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Intencje z dnia 5 listopada:
142 Sw Rito blagam by moja sasiadka przestala mi dokuczac i naprawila wyrzadzone krzywdy.o cisze
za sciana.blagam Cie Sw Rito by sasiedzi przestali mnie przesladowac.to juz jest nie do
wytrzymania.prosze tez Sw Rito by znakazly sie pieniadze na wymarzony wyjazd corki i
navpotrzebne rzeczy.Sw Rito daj nam mieszkanie i spokojne i szczesliwe miejsce.Dziekuje.Ania
143 Święta Rito, proszę Cię o pomoc w uzyskaniu pozytywnej oceny z lektoratów z angielskiego oraz
konwersatorium z rosyjskiego w semestrze zimowym 2018/19 na studiach. Pomimo,ze zawsze sie
ucze na zaliczania ciagle nie potrafie zaliczyć na pozytywna ocene sprawdzianow i kartkowek. Prosze
Cie o pomoc w tej trudnej sprawie, juz nie wiem vo robic. Jezyki obce sprawiaja mi bardzo duzo
problemow. Dziękuję Ci za dotychczasowe dary i laski.
Agnieszka
144 zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji moich kochanych rodziców Marii i Czesława o dobre
zdrowie i długie życie dla nich.
Dziękuję Magda
145 O uratowanie małżeństawa Małgorzaty i Igora przed orzeczeniem rozwodu.
146 Święta Rito, bardzo Cię proszę, żebym zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko.
A
147 Święta Rito. Przez Ciebie zanoszę prośbę do Boga o habilitację, która jest niezbędna do mojego
rozwoju naukowego. Mariusz
148 Proszę o modlitwę w intencji mojej bratowej walczącej z chorobą nowotworową oraz w intencji
ocalenia i całkowitej odmiany mojego życia, proszę od tak dawna a jest coraz gorzej i brakuje mi już
sił,
Paweł z Lublina
149 Święta Rito ! Wysłuchaj moich próśb ,o które codziennie się modlę. B.
150 Proszę o modlitwę w intencji chorej Oleńki 3,5 letniej o uzdrowienie z padaczki
Mama Oli
151 Bogu znana intencja
152 Prosimy o modlitwę o dar potomstwa
153 Swięta Rito,
Proszę Cię tylko o zdrowie dla nas wszystkich.
Monika
154 Prosze o modlitwę w intencji zdrowia leosia. Swieta Rito prosze o prawidlowy rozwoj mojego
dziecka.
155 bardzo proszę o modlitwę w intencji rodziny Agnieszki i Sławka o wzajemną miłość i szacunek i
przetrwanie trudnych chwil

156 O czystosc dla Roberta
157 O święta Rito proszę wyproś mi łaski o które Cię proszę.
Uzdrowienie kręgosłupa i bólów jakie występują. Proszę Cię również o uzdrowienie głowy.
Łukasz
158 Kochana i Święta Rito!
Dziękuję Ci za wszystkie doznane łaski.
Proszę ucisz lęk serca i złe myśli zaprzątające głowę, bym przestał się zamartwiać.
Wyproś dla mnie łaskę wiary i miłości do Pana Naszego Jezusa Chrystusa, bym w nim znalazł
ukojenie.
Twój Krzysztof
159 W intencji mojej córki o nawiązanie relacji z Jezusem i otwarcie się na dZiałanie ducha Sw. oraz
w intencji mojego taty.
160 Droga Św. Rito, dziękuję Ci z całego serca za to, że jesteś z nami. Proszę Cię o dobry wynik
16.11. Ty wiesz najlepiej jakie to dla mnie ważne. Wierzę, że Ty możesz mi pomóc! A.
161 Święta Rito proszę Cię o spokojną pracę i o to aby moja szefowa spłaciła w tym roku pożyczkę,
którą dla niej wzięłam w banku. Proszę o pokorę i cierpliwość dla mnie i mojej rodziny, o zdrowie i
nawrócenie dla moich bliskich, o zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe dla Mariana. Proszę o
potomstwo dla Mateusza i Magdy i aby ich małżeństwo układało się coraz lepiej.
