i mnie od złych myśli o chorobie żony byśmy
mieli ufność w Bogu, że dobry Pan wysłucha naszych modlitw i pomoże żonie wrócić do zdrowia.
181 Dziękuję za wszystki wymodlone intencję,proszę o modlitwę o godną starość dla mnie i za
dzieci,które rozpoczęły rok szkolny.
182 Rito Ty sie tym zajmij
183 proszę o modlitwę w intencji dobrej pracy dla mnie w nowym niż obecne miejscu...z dobrymi dla
mnie ludźmi i fajnym dobrym szefem
184 Swieta Rito,
dziekuje Ci za ogrom lask, jakie w ostatnim czasie otrzymalam za Twoim posrednictwem.
Prosze Cie o dalsza opieke i pomoc w zrealizowaniu spraw, ktore dzieki Tobie moge realizowac.
Miej w opiece cala nasza Rodzine
Twoja wierna czcicielka
Joanna
185 Św.Rito Opiekunko, dziękuję z całego serca za Twoje wstawiennictwo u Boga. Proszę Cię jednak
znów o modlitwy i ubłaganie pomocy dla syna Damiana. Proszę o pomoc w uzyskaniu pozytywnych
wyników ze wszystkich egzaminów i obrony licencjackiej w miarę możliwości w pierwszych
terminach. Z serca dziękuję za wszystko. Miej na uwadze dobre zdrowie Damiana.
Bóg zapłać. Twoja wielbicielka Marzena
186 Kochana Rito
Bardzo ciebie proszę o pomoc. Jestem dalłko, na obcym kontynencie, pozostawiona sama sobie.
Przyjechałam tutaj za miłością mojego życia, o którą bardzo Ciebie długo prosiłam. Niestety okazało
się że miłość ta mnie nie chce, zostałam sama, bez środków do życia, bez perspektywy na przyszłość.
Jest mi bardzo przykro, bardzo źle. Nie mam ochoty żyć.
Ulituj się nade mną, błagam.
Twoja wierna Czcicielka

187 Św. Rito, błagam Cię nieustannie, pomagaj nam w trudnych chwilach, dziekuje ze jestes, bez
Twojej opieki normalnie nie dalibysmy radę, a jest jak jest. Tato coraz częscięj upija się, już nawet dni
kiedy się powstrzymywał, ulega słabościom i jest pod wplywem alkoholu, Ty wiesz jak jest,
przezwiska, pretensje, urągania z jego strony do domowników, szczególnie do mamy, a z naszej i jej
strony - ciagły strach, niepewnośc co będzie dalej, wstyd , Proszę - wstaw się u Jezusa i Maryi, otocz
moją rodzine opieka,a tato niech wytrwa w trzeźwości.
Proszę powstrzymaj ten diabelski plan - upijanie się i urąganie innym. Tyle ludzi chorych walczy o
każdy dzień życia, prosi o zycie a alkoholik marnuje swoje życie i zycie rodziny. Nie pozwól mu się
zatracić, zbaw jego duszę, proszę o opamiętanie dla niego, nim będzie zbyt póżńo. Jest juz po
wylewie, a mimo to, żyje tak, by dawać się we znaki z najgorszej strony. Powstrzymaj to zło, proszę o
nawrócenie również dla siostry, nie uczestniczącej w Eucharystii, żyjącej w niesakramentalnym
związku. Proszę o sakrament małzeństwa dla niej i jej chłopaka. Proszę o zdrowie dla mamy, o
zdrowie dla mnie, dla całej rodziny, o opięke w codziennosci, opięke w czasie podrózy, o opiekę w
szkole dla najmłodszych w rodzinie, o opięke nad budowa domu. Tyle jest spraw, które chciałabym
Tobie polecic, by wszystko co mnie i moją rodzinę stresuje, co trapi, było o wiele łatwiejszse. Proszę
o jednośc w parafii, mądrą politykę w kraju, Europie i na świecie, gdyż pokój jest zagrożony. Wstaw
się również za zmarłych z rodziny i za dusze znikąd nie mając pomocy. M
188 Proszę o modlitwę Bogu wiadomą,
189 Błagam Ciebie Kochana Święta Rito o pomoc w tak trudnej dla nas sytuacji finansowej, żebyśmy
mogli w końcu wyjść z tych wszystkich długów i żyć spokojnie. Uproś u Pana Boga wyżej
wymienione ŁASKI dla naszej rodziny. Bóg zapłać.
Sylwia
190 Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania problemów w pracy
Proszę też o modlitwę za córkę, która skończyła 18 lat
191 Św. Rito, prosimy o ochronę naszej córki i powrót jej do zdrowia oraz pomoc w pomyślnym
rozwiązaniu bardzo trudnych naszych spaw rodzinnych a w tym finansowych, prosi Janina i Andrzej.
192 Bogu znana intencja
193 Swięta Rito dziękuję za otrzymane łaski. Proszę wyproś mi u Pana łaskę wyzdrowienia dla Tomka
i zdrowie dla mojej mamy. Twoja czcicielka K.
194 Święta Rito proszę o wstawiennictwo o uzdrowienie brata Wojtka z ciężkiej choroby.
za wszystkie łaski otrzymane dzięki Twojemu wstawiennictwu. AL

Dziękuję

195 Proszę o modlitwę w intencji moich synów(Łukasz,Adam,Piotr) i ich rodzin,a w sposób
szczególny błagam za Piotra o dobre,uczciwe życie,pozbawione nałogów...
196 Swieta Rito, patronko spraw beznadziejnych, z calego serca prosze wyjednaj laske nawrocenia dla
mojego narzeczonego Sebastiana. Pomoz mu przebaczyc tym, ktorzy go zranili.
Prosze pomoz nam zbudowac rodzine Bogiem silna i postepowac zgodnie w wola Boza! Joanna
197 W intencji kurator społecznej Pani Kingi
Oraz w intencji Michała o szcZerą spowiedź dla niego i dla niej.
198 Bardzo proszę o modlitwę za moją zmarła mamę,tatę, dziadków oraz za rodzinę i za siebie w Panu
Bogu wiadomych intencjach i bliską kochaną osobę.
199 Kochana droga św. Rito! Dziękuję za wszelkie otrzymane łaski, za opiekę i modlitwę.

Proszę o siłę by przetrwać adaptacje moje dziecka, prosze aby on się umiał odnaleźć w nowym
otoczeniu, proszę miej go w swojej opatrzności.
Kochana Rito proszę o zdrowie dla ciężko chorego wujka...módl się za niego.
Proszę o powodzenie zabiegu teściowej by już zawsze była zdrowa i pełna sił.
Proszę o opiekę nad moja bratanicą.
Czuwaj nad nami.
200 Święta Rito spraw by w dniu naszego ślubu była piękna pogoda proszę o to z całego serca
201 Święta Rito spraw by Damian nie pił by mnie nie bił bym ją szanowali go i karolcie kocham ich i
spraw by nigdy mnie nie zdradził

