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Intencje z dnia 8 maja:
530 o rozwiazanie problemow finasowych. Prosi Robert
531 Sw ritko prosze za wojtkiem by dal mi szanse prosze niech jego serce na wartosci i milosx sie
otworzy prosze niech nas polaczy prawdziwa milosc jezu ty sie tym zajmij
532 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.
533 Z całego serca proszę Cię Święta Rito o wstawiennictwo w mojej ciężkiej i beznadziejnej sytuacji.
Daj mi wskazówki jak wyprostować życie.... dla siebie i w szczególności dla moich dzieci.... nie
potrafię modlić się godnie i żarliwie... ale ufam Tobie i chwalę jak potrafię
K
534 W Bogu wiadomych intencjach.KM.
535 Kochana święta Rito proszę Cię uzyskaj dla nas wsparcie finansowe. Proszę Cie święta Rito
spraw by moje nerki, wątroba układ moczowy i rozrodczy za Twą przyczyną zostały wyleczone.
Darek
536 Dobry Boże spraw abyśmy mogli wyjść z wszystkich naszych problemów pozytywnie błogosław
naszej miłości i naszym dzieciom
537 Proszę Św.Rito nie zapomnij o nas.Prosze wstaw sie za Jasiem-aby uniknął operacji oraz za jego
rodzicami aby Dobry Bóg dal im wszystko czego im potrzeba.Wstaw się za moim mężem u Tronu
Bożego aby był zdrów i Pan obdarzył go wszelkimi łaskami ,a także za moja babcią i ciocią aby Dobry
Bóg miał je w swojej opiece oraz za mną.
538 podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze a szczególnie o prace dla mnie, abym miała
środki do zycia.
539 Proszę o modlitwę za uzdrowienie mojej psychiki, duszy i ciała po tym co zrobiła mi moja mama.
I o dobrego, mądrego Męża (takiego, którego serce należy do Jezusa). Proszę też o modlitwę w
intencji Panu Bogu wiadomej.
Ewelina
540 Św. Rito!Dziekuje z serca za laski, ktorymi mnie chronisz przed wszelkim zlem, za Twa bliskosc
i pomoc w wielu trudnych moich zyciowych sprawach.W sposob szczegolny dzis prosze Cie o pomoc
w znalezieniu pracy mojej corce Karolince, o zdrowie mojej Rodzinie, o codzienne blogoslawienstwo
i postawienie na drodze moich corek wartościowych mezczyzn, godnych bycia mezem i ojcem. Cron
nas przed nalogami.
Twoja wierna czcicielka
541 Święta Rito wyproś u Jezusa Miłosiernego i Matki Najświętszej łaski dla Łukasza uwolnienie z
nałogu alkoholowego,przemianę życia,nawrócenie,napełnij go Duchem Św.,chroń od złego kłopotów
zgodę w rodzinie .Święta Rito błagam o pomoc ,wysłuchaj mich próśb i błagań jakie do Ciebie

zanoszę i gorąco proszę. Dziękuję Ci z całego serca za wszystko że jesteś przy mnie w każdej
potrzebie.
Przybądż z pomocą by wszystko się poukładało,wyproś łaski dla tego dziecka tak młodego -proszę ŚWIĘTA RITO módl się za nami.
Maria
542 św Rito proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej sytuacji finansowej , prosze ujmij bólu mamie
543 Św Rito dziękuję Ci za otrzymane łaski I proszę o dalszą pomoc
544 proszę o modlitwę o szybkie i bezbolesne zakończenie trudnej sprawy. Bóg zapłać.
Agnieszka
545 Kochana Święta Rito dziękuję za dotychczas otrzymane łaski.Z całego serca proszę Cię pomóż mi
nieść mój krzyż samotności,wlej moje serce pokój i nadzieję,wspieraj mnie kiedy jest mi bardzo
ciężko Ania
Kochana św.Rito proszę Cię o łaskę zdrowia dla Agaty i mamy,zgodę i wzajemne zrozumienie w
rodzinie.
Módl się także za Grzegorzem wypraszaj mu wszystkie potrzebne łaski,otocz go swoją opieką.
Umacniaj powołanie zakonne siostry Marceli i kapłańskie księdza Marka.
546 Proszę o modlitwę za córki Paulinę i Katarzynę aby przez życie kroczyły Bożą Drogą i żeby
trafiły dobrych mężów.