Święta Rito moim największym marzeniem jest to abym w końcu założyła rodzinę. Przez Twoje
wstawiennictwo proszę Boga aby postawił na mojej drodze (w miarę szybko, bo lata "lecą"
;))mężczyznę wierzącego, odpowiedzialnego, dobrego, czułego ale i męskiego, który zostanie moim
mężem.
Dziękuję Ci św. Rito z całego serca za Twoje wstawiennictwo, bo wiele już dla mnie łask w niebie
wyprosiłaś
Dominika
162 proszę o dołączenie intencji o zdrowie, pokój i rozwiązanie trudnej sytuacji z praca dla mnie i ojej
rodziny.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam,
Marta
163 Święta Rito
Błagam o pojednanie w rodzinie ,dobrego męża dla córki ,dobrą żonę dla syna, dobrą stałą pracę dla
nich.
164 Umiłowana Święta Rito u Twoich stóp pochyla się matka prosząca Cię o pomoc .Moje serce jest
rozdarte a łzy nie przestają płynąć po matczynych i ojcowskich policzkach . Błagam Cię jedyna nasza
nadziejo że wyprowadzisz moją córkę z tej złej podjętej przez nią decyzji i zawrócisz ją z zabłąkanej
drogi i amoku w jakim obecnie tkwi .Nie pozwól jej kroczyć tą drogą , nie pozwól jej dalej nas ranić
.Wyproś łaskę na jej opamiętanie i zrozumienie przez nią jak strasznie rani i krzywdzi swych rodziców
Święta Rito zwracam się do Ciebie jak do swej już nie żyjącej mamy która była mi pomocna w tak
strasznych sytuacjach w jakich nasze dziecko nas postawiło Błagam Cię z całego serca swego pomóż
nam i zawróć mi dziecko z tej zabłąkanej drogi Oby zrozumiała swój błąd jak było to wielokrotnie
Nie pozwól nam zostać zawiedzeni przez naszego Pana Najwyższego Błagam wyproś nam łaskę
zbawienia od tych problemów i przynieś nam radość i szczęście w rodzinie . Niech nasze łzy
wyzwolą nas od wszystkich zmartwień. Bóg Zapłać
165 Proszę o udaną operację nerki dla córki Angeliki

166 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 w intencji uzdrowienia mnie
z wodogłowia, depresji, schizofrenii, łysienia i jaskry. Bóg zapłać!
Magdalena
167 Bardzo proszę o modlitwę:
Za nastoletnia córkę Kamilę-o przemianę jej myślenia, o poznanie Boga.
Za mamę o wiarę.
Za mnie-o wiarę, o siły w wychowywaniu córki, o mądrość, cierpliwość, zgodę na działanie Boga
Za wszystkich bliskich o wiarę.
Za dusze w czyśćcu cierpiące o niebo.
168 Św. Rito proszę o opiekę nad dziećmi, ich dobry rozwój i bezpieczeństwo. Proszę o zgodę w
rodzinie, rozwiązanie problemów, utrzymanie pracy. Proszę o zdrowie dla Marii i całej rodziny.
Czcicielka
169 Najdrozsza Swieta Rito,
Dziekuje za Twoja opieke i laski. Miej mnie i cala rodzine w opiece. Prosze o zdrowie dla mojej
rodziny.
Prosze o zdrowie dla Pana Piotra i o pozytywne rozwiazanie trudnej dla mnie sprawy.
Pomoz w znalezieniu dobrej pracy dla mojego narzeczonego.
Pomoz mi modlic sie cierpliwiej, gorecej i zarliwiej.
Badz ze mna Swieta Rito! Twoja czcicielka Marta
170 Święta Rito, proszę o utrzymanie pracy, pomoc w problemach finansowych. Alina
171 Prośba o możliwe w intencji:
W podziękowaniu za dar życia dla córeczki która 13.listopada obchodzic będzie miesiąc .
Z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla niej jak i dla starszej córki Roksany i syna Karola.
