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310 Święta Rito,
Proszę Cię o zdrowie, szczęście, koniec kłopotów finansowych, odzyskanie wierzytelności od
dłużników, wygranie wszystkich spraw sądowych, uratowanie domu, dobrą pracę, sukcesy moich
dzieci, wspaniałego partnera dla córki.
O to bardzo, bardzo proszę...o wstawiennictwo do Pana Boga naszego.
Ewa
311 Św Rito proszę o opiekę i pomoc w całym 2019 roku nad moją rodziną szczególnie wnukiem
Krzysiem
312 Swieta Rito, blagam o naprawienie mojego zwiazku i szczescie w nim
313 Święta Rito,
proszę, abym urodziła zdrowe dzieci. Proszę, aby poukladalo się w pracy mojego męża, a także mojej.
Proszę też, abyś pomogła mi rozwiązać skomplikowaną sytuację, w której się ostatnio znalazłam.
Bóg zapłać,
Justyna
314 Czcigodna Święta Rito,
Proszę o łaskę zdrowia dla mojej Rodziny oraz o pomyślność w pracy zawodowej i dobre życiowe
wybory.
D.
315 *święta Rito pomóż mi w mojej prośbie.wypros dar życia i zdrowia dla małego Fabianka,żeby w
zdrowiu wyszedł do domu że szpitala.dziekuje za wszystko.Aga
316 Swieta Rito
Dziekuje Ci bardzo za pomoc. Prosze Cie dzis zebym byla zdrowa na kregoslupie i psychiczno
osobowosciowo emocjonalnie. Zeby udalo mi sie odstawic leki i w nocy normalnie spac. Prosze Cie
za moim synem o potrzebne laski .zaliczenie sesji i duzo milosci i akceptacji. Prosze Cie za Ania.
Krzysiem .Mariuszem. Patrykiem o uzdrowienie i inne potrzebne cuda w ich zyciu. Prosze tez dla
mnie abym nauczyla sie grafiki i byla w tym dobra i miala w tym prace i o nawrocenie calej rodziny
bliskiej i dalekiej.prosi Joannna
317 O to, by Bóg w szerokie przekleństwa, które dotknęły rodzinę Rurków przemienił w
błogosławieństwa.
318 O to aby wreszcie wzięła ślub z Antonio P., A aby zdecydował się na jak najbliższą datę Ja oprócz
ślubu cywilnego również na ślub kościelny dla mnie. Marzena
319 Św. Rito,
Dziękujemy Ci za otrzymane znaki Twojej pomocy i prosimy o dalsza opiekę nad nami. Bądź przy
naszych dzieciach, aby przybliżyły się do Kościoła i w tym widziały oparcie na swojej drodze
życiowej. Daj, aby nasz syn znalazł właściwą partnerkę w życiu i odzyskał utraconą radość.
Pomoż mi pozytywnie zakończyć sprawę z braćmi i znajomego księdza, abym mogła dalej pomagać
innym.
Serdeczne Bóg zapłać.

Anna
320 Proszę cię św. Rita wyproś mi u Boga pomoc na studiach i uwolnienie z nałogu.
321 O zerwanie wszystkich złych obietnic Roberta, które złożył sobie, a działają na szkodę jego i
innych osób.
Święta Rito błagam o zerwanie tych węzłów.
322 W tym miesiącu za wstawiennictwem św. Rity chciałabym prosić o wypełnienie woli Bożej w
życiu Marzeny i Pawła.
323 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
wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Proszę Cię święta Rito pomagaj mi w unikaniu
zła i podejmowaniu dobrych decyzji. Prosze Cie także o opiekę nade mną przez cały okres ciąży, aby
dziecko rozwijało się dobrze i było zdrowe.
Z Panem Bogiem Milena
324 Święta Rito proszę spraw, bym w tym roku poznała mojego męża.Dziękuję
325 Święta Rito proszę o uwolnienie Malwiny z nałogów, lęku, spraw, by rozkwitło jej życie.Dziękuję
326 Bogu znane intencje
327 Proszę o modlitwę w intencji ukończenia studiów i znalezienia dobrej pracy
328 Proszę Św.Rito w intencji mojego wnuka K. proszę o zdrowie i prawidłowy rozwój Dziękuję za
otrzymane łaski Twoja czcicielka Maria
329 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Św. Rity w następujących intencjach - proszę o dary
Ducha św. i o zdrowie dla mojej córki i dla mnie, o umiejętność rozsądnego gospodarowania
finansami i spłatę długów. Powierzam również moją przyjaźń z Krzysztofem i błagam o miłość w
moim życiu, o człowieka, który mnie pokocha, z którym będę mogła pomagać innym. Proszę o łaskę
wybaczenia tym, którzy mnie skrzywdzili. Dziękuję za codzienne cuda i łaski jakich doświadczam i za
wszystkich dobrych ludzi, których spotykam na swojej drodze i proszę o błogosławieństwo dla nich i
potrzebne łaski, a także o bezpieczeństwo dla moich podopiecznych i bliskich i dobre relacje w pracy.
Proszę o zdrowie dla moich bliskich a także o zbawienie wieczne dla moich bliskich zmarłych.
Joanna
330 św Rito dziękuję za mieszkanie dla syna. Prosz,e o zdrowie i potrzebne łaski
331 Św Rito proszę o zdrowie dla Joanny oraz o zdrowe dziecko dla niej
332 sw Rito proszę o zdrowe dziecko dla córki oraz o zdrowie dla niej
333 ŚWIĄTA RITO PROSZĘ CIĘ O ODDALENIE ZNECANIA PSYCHICZNEGO NAD NASZYM
DZIAŁEM W PRACY NIECH DOBRY BOG UDZIELI NAM POTRZEBNYCH ŁASK.ANNA
334 Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które wyprosiłaś dla mnie i moich bliskich u Pana
Boga. Proszę Cię o modlitwę za mojego narzeczonego, o odwrócenie złego losu i powodzenie w
prowadzeniu działalności.
Bóg zapłać. Angelika