J.S
547 Święta Rito, Patronko spraw trudnych i beznadziejnych wesprzyj mnie proszę w modlitwach o
zgodę i pojednanie w małżeństwie z Maćkiem, o trwałość małżeństwa i rodziny. Ufam, że Twe
wstawiennictwo pozwoli moim Córkom wychowywać się w pełnej rodzinie i ochroni je przed
smutkiem i cierpieniem rozpadu rodziny.
Dziękuję za wszystkie łaski, które otrzymuję dzięki Tobie.
Edyta
548 Bardzo proszę o modlitwę
- za dusze sp. Eugeniusza
- o zdrowie i spokój dla Mamy
- o zdrowie duszy, ciała i umysłu dla całej rodziny
- o umocnienie wiary dla mnie
Anna
549 Maryja prosze o modlitwe w intencji moich siostrzencow Patryka Kamila Sebastiana Kuby
BLARZEJA O PRZEMIANE ZYCIA I NAWROCENIE I O LASKI DLA MAMAY mARTY
KTORA OPIEKUJE SIE MIEPELNOSPRAWNA CORKA cHWALA pANU
550 O Święta Rito,
zanoszę do Ciebie swoje prośby o łaski potrzebne dla mojej kochanej Mamusi.
Proszę o łaskę dobrej śmierci, gdy przyjdzie ten czas i taka będzie wola Pana. .
Tak bardzo chciałabym byś mi pomogła Święta Rito wybłagać tę łaskę.
Mamusia tak bardzo się boi. Pomóż mi droga Święta.
Prozę także o łaski dla mojej Rodziny.
Dziękuję za wszystko co dla mnie zrobiłaś.
Dziękuję!
Twoja Czcicielka Regina .
551 Św.Rito dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski proszę o dobre wyniki badań i całkowity
powrot do zdrowia dla mnie,o uzdrowienie z depresji dla Weroniki, z guzów tarczycy dla Natalii,

szczęsliwe usunięcie kamienia z nerki dla małego Szymonka, o zdrowie dla męża, syna, Kasi ,Olka i
Patryka, o silną wiare dla nich i potrzebne łaski, o łaske trzeźwości dla wszystkich zniewolonych tym
nałogiem w całej rodzinie
-Danuta
552 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o zdrowie dla mojej córeczki Lenki, Boże błogosławieństwo
na całe życie i potrzebne łaski.
Czcicielka Aneta
553 Błagam Św. Ritę o to, aby mój Syn pozbył się nałogu,
proszę o Jego zdrowie, jak również o to , aby otrzymał rentę.
Proszę również, aby nasza sytuacja finansowa uległa
poprawie, aby nasze sprawy w Sądzie skończyły się
pomyślnie dla nas i abyśmy szczęśliwie doczekali się
naszego mieszkania.
Bóg Zapłać
Wdzięczna
554 Kochana Święta Rito. Patronko Spraw Najtrudniejszych. Z ufnością piszę do Ciebie chcąc Ci
podziękować za wszystkie dary jakie od Ciebie na codzień otrzymuje, za wszelkie łaski jakie mi u
Boga wyjednujesz. Po pierwsze dziękuję Ci za wielką miłość do Mnie mojego Narzeczonego Magne,
który świata poza mną nie widzi, dziękuję za jego wielkie serce, za to, że jest uczciwy, za to ze jest
kochany, za to ze szaleje za mną, za to zę on po prostu świata poza mną nie widzi. Dziękuję Ci za
Miłość, za radość, za to z jestem najlepszą w tym co robię w całym kraju, dziękuję CI za moje
zdrowie, dziękuję Ci za moje szczęscie, dziękuję Ci za moje nowe auto BMW x6, dziękuję Ci za
Miłość, dziękuję za moje nowe piersi w rozmiarze e, dziękuję za moje nowe motorki, za to ze bez
problemu obroniłam tytuł magistra, dziękuję Ci za to że mieszkam w Norwegii, dziękuję za to ze
jestem szczęśliwa, dziękuję za milość Magne, za jego dobroć, za to ze jest cudowny dla mnie, za to ze
mnie kocha najbardziej na świecie i ja to wiem. Dziękuję za wszystko co dobre, za małe i duże
szczęśćia w moim zyciu, za to ze jestem zdrowa, śliczna, szczęśliwa, za to ze wszystko układa się tak
jak chcę. Dziękuję P
555 Proszę o modlitwę:
O wszystkie potrzebne mi łaski i dar cierpliwości
O nawrócenie rodziny: męża, brata oraz taty.