172 sw Rito
prosze o zdrowie dla mnie i dla rodziców
i prosze Cie o cały etat w mojej szkole w roku szkolnym 2019/2020
173 Proszę o pomoc w nauce, zdrowie, ochronę przed złem dla mnie i mojej rodziny.
o dobrego męża.
174 Prosze o moitwe o zdrowie dla Andrzeja
175 Kochana Święta Rito.
Dziękuję za dotychczasowa opiekę. Proszę z wiarą, nadzieją, pokora wysłuchaj moje modlitwy
zanoszone do Ciebie od 4 miesięcy. Bardzo proszę o powrót kochanego, macierzyństwo, poprawę
sytuacji finansowej, uratowanie majątku, pozytywne zmiany w moim życiu. Ulituj się.
Wierna Czcicielka
176 O łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów dla Jerzego i o nawrócenie Jego rodziny.
177 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.
178 Proszę o modlitwę w intencji miłości Pragnę być zalana morzem miłości

179 Ukochana Św Rito, Orędowniczko w sprawach beznadziejnych.
Proszę Cię z całego serca wyproś u Boga łaskę uzdrowienia mojego męża- Roberta z guza płuc, by
proces radio-chemioterapii przyniósł pozytywne efekty. Proszę o siły dla niego i utracone zdrowie.
Agnieszka
180 Święta Rito nieoceniona i niesamowita w swej dobroci, hojności i miłosierdziu patronko spraw
trudnych i beznadziejnych bardzo gorąco Cię proszę o Twoją modlitwę za mnie do Jezusa, Twoje
wstawiennictwo i pomoc w moich problemach finansowych. O Droga Święta Rito bardzo Cię proszę
pomóż mi spłacić długi i zdobyć pieniądze, abym modła sobie kupić potrzebne rzeczy. Spraw, aby to
wszystko ruszyło do przodu. Daj mi nadzieję na to, że wszystko będzie dobrze i się ułoży. Święta Rito
bardzo Cię proszę o dobre, spokojne, szczęśliwe, bezpieczne, mądre, rozsądne, skuteczne, pomyślne i
korzystne dla mnie rozwiązanie i zakończenie wszystkich moich trudnych spraw oraz o opiekę i
pomoc we wszystkich sprawach codziennych. Święta Rito pomagałaś mi tak wiele razy w wielu
trudnych, skomplikowanych, pogmatwanych na sposób ludzki sprawach. Pomóż mi i tym razem
proszę Cię o to z całego swojego serca, duszy, wnętrza, umysłu. Całą sobą. Święta Rito bardzo
dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie do tej pory zrobiłaś. Dziękuję za Twoje modlitwy,
wstawiennictwo za mną do Jezusa, za wszelkie otrzymane łaski i za Twoją opiekę nade mną i pomoc.
Amen.
Justyna
181 za pewna rodzine o nawrocenie i przemiane sumienia , Jezu ty sie tym zajmij, o dobra prace i
meza dla ani, magdy, teresy, dobrej zony dla marcina, laske pracy na uczelni i w sadzie, czystosc
przedmalzenska dla pawla, piotra, kuby, mateusza, adriana, wojtka
182 Proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo w intencji daru potomstwa dla naszgo małżeństwa
183 Droga Św.Rito Proszę Cię wyblagaj łaskę zdrowia dla mnie i całej mojej rodziny A także pomóż
mojej córce zdać egzaminy ösmoklasisty.Agata
184 prosze o modlitwe o laske calkowitego uzdrowienia z choroby Natalie N, o laske uwolnienia z
nalogow Bartlomieja K, o laske nieba dla dusz czysccowych i SP.Wieslawa D, o wysluchanie mojej
intencji Nowenny Pompejanskiej I intencji NP mojej mamy
185 Św. Rito proszę o pomoc w wychowaniu syna -Mikołaja, spraw proszę, aby chętniej się uczył i
chroń go proszę przed złymi wpływami.
Agnieszka
186 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki.
187 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.
