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107 Droga św.Rito, patronko spraw beznadziejnych.
Dziękuję z całego serca za opiekę i proszę o dalsze wstawiennictwo w cudach.
Przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę,
donosić i urodzić zdrowe dziecko.
Proszę o łaskę wiary dla niej i dobre relacje między nami.
Proszę o opiekę podczas jej i moich podróży.
Dla mnie niezmiennie proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy, aby udało mi się korzystnie
sprzedać książki oraz inne rzeczy, wyjść z długów i mieć gotówkę na zrobienie nowego mostka
zębowego oraz remontu łazienki.
Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka, którego pokocham, a
on otoczy mnie miłością, czułością, opieką, namiętnością i bezpieczeństwem materialnym, bo już
bardzo długo jestem sama po smierci męża i samotność coraz bardziej mi doskwiera.
Pomóż mi też odnaleźć radość i sens życia.
Twoja wierna czcicielka
Małgorzata
108 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na wszystkie dni Nowego Roku dla MARCINA i
TERESY
109 Święta Rito.
Proszę o pomoc czeka mnie wizyta u lekarza,której się bardzo boję.
Proszę udziel mi łaski spokoju pokonania strasznego leku przed badaniem i jego wynikiem i dalszym
leczeniem. Otocz swoja opieką mojego syna......Składa moje problemy zdrowotne na Twoje ręce
zanieść je do Najwyższego ubłagaj dla mnie to o co Cię proszę bo samej brak sił
Twoja czcicielka SylwiaZ.
110 Św Rito proszę pomóż mi naprawić to co zniszczyłam
111 *pomóż mi święta Rito wygrać. proszę o wyrwanie mojego męża z grzechu ,od złej kobiety i o
jego przemianę i powrót do rodziny. na mu wybaczam i kocham
112 Święta Rito,
proszę o wstawiennictwo i modlitwę w intencji zdrowia dla mojego Synka i Rodziny oraz otrzymania
(zgodnie z obietnicą przełożonego) dobrej pracy.
Bóg zapłać.
D.
113 1/ O przemianę serca dla męża Tomasza, o oddanie zabranych pieniędzy przeznaczonych na
skończenie domu, o jego powrót na stałe do rodziny.
2/ O zgodę i wybaczenie pomiędzy rodzeństwem Ewą i Przemkiem, o pokój w rodzinie.
3/ O pokój ducha dla byłej właścicielki domu (Agnieszki) w Łochowie, o zaprzestanie nękania
nowych właścicieli, o błogosławieństwo Boże dla tego domu i jego nowych mieszkańców!
114 Proszę Swiętą Ritę o wstawiennictwo w wyproszeniu łaski odnowy związku mojego z Markiem, o
prawdę, wybacznie i mozliwość porozumienia.
I.

115 Błagam o modlitwę za mnie i moich bliskich zarówn tych na tej ziemi jak i tych , którzy poszli już
do domu Pana.Niech ten 2018 rok będzie lepszy , niech spełnią się moje wszystkie modlitwy , prośby
o zdrowie , szczęście i wszelkie spełnienie , niech będzie pięknie , spokojnie i szczęśliwie dla nas i
całego świata
Boże posłuchaj mnie, nie opuszczaj i bądź ze mną zawsze i wszędzie.
116 Sw. RITO PROSZE O WSPOMOZENIE WE WSZYSTKICH POTRZEBACH SZCZEGOLNIE
MATERIALNYCH I ZEBY PEWNA FIRMA WYPLACILA JAKNAJSZYBCIEJ PEWNE
ODSZKODOWANIE MI, MOJEMU RODZENSTWU I MOJEJ MAMIE. PROSZE O
WSPOMOZENIE MATERIALNE TATY. PROSZE O DOBREGO MEZA DLA MNIE I DLA
MOJEJ SIOSTRY MAGDY I O DOBRA ZONE DLA MOJEGO BRATA PAWLA. IWONA
117 Bardzo proszę o modlitwę w intencji przywrócenia zdrowia oczu oraz znalezienia dobrego męża.
Bardzo wierzę w wstawiennictwo świętej Rity bo już raz bardzo mi pomogła wyjść z sytuacji, która
wydawała mi się bez wyjścia 3 lata temu . Jednak dzisiaj bardzo proszę o wsparcie mnie modlitwę w
tych intencjach Was siostry Eremitki.
Monika K
118 kochana św Rito, dziękuję Ci za dotychczas otrzymane łaski. Bardzo proszę nie opuszczaj i daj mi
siłę. Spraw abym poradziła sobie w pracy, aby wszystko dobrze się ułożyło. Proszę Cię także o
zdrowie dla córeczki.
119 Św. Rito,
proszę wstaw się w moim imieniu u Pana, proszę go o przebaczenie i chce by mną kierował, chce być
lepszym człowiekiem.
120 Pragne Bogu podziękować za poprzedni rok i proszę o oddanie modlitwie moj cały rozpoczęty
rok 2018, bym otrzymała łaskę zdrowia, pracy pozwalającej na opłacanie wszystkiego, każdego
miesiaca, czasu spedzanego z dziećmi i wśród najbliższych, miłości, a jeśli Bogu miłe jest pojednanie
mnie z człowiekiem, którego noszę w sercu- niech się tak stanie w najlepszy sposób, a mnie dodanie
wiary i otuchy w tym czasie.
Bóg zapłać
Urszula4
121 Prosze o modlitwe o miłość , łaske zgody i przebaczenia pomiędzy Karoliną Rusnak i Erwinem
Szpak.I wytrwanie Erwina w dobru i oby zawsze szedł drogą cnoty .Prosi zaroskana matka
122 Drogie Siostry,
bardzo proszę o modlitwę za zdrowie i nawrócenie mojego chorego na łuszczycowe zapalenie syna.
M.R.