Alicja
556 Św.Rito bardzo Cię proszę aby sprawy domu rozwiązały się korzystnie dla nas. Proszę Cię o
zdrowie dla całej rodziny.AF
557 Święta Rito proszę Cię o łaski dla naszej rodzinny: zdrowie, spokój, przyjaciół i godną pracę.
Agnieszka
558 Pomagj świeta Rito naszej rodzinie
Mąż w szeczgólności potrzebuje twojej opieki i miłosierdzie. nasze kłopoty Tobie ofiaruję i prosze o
pomoc
Kasia
559 Św.Rito proszę o łaskę zdrowia i błogosławieństwa dla całej mojej rodziny, o szczęście w miłości
dla mojego brata, dar macierzyństwa dla mnie. Dziękuję Ci święta Rito za otrzymane dotychczas za
Twoim pośrednictwem łaski. A.S.
560 proszę o modlitwe w intencji św pamięci mojego syna Krzysztofa Gąska, któy zginął w wypadku
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Maria
561 Św. Rito proszę o wstawiennictwo u Pana Jezusa za nami. O uzdrowienie i duchowe umocnienie
dla Mamy Krystyny. O zdrowie dla Norberta i Dary Ducha Św. na czas obrony pracy magisterskiej. O
Bożą Mądrość dla Kacperka w przeżyciu Pierwszej Komunii Świętej. O uwolnienie od zła dla mnie i
rodziny. Joanna
562 Święta Rito wspomożycielko utrapionych miej w opiece moje dzieci pomóż zabierz strach daj
spokojny sen rozwiąż wezy , które niepozwalają żyć. Monika
563 Św.Rito, Ty która nieustannie pomagasz i wstawiasz się modlitwą w moich intencjach, dziękuję
za dotychczasową opiekę. Zwracam się do Ciebie Św.Rito o wstawiennictwo u Chrystusa w imieniu
mojego syna. Proszę o zdrowie dla niego, które jest mu bardzo potrzebne o pomoc w pomyślnie
zdanych egzaminach i dobrym zakończeniu studiów. Proszę o wiarę dla mojej rodziny i potrzebne
łaski. Bóg zapłać
Marzena
564 Proszę Boga i Matkę Bożą za wstawiennictwem św. Rity o pomoc w studiach.
565 Święta Rito proszę Cię o uwolnienie mojego męża Radosława Jędrasiaka od szatana oraz od
wszelkich złych duchów. Proszę Cię o wstawiennictwo u naszego Jezusa Chrystusa i gorącą modlitwę.
Święta Rito błagam o pomoc i wstawiennictwo. Ty wszystko wiesz. Jezu ufam Tobie. Żona
Małgorzata
566 Za wstawiennictwem św. Rity proszę o uwolnienie z nałogu dla szwagra.
M.G.
567 Najukochansza Sw. Rito
Błagam Cię o pomoc, proszę o szczęśliwa operacje dla mojej mamy i o dobre wyniki, proszę o dobre
wyniki z operacji mojej siostry, o dobre wyniki z badań genetycznych mojej córki, o zdrowie dla taty,
dzieci, naszych mężów i o zdrowie i siłę do przetrwania tego dla mnie. Nie opuszczaj nas Św. RITO,
błagam.
Twoja M
568 Św Rito, proszę cię łaski dla mojej rodziny a w szczególności dla męża Jarosława , aby poukładał
swoje problemy firmowe związane z finansami . Zaopiekuj się Rito moja rodzina i strzeż nad przed
złem . Asia
569 Za wstawiennictwem św. Rity bardzo proszę o zdrowie i długie życie dla całej rodziny o dobre
wykształcenie i wychowanie córki oraz sprostanie nowym obowiazkom, których się podjąłem w
pracy.
Prosi Piotr
570 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św Rity w następujących intencjach.
Za Antoniego z okazji Pierwszej Komunii Świętej o jej dobre owoce na całe życie i Bożą opiekę. Za
jego siostrę Anielę o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Za ich Mamę o Bożą pomoc,
prowadzenie i rozwiązanie trudnej sprawy.