188 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo u Boga. Proszę Cię o łaskę uwolnienia od nerwicy lękowej
(mechanizmów w ciele, które są skutkami złych doświadczeń w przeszłości) oraz łaskę uzdrowienia
fizycznego. Proszę również o łaskę nawrócenia dla mojego taty Leszka, brata Piotra i szwagra
Krzysztofa. Bóg zapłać.
Aneta B.
189 O powrót do zdrowia dla Krystyny i Zbigniewa. Bóg zapłać!
190 chciałbym prosić o dołączenie intencji:
za Romana
191 Sw. Rito upros u Serca Jezusowego laske uzdrowienia i ulge w cierpieniu

192 Za naszą Ojczyznę aby nigdy nie była zniewolona zaborcami.
193 Święta Rito, jak co miesiąc proszę Cię o Twoje wstawiennictwo i modlitwę w szczególności o
zdrowie dla mojej ukochanej żony, synów Mateuszka i Łukaszka, brata Bogusława, p. Marii i Justyny,
p. kasjerki z marketu i p. z Kwidzyna, Kingi i jej mamy, Barbary i Ewy. Proszę również o modlitwę o
potrzebne siły, wytrwałość i zdrowie dla siebie, o modlitwę o zgodę w naszej rodzinie. Święto Rito.
Pragnę też na Twoje ręce złożyć podziękowanie za Twoją opiekę nad moją rodziną.
194 O pozytywnie przeprowadzoną kontrolę w zakresie postępowań realizowanych w 2018 r. oraz o
prawidłowy rozwój poczętego dzieciątka prosi Cię Świeta Rito - ojciec Piotr
195 Prosze o zdrowie dla dzieci i tesciowej, prosze o to aby moj syn zaczal byc grzeczny i zaczals
dorze uczyc, aby nie zszedl na zla droge. Prosze aby corka dobrze pokierowala swoim zyciem i
wyrosla na porzadna, dobra, uczciwą osobe i zeby miala szczesliwe zycie.
Blagam o opieke nad synem i corka aby ich zycie bylo udane i szcesliwe. Prosze aby syn zaczal sie
uczyc. Prosze o szczesliwy powrot z wyjazdu.
196 chciałabym prosić o modlitwę w intencji dobrej drogi zawodowej dla mnie.
serdecznie pozdrawiam
Ewa
197 Błagam z całego serca Umiłowaną Świętą Ritę o wstawiennictwo u Pana Boga Wszechmogącego
o to, aby Roksana miała dla mnie więcej czasu a przede wszystkim by dostrzegła uczucie, którym ją
darzę.
Dziękuję z całego serca potężnej Świętej Ricie za dotychczasowe wstawiennictwo, wszelką pomoc i
wsparcie w tej bardzo ważnej dla mnie sprawie.
198 Św. Rito w dalszym ciągu proszę Cię o pomoc memu synowi Andrzejowi w bardzo trudnych
sprawach sądowych , które zagrażają Jemu i Jego rodzinie . Miej opiekę nad Nim . Prosi Cecylia
199 proszę o modlitwę o zdrowie wnuczki i błogosławieństwo Boże dla syna i jego rodziny i córki
200 Swieta Rito
Dziękuję za wymodlone łaski w moich intencjach, o które prosiłam dotychczas.
Prosze o modlitwę w intencji mojej duszy, aby odwaznie wypełniała Boży plan wzgledem Niej, o
uzdrowienie duchowe dla mojego męża Krzysztofa, opiekę nad dziećmi i wnuczką Urszulką..Pragnę
abyśmy czynili jak najwięcej dobra, żyjąc w pokoju i miłości bożej, rozwijali sie w/g tego , co Bóg
nam zapisał.
Hania
201 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Filipa, Antosia i Piotrusia
Anna
202 Św. Rito!
Dziękuję za wszystkie łaski, które dla mnie wyprosiłaś!
Proszę o błogosławieństwo, zwłaszcza zdrowie dla mojej rodziny, znajomych i wszystkich ludzi,
których spotykam. Szczególnie proszę o pracę dla siebie i Ilony, która da nam możliwości rozwoju.
