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123 Droga, kochana święta Rito.
dziękuję za dobrze przeżyty ubiegły rok i proszę o wyproszenie tej łaski aby ten rok, który się dopiero
rozpoczął był lepszy od ubiegłego.
proszę także o uproszenie łaski zdrowia, dla Mateusza, który ma wznowę nowotworu, oraz o łaskę
zdrowia dla mojego księdza proboszcza oraz dla mnie a także o nawrucenie nażeczonego mojej
siostry. oraz oprzemianę serca mojej przyjaciółki i o nawrucenie dla niej oraz jej rodziny.
a także o życie wieczne dla pana Ryszarda.
124 Proszę Cię Św. Rito za Twoim wstawiennictwem uproś mi łaskę u Boga, by uzdrowił moje
kolano całkowicie z urazu. Amen
125 Zwracam się z prosbą o wstawiennictwo u Pana o potrzebne łaski do nawrócenia za przyczyną
św.Rit, za siostrą mojej żony, Krystyną oraz jej dziećmi: Hubertem i Kingą a także o Bożą
interwencję zbliżenia do Pana dla jej szwagierki Anny
126 Proszę Cię Święta Rito o modlitwę w intencji Karoliny.
Jacek.
127 *święta Rito proszę pomóż mi kiece stanie się coś żeby mój mąż skończył romans i wrócił w
pomorze. ja kocham go i wybaczam. Aga
128 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych wstaw się z moją prośbą u Boga Ojca,
bądz moją pośredniczką- pomóż K. odnaleźć zagubione uczucia, wyproś mi łaskę jego miłości, pomóż
naprawić co było złe między mną a K.
129 Św Rito proszę pomóż naprawić relacje z Radkiem
130 Proszę o modlitwę w intencji Mateusza, o uzdrowienie duszy i ciała. Aby dobry Jezus
wyprostował jego ścieżki a w serce wlał pokój, radość i nadzieję.
O zdanie czekających go
egzaminów. O uwolnienie z nałogów.
131 Moja patronko św.Rito proszę pomóż mi w dotrzymaniu mojej obietnicy, że zawsze będę służyć
moja wiedza i cierpliwością chorym i cierpiącym dzieciom. Daj mi dar mądrości. Dziękuję Ci za
mojego cudownego synka. Miej nas zawsze w swojej opiece.....
Małgorzata
132 W intencji powrotu do zdrowia mojej córki Weroniki, oraz o zdrowie dla Karola, który jest w
śpiączce po wypadku. Prosi Iza i Sławek
133 Święta Rito, pragnę Ci całym sercem podziękować za wszystko, co zrobiłaś dla mnie w sprawie
Grzesia, za to, że nadałaś tej temu wszystkiemu nowy tor zdarzeń, nową sytuację.
Proszę Cię całym sercem, wybłagaj Pana, aby otworzył serce Grzesia na mnie, żeby mnie pokochał,
abym spróbowała z nim jeszcze raz i żebyśmy się coraz bardziej zbliżali do siebie.

134 bardzo proszę o modlitwę
> Proszę o zdrowie dla mojej mamy,
o uzdrowienie z choroby nowotworowej,
o pokonanie przerzutów.
Prosze o dobrych lekarzy i światło dla nich by dobrali mamie odpowiednie leczenie.
Prosze o łaskę zdrowia i życia dla niej bo tak bardzo ja kocham i jej potrzebuje.
135 Święta Rito, chciałam Ci z całego serca podziękować za wszystkie łaski, które dla mnie
wypraszasz. Proszę Cię o dalsze wstawiennictwo, o błogosławieństwo oraz łaskę miłości, aby relacja z
Łukaszem była zgodna z wolą Bożą. Proszę obdarz mnie w najbliższym czasie łaską małżeństwa i
darem macierzyństwa. Proszę, aby Łukasz otrzymał wizę studencką.
Marzena
136 Kochana Św. Rito, proszę Cię o pomoc w znalezieniu dobrego męża dla mnie i siostry o dom,
rodzinę i łaskę macierzyństwa. Proszę o opiekę w pracy, o zdrowie dla taty i chorego Tymka.
Karolina
137 Proszę o modlitwę w następujących intencjach:
1. O nawrócenie i uwolnienie z nałogu alkoholowego mojej siostry Agnieszki, jej chłopaka Piotrka i o
zgodę między nimi oraz mojej biologicznej matki Elwiry .
2. O pomoc w rozeznaniu drogi życiowej dla Katarzyny.
3. O zdrowie i potrzebne łaski dla mamy, taty i babci. Bóg zapłać! Katarzyna
138 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity- o zdrowie, boże błogosławieństwo, miłość,
zgodę w rodzinie ,opiekę na każdy dzień i pomoc w codziennych trudach i kłopotach. O uleczenie
relacji w rodzinie, o przemianę i łagodność serca pewnej osoby. O pomyślne rozwiązanie trudnej
sprawy. O uleczenie z choroby nowotworowej małego Mateuszka. O łaskę ponownego
macierzyństwa, upragnione rodzeństwo dla naszej córeczki,. Swięta Rito módl się za nami.
139 Św. Rito
Proszę cię o pomoc (trochę może w sprawie przyziemnej, może przez innych niegodnej Twojej
uwagi). Proszę Cię przede wszystkim o zdrowie i większe zdecydowanie, poprawną decyzyjność moją
i mojego męża. Proszę Cię o podjecie prawidłowej decyzji dotyczącej naszego życia abyśmy mieli
własne mieszkanie /dom, bez poczucia winy. Abyśmy czuli się wartościowymi ludźmi. Uproś u
Zbawiciela nasze prośby.