335 Ukochana św. Rito , która od tylu lat czuwasz nad moją rodziną. Proszę znów o wstawiennictwo
dla mojej córki Moniki w zdaniu egzaminów . Proszę o siłę i zdrowie dla niej, o umocnienie , o łaski
Ducha św. w trakcie zdawania egzaminów. Czuwaj, proszę nad nią, św. Rito. Odsuń zwątpienie.
Stroskana matka
336 Swieta Rito wypros przed Obliczem Milosiernego Boga laske uzdrowienia z choroby dla mnie o
co pokornie prosze Arek
337 Prosimy dobrego Boga o dar potomstwa - Iza i Wojtek
338 O łaskę zdrowia za wstawienictwem Świętej Rity dla Pawła .
339 w podziekowaniu za dotychczas otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc w intencji
bogu wiadomej
340 Święta Rito,
Prosimy Cię, wstaw się za nas u Boga, aby nasze jeszcze nienarodzone dziecko przyszło na świat
zdrowe. Wyproś u Boga łaskę życia dla naszego maleństwa.
Kasia i Sławek
341 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,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
342 Najdroższa św. Rito, proszę Cię o wstawiennictwo za mnie i Krzyśka. Dziękuję, że wraca do
zdrowia i pełni sił, że ma dobrą pracę, że się rozwija. Proszę, módl się za nas.... Agnieszka
343 Proszę o modlitwę: O zwycięstwo prawdy, dobro dzieci i rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie.
344 O dar życia wiecznego dla Dariusz Łakomca.
345 Św. Rito błagam o dar dialogu i rozwianie wszelkich wątpliwości Adama dotyczących wspólnej
przyszłości z Weroniką. O łaskę odbudowania i dania sobie szansy na wspólną przyszłość. O
rozwiązanie trudności, które doprowadziły do zwątpienia Adama i pomoc w znalezieniu drogi
powrotnej do siebie.
Weronika
346 Błagam o łaskę upragnionego potomstwa przez małżonków Bożenę i Sebastiana oraz o zdrowie
dla Eugenii i dary Ducha Sw dla mojej rodziny i rodzin moich dzieci .
347 Panie Jezu dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i przez wstawiennictwo św. Rity bardzo proszę
o dar pracy dla męża i syna. Droga św. Rito módl się za nami.
348 Błagam Cię Święta Rito o to by moja Córka Patrycja donosiła ciążę i urodziła Dziecko. Oraz o
Zdrowie i Pracę dla mnie i Gosi.
Jacek

349 O zdrowie dla Barbary
350 Proszę o modlitwę w intencji 3-letniej Wiktorii u której zdiagnozowano
zaburzenia mowy aby tez zaburzenia ustąpiły i aby nadgoniła w rozwoju
inne dzieci. Proszę także o modlitwę w intencji jej rodziców o siły,
cierpliwość i o to, aby panowała między nimi zgoda i aby się nie
kłócili. Proszę także o modlitwę w intencji Małgorzaty u której
wystąpiła poważna choroba psychiczna o wszystkie potrzebne łaski dla
niej i opiekę Matki Bożej.
351 O święta Rito wyproś mi łaskę uzdrowienia.
Łukasz
352 dziękuję za otrzymane łaski i bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, o zgodę,
wzajemny szacunek oraz o zdrowie. Pozdrawiam Barbara