Justyna
203 Św Rito pomóż mojemu mężowi Ty wiesz o co mi chodzi. Proszę Cię o szcześliwe rozwiąznie;) o
zdrowie dla mojej rodziny Bóg zapłać wstawiaj się za mna

204 Proszę o modlitwę aby Bóg pomógł mi w pracy, aby zmienił złe nastawienie do mnie mojego
przełożonego, abym zaczęła normalnie pracować bez stresu, aby Bóg mi pomógł w tej trudnej sytuacji
w której się znalazłam i która trwa już tak długo
205 Proszę o modlitwę o powrót do zdrowia Mateusza, który uległ wypadkowi. Aby diagnoza nie była
wyrokiem, by powróciło mu czucie i mógł chodzić.
Bóg zapłać.
Magdalena
206 Najdroższa Święta Rito proszę o uzdrowienie mnie z depresji umieram ze smutku twoja czcicielka
207 Święta Rito, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Błagam o dalszą opiekę nade mną i moją
Mamą. Bardzo proszę o zdrowie dla Mamy - aby znalazły się skuteczne metody leczenia wszystkich
jej chorób; proszę zwłaszcza o leczenie uporczywego nadciśnienia - spraw, aby znalazł się wreszcie
skuteczny lek, który uśmierzy jej dolegliwości i obniży ciśnienie. Proszę też o pomoc w leczeniu
woreczka żółciowego. Dla siebie błagam o dalszą pomoc w pisaniu doktoratu - aby udało mi się
utrzymać dotychczasowy poziom, abym zdążyła w terminie, aby recenzenci byli przychylni, aby
egzaminy i obrona przebiegły pomyślnie. Proszę też, Święta Rito, o dobrego męża. Eliza
208 Święta Rito, proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mnie i mojej rodziny. Proszę o pomoc w
wypełnianiu obowiązków zawodowych i szkolnych, a także pogodę ducha, dobre wybory, których
dokonujemy.
209 Błagam sw.Rite , zeby wstawiła sie do Pana Boga z prośba o dar potomstwa dla małżonków
Bozeny z Sebastianem.Od wielu lat oczekują łaski rodzicielstwa .
210 Dziękuję Panie Boże za wszystko i przepraszam, że tak mało dziękuję.
Proszę o modlitwę w intencji zdrowia duszy i ciała dzieci (przedszkolaków): Dominiki, Weroniki oraz
syna Marka (studenta) oraz męża Leszka, mamy Donaty, siostry Moniki (młodej wdowy) i jej rodziny
oraz dla mnie o uzdrowienie z bólów owulacyjnych przypominających bóle porodowe w czasie cyklu
miesięcznego, abym nie zemdlała i nie musiała brać środków antykoncepcyjnych, które chce mi
zapisać ginekolog jako lekarstwo. Proszę o głęboką wiarę dla całej mojej rodziny, zbawienie dla
wszystkich ludzi oraz opiekę Matki Bożej mnie i moich bliskich przed diabłem w związku z tą
intencją w sprawie zbawienia. Proszę o radość serca.
Proszę o zdrowie duszy i ciała dla Teściów.
Proszę o błogosławieństwo w sprawach finansowych (w tym kredytem i remontem)
Proszę o uzdrowienie duszy i ciała dla chorego kuzyna 29-letniego Łukasza z choroby nowotworowej
Keithla i siły dla jego mamy i taty oraz Babci Agnieszki.
Z Panem Bogiem
Dorota
211 Proszę o włączenie następujących intencji:
- o zdrowie i błogosławieństwo dla Rodziców, Babci i braci
- o dobrego męża dla Justyny, Joanny i Magdaleny
- o bezpieczną podróż dla rodziny i przyjaciół
- o zdrowie dla o. Łukasza i jego taty
212 Święta Rito proszę o zgodę i miłość w rodzinie. Anna.
213 Święta Rito, proszę Cię o wymodlenie u Boga odpowiedniej pracy dla mnie i poznania wreszcie
odpowiedniego mężczyzny - dobrego męża. Proszę też za Twoim wstawiennictwem o zdrowie dla
bliskich i bezpieczny wyjazd Asi Bibi z Pakistanu. Dziękuję!