Za Jacka o uwolnienie z nałogu. Za świętej pamięci Edwarda o łaskę Nieba. Za Helenę o zdrowie. Za
Jolantę o potrzebne łaski.
Bóg zapłać
-Pozdrawiam
Gabriela

571 Droga Święta Rito, dziękuję Ci za to wszystko, co już dla mnie i mojej rodziny wyprosiłaś, jednak
w dalszym ciągu bardzo potrzebuję Twojego wsparcia. Moje życie małymi kroczkami wraca do
normy, ale jednak w dalszym ciągu borykam się z problemami, których nie mogę pokonać. Cały czas
żyję nadzieją, że będzie lepiej, dlatego też proszę Cię otaczaj całą moją rodzinę swoją opieką i
wstawiaj się za nami u Pana. Szczególnie proszę o wstawiennictwo i modlitwę o szybki powrót do
zdrowie i pełnej sprawności oraz ulgę w cierpieniu dla mojej matki po przebytej operacji. Święta Rito
módl się gorąco za mnie i całą moją rodzinę.
M.
572 Św. Rito z całego serca dziękuje Ci za wszystkie dotychczas wysłuchane prośby.
Proszę Cię i błagam o zdrowie dla mnie , aby ta choroba ,która mnie trawi przeszła , żeby wszystko
dobrze się skończyło. Proszę o zdrowie także dla mojego męża, mojej córki , zięcia i całej rodziny.
Modlę się o łaski dla nich , które są wiadome Tobie i Bogu. Dziękuje serdecznie i proszę o
wysłuchanie
próśb. Twoja czcicielka.
573 proszę o modlitwę w intencji pojednania mojej rodziny, zwłaszcza między osobami Bogu
wiadomymi, o miłość, spokój i wzajemne zrozumienie. A.
574 O ponowne połączenie dróg Pawła i Beaty i odbudowę ich związku.
575 w intencji naprawienia relacji z mężem, odmienienia naszych serc i życia w zgodzie.
576 Św Rito proszę o wstawiennictwo do najświętszego serca Pana za moja miłość i ochronę przed
złymi ludźmi którzy próbują mnie zniszczyć .Jezu ufam tobie Ty się tym zajmij
577 Proszę o zdrowie dla mojej mamy,
o uzdrowienie z choroby nowotworowej. O pomyślny i skuteczny przebieg obecnego leczenia. Prosze
o łaskę zdrowia i długiego życia dla niej bo tak bardzo ja kocham i jej potrzebuje.
Proszę także o modlitwę w intencji o zdrowie dla dziecka,które nosze pod serem.Prosze o to by
rozwijalo sie dobrze, by ciaza przebiegła bez komplikacji a dziecko urodziło sie zdrowe i w
wyznaczonym terminie.
Z góry dziękuje za modlitwę,
pozdrawiam
Paula
578 W intencji Marysi, jej zdrowia i życia.
579 Święta Rito Bardzo Proszę o Dar Zdrowia dla mojej Mamy, aby wyszła z
tej ciężkiej choroby, aby wytrwała w tych ciężkich chwilach,aby
Wyzdrowiała
Proszę o siłę dla Niej i nas
Krzysztof z Bielska
580 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 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 Michałowi w pracy i daj im zdrowie. Daj zdrowie
tacie.Marzena
581 Św Rito, patronko najtrudniejszych sparw, dziekuje za Twoje wstawiennictwo i proszę o dalsza
Twoją opiekę , o łaski Boże, o zdrowie dla całej rodziny, o wyleczenie z chproby alkoholizmu, o
zbawienie dusz, o nawrócenie siostry czy dalszych i bliższych znajomych. O zdrowie dla mamy, o
udaną podróz do Lourdes, o dobzre prowadzoną politykę w kraju i na świecie, o zgodę w parafii , o
szcześliwe rozwiązanie dla bratowej, o szcęście rodzinne, proszę pomagaj nieustannie.M

582 Święta Rito, z całego serca dziękuję za dotychczasową opiekę i proszę o dalsze wsparcie. Błagam
o całkowite uzdrowienie dla mnie i możliwość rozpoczęcia nowego, dobrego życia. Proszę również o
zdrowie dla moich Rodziców, bliskich oraz Kornelii. Przemek
583 Święta Rito! Patronko nasza!
proszę o powrót do zdrowia dla mojej mamy po udarze... o siły dla nas abyśmy potrafili jej pomóc i
okazywali jak bardzo ją kochamy i jak bardzo jest nam potrzebna...
