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39 1.
DZIEKUJE ZA ZDANY EGZAMIN NA SPECJALIZACJE PSYCHIATRYCZNA .
2.
O POMOC W ODZYSKANIU STOSOWNYCH DOKUMENTÓW OD MROCZKOWSKICH(
DOWODU OSOBISTEGO, KARTY ZGONU MOJEGO MEŻA TADEUSZA), KTÓRY ZMARŁ 25
GRUDNIA 2017R. ORAZ O POMOC W ZORGANIZOWANIU PRZEZE MNIE POGRZEBU DLA
NIEGO. PROSZĘ O MODLITWE , GDYŻ MĄŻ ODSZEDŁ BEZ SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
, BEZ POJEDNANIA Z BOGIEM . PROSI TERESA
40 Błagam Cię Święta Rito, pomóż mi 17 stycznia 2018 roku w sprawie sadawej . Bardzo potrzebuje
Twojego wsparcia. Bardzo się boje.
S
41 Pokornie proszę o wstawiennictwo za przyczyną św Rity o łaskę jeśli to zgodne z Wolą Bożą,
zdrowia dla mnie i mojej córki Alicji i dziękuję za otrzymaną łaskę Bogu, św Ricie i osobom
wystawiającym się
42 Św.Rito, Nadziejo chorych ! Proszę o pomoc w odzyskaniu zdrowia .Polecam się z wiarą i miloscią
Twojemu wstawiennictwu .Elżbieta
43 O woli Boga, miłosierdzie Boże, Boże błogosławieństwo w pewnej sprawie dla Lery, Tatjany i
tych, którzy wpływają i tych, którzy utrudniają i zazdroszczą
44 Bardzo proszę o spokój w mojej rodzinie. Rodzice ciężko pracują fizycznie na roli. Nie mogą
zwyczajnie po ludzku odpocząć. Proszę o zdrowie dla Nich-dla Gosi i Sławka; i o rozum dla taty aby
nie był takim despotycznym człowiekiem. A dla siebie proszę o wsparcie i pomoc w założeniu
normalnej, opartej na zdrowych relacjach rodziny. I o dobrego męża.
Wierzę że z czasem będzie spokój u moich rodziców. Ze nie będzieje krzyków przez to
przepracowanie i problemy. Ze będą żyć spokojnie i oprócz pracy będą mogli czasem zwyczajnie
odpocząć.
Prosze....
Edyta.
45 Święta Rito proszę pomóż mi uprościć u Pana Boga łaskę miłości mężczyzny z którym się
spotykam i którego kocham ponad wszystko oraz jego przemiane. Aby zauwazyl Boga w swoim
zyciu.Tak długo się modlę i tak długo proszę i ciągle nic. Co ze mną jest nie tak że nawet Ty Św.Rito
nie chcesz mnie wysłuchac. Tracę już siły i nadzieje. Coraz więcej myślę o odejściu.... pomoz mi
święta Rito.
46 Proszę o modlitwę w intencji Małgorzaty która przechodzi poważne problemy ze zdrowiem
psychicznym, ma podejrzenie schizofrenii. Św. Rito, wyproś wszystkie potrzebne łaski dla niej.
47 Sw.Rito
blagam o pomoc w rozwiazaniu wszystkich problemow mojego zycia i mojej rodziny,o zalatwienie
pracy cha?upniczej,wyjscia z trudnej sytuacji finansowej,o wyjscie corek z domu dobrych dla nich
partnerow,niech za?oza rodziny i maja dzieci,niech corka za?ozy firme i ma duzo pracy,daj jej si?y i
niech sie nie poddaje tylko spe?nia swoje marzenia,
a ja zebym dosta?a pomoc od moich rodzicow, wygranie w totolotka co da za?atwienie spraw
finansowych,si?y na kazdy dzien i spokojne dni bez obaw i strachu, niech zaczniemy zyc w spokoju ,

blagam Matko pomoz prosi Ela
48 Św. Rito! Patronko od spraw beznadziejnych! Dziękuję za Twoje wstawiennictwo i cuda, które
dzieją się w naszym życiu za Twoją przyczyną! Dziękuję za kochającego męża i zdrowie u dzieci!
Proszę o Twoje wstawiennictwo w sprawach, z którymi nie dajemy sobie rady..
- o zdrowie dla mnie, abym mogła nadal opiekować się swoją rodziną...
- o dobre wyniki badań i zaleczenie zębów,
- o ustąpienie zachowań nerwicowych u córki, o to, abym potrafiła jej pomóc w trudnym okresie
dojrzewania,
- o prawidłowy rozwój syna, aby radził sobie w szkole i nie był agresywny,
- o stabilną i bezstresową pracę męża, aby był w stanie utrzymać naszą rodzinę,
- o pokój i zrozumienie w rodzinie,
- o zdrowie dla rodziców i teściów,
- o szczęśliwą operację oka dla taty,
- o poukładanie sobie życia i miłość dla brata,
- o poukładanie życia dla Iwony i wsparcie jej dzieci,
- w intencjach, które noszę w swoim sercu.....
Proszę, aby 2018 rok był dla nas szczęśliwy...
Bóg zapłać!
Twoja czcicielka Anna
49 *święta Rito pomóż mi wstaw się za moja prośbą. wspomóc mnie żebym wygrała te walkę. wyrwij
mojego meza z grzechu i złej kobiety.Aga
50 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny a szczególnie dla mamy, Rajmunda i dla mnie.
Proszę by się spełniło moje marzenie. Miej nas w swojej opiece każdego dnia i nie opuszczaj nas w
naszych potrzebach dnia codziennego. Dopomoz by nie brakowało nam pieniedzy na życie i opłaty.
Za wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
51 Św. Rito proszę pomóż, proszę wstaw się u Naszego Pana Jezusa o Miłość dla mnie dla Grześka i
dla naszych Dzieci. Proszę o zjednoczenie, o Rodzinę dla naszej czwórki. Proszę o łaskę wiary i
miłości dla Grześka. Proszę by Grzesiek otworzył swe serce na Miłość Jezusa a przez Tę Miłość Niech
otworzy swe serce na mnie, na Dzieci. Niech nie boi się przyszłości, proszę o wiarę dla Grześka w
sens naszego związku, proszę by pokochał mnie na nowo. Św. Rito proszę o wstawiennictwo, proszę
bądź dla nas wsparciem. Jezu Ufam Tobie!
Magdalena
52 Św Rito proszę pomóż mi niech Radek się odezwie
53 Bogu znane intencje
54 Święta Rito dziękuję Ci za wsparcie i za łaski, które wyjednujesz dla mnie.Dziękuję za szybkie
znalezienie przez Waldemara nowej pracy.
Święta Rito, weź proszę do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak
bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę.
Proszę w intencji swojej i Waldemara - uproś Święta Rito u Pana Boga łaskę miłości dla mnie i
Waldemara. Abyśmy budowali ze sobą dobry, wypełniony szacunkiem i miłością związek, w
którym oboje odnajdziemy szczęście. Abyśmy oboje umieli docenić szansę, którą dostaliśmy.
Proszę o to, aby nasz związek na każdym polu rozwijał się dobrze i szczęśliwie. Abyśmy stworzyli
dobry, ciepły, przyjazny dom.
Abyśmy mieli zdrowie i wszelkie zasoby do budowania szczęśliwej rodziny. Aby niebawem urodziło
nam się zdrowe, silne i mądre dziecko.
Proszę o to, aby sytuacja zawodowa nas obojga była pewna i stabilna.
Agnieszka