Kasia

214 Św.Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych od 7 lat staramy sie z mężem o dziecko
bezskutecznie proszę cię wyproś nam u Pana Boga dar macierzyństwa i dar ojcostwa abym w końcu
zaszła w długo wyczekiwaną i upragnioną ciąże i urodziła zdrowe dziecko Amen Angelika i Dariusz
215 Święta Roto zwracam się do Ciebie z blagalną prośbą o uleczenie mojej Kochanej mamusi. Proszę
wspomóż Ją w Jej walce z nowotworem, daj siłę, by pokonała chorobę. Błagam Cię pomóż Naszej
Rodzinie, byśmy mogli być razem, byśmy razem cieszyli się wolnością od cierpienia i bólu. Proszę
wysłuchaj Naszego błagania.
216 Prosze o modlitwe w intencji tego, by moja psychoterapia przyniosla efekty.
Szczesc Boze.
Ewa
217 SW Rita proszę o wstawiennictwo się z naszymi prośbami do naszego Pana Boga z twoją pomocą
jest wszystko możliwe co nie raz doświadczyłam.Prosze żeby moja córka z zięciem i wnuczkiem
dostali mieszkanie od miasta i nie musieli mieszkać po stacjach dopomóż Panie Boże . Żeby mój mąż i
synowie zawsze wracali cali i zdrowi zagranicy , dopomóż nam dobudować dom który zaczęliśmy z
twoją pomocą wysłuchałem nas Panie daj nam siły i zdrowie i finanse by to wybudować bez stresu
który nas w najbliższym czasie pszesladowal proszę bo podwyżkę dla mojego męża w pracy byśmy
bmogli dalej budować domek.prosze by córka najmłodsza dobrze się uczyła w tym roku by dostała się
do dobrej szkoły, proszę o zdrowie moich dzieci wnuka męża i dla mnie i całej naszej
rodziny.Dziekuje ci SW Rita za wszystkie sprawy które uprosiłas Pana Boga bo zostały nam dane
dziękuję panu Bogu i tobie SW Rita z całego serca w tobie nadzieja i w kochanym Bogu
Proszę żeby mój zięć znalazł pracę za granicą by mogli uzbierać na mieszkanie dla niech i mojego
najcudowniejszego maleńkiego wnuczka . dziękuję z całej duszy i serca za wszystkie łaski
218 Święta Rito proszę żeby Ci którzy odeszli z tego święta mogił dojść do nieba i tam dziekowac
Panu Bogu.
Intecja za Katarzyna Adamowicz,Anna Sołśńia,Anna Steka,Irena Drożińska,Stanislaw,Maria
Porada,Stefania,Leon Wożniak,Jadwga,Ludwik
Niewęgłowscy,Anna,Kleodas,Zosia,Olek,Kloncio,Edward Wyrwicz.Józef,Józefa Giez
219 W intencji uzdrowienia Kornelii z choroby.
220 Św. Rito dziękuję Ci za otrzymane Łaski, mój Tato znalazł spokojny dom, ja jestem mamą Jasia i
Kuby.
Proszę o łaskę wiary dla mojego męża, o bezpieczny dom dla nas, o pracę dla mnie. Proszę o łaskę
dobrego przeżycia Pierwszej Komunii naszego synka dla niego samego i dla nas rodziców.
O Łaskę dobrego przeżycia życia w małżeństwie
O modlitwę za dusze czyśćcowe.