Proszę o to, aby mój tata potrafił okazywać miłość i dawał mamie potrzebne wsparcie i czułość..
Proszę o otwarcie i przemianę serca dla taty i brata..
Proszę o uwolnienie Kamila od złych zachowań i nocnych ataków lęku...
Z całego serca Bóg zapłać!!!
Anna
584 Święta RITO prosze o wsparcie w moim bólu,ktoś bliski memu sercu oddalił się ode mnie/ Jest
mi bardzo ciężko, boli okrutnie. Prosze sw. Rito wstaw się za mną i polieruj losem jeżeli to możliwe,
abyśmy mogli być razem. Pokieruj losem naszym, proszę Cię Boże, wierzę w Twoją dobroć, Ty Boże
możesz wszystko. Ufam Tobie.
-Teresa R.
585 Proszę o modlitwę w intencjach: Zbawienia babci Aurelii i członków rodziny, wytrwałości w
zrzuceniu kilogramów i dążeniu do celów; o błogosławieństwo i miłość w moim związku; zdrowia dla
mojej rodziny, w szczególności dla mnie i mamy, Igora i jego dziadka; nawrócenia naszych ojców;
uwolnienia od nałogów; wewnętrznego spokoju oraz o pomoc finansową.
586 Sw.blagam o meza zabierz moje smutki i moja samotność blagam
587 Dziekuje za wszystkie łaski wymodlone za pośrednictwem Świętej Rity,
Proszę o dodanie Intencji :
Święta Rito błagam uproś u Pana potrzebne łaski dla mojego syna . Spraw proszę , by jego praca
przyniosła potrzebne pieniądze na spłaty kredytu i życie.
ProszęCie tez Świeta Rito o modlitwę w intencji Panu Bogu wiadomej .
Otocz opieką moje dzieci, wnuki i mnie proszę .
Za wszystkie łaski z caego serca dziękuje .
Grażyna
588 Święta Rito,
błagam Cię o opiekę nad moją rodziną. Żeby mój były mąż dał nam spokój, żeby udało się ograniczyć
z nim kontakt. Proszę Cię też o zdrowie dla mojego syna, żeby ustały objawy alergii.
Wspomagaj mnie święta Rito!
anna
589 Mam na imię Grzegorz i bardzo chciałem prosić w intencji mojego małżeństwa o jego uratowanie.
O nawrócenie żony, uwolnienie jej emocjonalne i uczuciowe od tamtej osoby, o oddalenie osoby
trzeciej, o wlanie w jej serce miłości do Chrystusa, do mnie i do naszej rodziny którą stworzyliśmy. O
Przemianę jej wnętrza oraz powrót do domu.
590 Proszę o włączenie do nowenny modlitwy o wstawiennictwo św. Rity w intencji syna Damiana o
łaskę wiary i pojednanie się w sakramencie pokuty, o przemianę serca i uzdrowienie wewnętrzne, o
wytrwałość w pracy i stałą pracę, o dobrą żonę i potomstwo.
W intencji córki Anny o łaskę wiary, dobrego męża i potomstwo, stabilizację w pracy oraz pokój
ducha, zdrowie i siły dla syna, córki, męża i dla mnie, prosi Krystyna

591 Z podziękowaniem za uzyskane łaski i z prośbą: o udaną wycieczkę dla wychowanków, zdrowie
dla całej rodziny i Mikołaja, czystość duszy i ciała dla Tomasza, powrót do wiary dla Marcina i
Patrycji, o dobre wyniki w nauce i dobrą pracę dla Michała - Tomasz
592 Proszę o modlitwę w następujących intencjach.
Patronko spraw trudnych święta Rito Proszę
1. O łaskę trzeźwości dla męża Dariusza
2. O łaskę wiary i dobrej spowiedzi dla córki Karoliny i syna Mateusza
3. O dobrą pracę dla Iwony
4. O zdolności w nauce i dobre zdrowie dla Kacperka i Angeliki
5. O łaskę zdrowia dla brata Grzegorza
6. O dobrych, wierzących mężów i dla córek i dobre żony dla synów
593 Św Rito!!!!