-jeżeli taka wola Boża
Amen
221 Św. Rito proś Boga w moich intencjach. Jestem Ci wdzięczna za Twoją pomoc. Św Rito pomóż
mi skończyć studia mgr, a potem też znaleźć pracę w zawodzie, proszę o to by Bóg złączył mnie z
Michałem i dał mi Michała za męża. O odnowienie i odbudowanie naszej relacji, o jej naprawę, by on
się otworzył i odezwał, chciał ze mną porozmawiać, napisać do mnie, być ze mną, by na mnie
zaczekał i nie wybrał innej kobiety, jeśli mnie kocha, by mi to powiedział, by Bóg odmienił i otworzył
jego serce, poruszył i zmiękczył jego serce, by Michała pamiętał o mnie, nie zapomniał o mnie i
zaczekał na mnie, by nadal mi chciał pomagać i nadal był we mnie zakochany, bym była dla niego
ważna, by Michał zaczekał na mnie i nie myślał o mnie źle, o pomoc w trudnym doświadczeniu
życiowym. O wyjaśnienie mojej trudnej sprawy. Spraw św. Rito, by Michał był wolny od zła, by Bóg
wybawił go z kłopotów, by nie utracił czystości,niewinności, dziewictwa, by Bóg wybawił Michała z
mocy zła, by źli ludzie nie panowali nad nim, nie milei nad nim władzy. Św Rito obiecuję Ci, że
przyjadę do Twojego Grobu wraz z Michałem, jeśli mnie wysłuchasz i że wszędzie będę mówić o

Twojej dobroci, o dobroci i pomocy Boga, by moja i Michała miłosc pokonała wszelkie trudnosci, by
Michał wiedział, że moje uczucia się nie zmieniły, żeby przeczytał wiadomość ode mnie, którą mu
kiedyś wysłałam,by zli ludzie nie wiedzieli o niej, by na uczelni zakonczyła sie wojna, by Michał
mógł tam normalne pracowac. Ty jesteś Patronką od spraw trudnych i beznadziejnych wysłuchaj mnie
i wyproś u Boga łaski o które proszę.o zlecenie dla taty, nawrócenie dla brata i dziadka,prace dla
mamy, by chłopak przyjaciółki się jej oswiadczył, proszę też o pracę dla niej, by znalazła mieszkanie.
Dziękuję za to, iż widziałam Michała, spraw proszę bym mogła go spotkać i jeszcze zobaczyć i by
Michał nie był zły na mnie, bym mogła się do niego uśmiechnąć.by miedzy nami nie było
nieporozumien i by Michał nie myslał o mnie źle. By Michał coraz bardziej się otwierał, a nie
zamykał, bym mogła go zobaczyć i pokazać mu, że mi na nim zalezy, bym mogła go spotkać, z nim
porozmawiać i sie z nim pojednać. By Michał się otworzył na mnie i by Bóg pomógł pogłebic nasza
relacje, by się otworzył i powiedział mi co mysli i czuje. By Bóg złączył nas świętym węzłem
Małżeńskim w swoim czasie. Św. Rito ochraniaj Michała przed złem. Proszę o łaskę szczególną, bym
mogła Michała zobaczyć i się do niego usmiechnąć i by on odwzajemnił mój uśmiech, proszę o to, by
on wiedział, że go kocham i coś do mnie nadal czuł.
222 O wyjście z depresji dla córki Eweliny, o prawidłowy rozwój emocjonalny Martyny, o usuniecie
napięcia i szumów z głowy dla Justyny, i o zgodę w naszej rodzinie.
Bóg zapłać
Justyna
223 Święta Rito proszę o inną, lepszą, spokojną pracę albo o to aby Patrycja juz nie pracowała z nami.
Wszyscy pracownicy są przez nią zastraszani. Nie moge już tego dłużej psychicznie wytrzymać.
Proszę daj jej inne, lepsze miejsce pracy (najlepiej z ludźmi silnymi psychicznie lub z dala od ludzi ).
Daj jej też poczuć Boże że jesteś, pomóż jej być lepszym człowiekiem. Proszę Cię św. Rito wstaw sie
za Patrycją, ponaprawiaj jej zranienia, pomóż jej sie na
224 Święta Rito dziękuję za Twoje wsparcie modlitewne i proszę o modlitwę za znajomego Macieja o
pokój serca, zdrowie i potrzebne łaski. Proszę o życie z Bogiem dla Marcina, o pełnienie Woli Bożej
dla mojej rodziny i dla mnie oraz o znalezienie dobrych żon, jeśli taka jest Wola Boża dla Tomka i dla
mnie.
Bóg zapłać
Pozdrawiam
Dominik
225 Proszę o modlitwę w intencji wyjścia z kłopotów finansowych.
Katarzyna