W Twoją opiekę powierzam moją córkę Sylwię pomóż jej w nauce i spraw aby na swojej drodze
znalazła dobrego męża .Obdarz ją Łaskami zdrowia i wszelkiego Błogosławieństwa pomóż jej w
podejmowaniu właściwych decyzji. Św. Rito za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o
uzdrowienie mnie z choroby trzustki i przywrócenie do zdrowia i obdarz potrzebnymi Łaskami. Panie
Jezu Ty się tym zajmij! !!!
Proszę Cię o Łaskę uzdrowienia dla syna Tomasza i jego Błogosławieństwo oraz potrzebne Łaski
dla męża Zbigniewa i syna Łukasza i Sabiny. Maryjo Matko Boża do Ciebie się uciekamy i Twojej
pomocy wołamy. PanieBoże , Jezu , Maryjo nie opuszczaj nas wysłuchaj naszej modlitwy za
wstawiennictwem Św.Rity.
Sw.Rito módl sie za nami .
Twoja czcicielka Urszula
594 Swieta Rito pokornie prosze o dar i laske poczecia i macierzynstwa. O zdrowe dziecko. Nie karz
mi dlugo czekac. W Tobie pokladam nadzieje!
Agnieszka i Krzysztof
595 Przesyłam intencję modlitewną na maj.
Święta Rito, to dzięki Twojemu wstawiennictwu i działaniu P. i K. są blisko siebie. Proszę Cię,
wybłagaj u Pana Jezusa, aby chcieli ułożyć sobie razem życie i byli szczęśliwi.
Z serdeczną pamięcią w modlitwie +
Maria
596 Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny a zwłaszcza dla mojej mamy. Proszę miej nas
w swojej opiece. Błogosław naszym staraniom o dziecko i pomóż przetrwać ciężki czas w pracy.
Twoja Agnieszka
597 Kochane siostry proszę o opieke Boza i modlitwe za wstawiennictwem św Rity żeby Zuzia
zaczela przybierac na wadze i za zdrówko jej i Miłosza. Za zdrowie w rodzinie i uwolnienie mnie z
lęków o przyszłość moja. proszę o opiekę nad moimi dziećmi .żeby żyły z Bogiem i dobrze w
rodzinach.oraz opiekę nad Karolina żeby znalazła prace i dobrze pokierować swoim życiem szczęść
Boże. ZOFIA
598 Proszę Cię św. Rito o zdrowie, by mój mięśniak zmniejszył się i żebym mogła mieć potomstwo.
Ania.
599 O Cudowna Czcicielko błagam wyproś u Pana Naszego łaskę wyprostowania bardzo trudnych
ostatnio sytuacji mających miejsce w mojej rodzinie. Pomóż Mnie i mojej rodzinie odnaleźć spokój i
wybrnąć z kłopotów w jakich się znajdujemy. Pomnij na mnie i moją rodzinę u Pana i wstaw się za
nami.
Błagam z całego serca
Monika

600 Najukochańsza Św.Rito, czasem wydaje mi się, że nie ma już sił na walkę z przeciwnościami
losu, poddaje się, ale kiedy spojrzę na mojego braciszka, na jego bezbronne oczka i miłość do mnie
wraca mi pewność. Znów jestem na skraju załamania, ważą się losy mojej pracy, błagam dopomóż mi
abym nadal pracowała, i cieszyła się każdym dniem. Wstaw się u naszego Pana Jezusa Chrystusa o
modlitwę za mnie, żebym nie straciła pracy, dopomóż mi błagam. Droga Św. Rito, chciałabym
podziękować Ci za wszelkie łaski i dobro, pomoc w codziennym życiu, pamiętam o Tobie i za każdym
razem wierzę w Ciebie jeszcze bardziej. Proszę o modlitwę Św.Rito, Twoja czcicielka Agnieszka
601 Święta Rito proszę o wymodlenie łaski uwolnienia i wyciszenia wewnętrznego dla Stanisławy.
-Anka
602 Święta Rito, dziękuję Ci za opiekę i wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem.
Proszę Cię o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Katarzyny i Józefa, zgodne, szczęśliwe i
trwałe ich małżeństwo oraz o zdrowe potomstwo dla nich.
Proszę również o radość życia wiecznego dla mamy Ireny i teścia Bolesława.
Proszę Cię Święta Rito, wstaw się za mną w intencjach Tobie i Bogu wiadomych.
Święta Rito, proszę Cię o szybki powrót do zdrowia mojego ojca.
Twoja czcicielka Kasia

