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66 Kochana św. Rito!
Dziękuję Ci za Twoje modlitwy, wiem, że modlisz się za mnie i w moich intencjach, bo wiele z nich
jest wysłuchanych. Dziś proszę Cię w intencji chorego na łuszczycowe zapalenie stawów Kacpra,
który chce sam zwalczać swoją chorobę, bez lekarzy i leków i także, niestety, bez Pana Boga. Proszę
Cię, módl się o jego nawrócenie i powrót do Boga, by odkrył źródło swego zdrowia i spokoju.
Jola
PS. Jeszcze raz gorąco za wszystko Ci dziękuję!
67 Święta Rito módl się proszę za mojego brata aby pokonał chorobę alkoholową i żył w trzeźwości
68 Z całego serca proszę o modlitwę w intencji uwolnienia mnie ze zniewoleń i lęków, o dobrą
spowiedź i żal za grzechy oraz znalezienie celu w moim życiu. Proszę o uzdrowienie moich dzieci
Julii i Filipka. Proszę o zjednoczenie, nawrócenie, uwolnienie od wszelkiego zła, złych duchów oraz
Dary Ducha Świętego dla całej mojej rodziny. Proszę o oczyszczenie serc, uzdrowienie z chorób
duszy, ciała, psychiki. Proszę o przemianę naszych serc, o wiarę, nadzieję i miłość. Proszę o pomoc w
naprawieniu błędów, tak aby zostały wybaczone. Bóg zapłać!
69 Błagam Cię Święta Rito!!! wyproś u Dzieciątka Jezus łaskę dobrej pracy dla mnie z całego serca
dziękuję Barbara
70 Św.Rito, Patronko spraw beznadziejnych
błagam pomóż!
71 *święta Rito patronko rodziny i przebaczenia proszę pomóż mi swą modlitwą i wstawiennictwem.
Pomóż mi wygrać w mojej sprawie. Otwórz oczy i serce mojemu mężowi by zrozumiał że źle robi
,wyrwij go z grzechu zdrady i nienawiści. niech wróci do nas w pokorze. my go nadal kochamy i
wybaczamy. Aga
72 Panie Jezu Miłosierny błagam Cię ratuj moje małżeństwo z Markiem.
Oczyść i uzdrów jego serce i umysł z wszelkiego zła.
Prowadź nas nadal przez życie do końca naszych dni we wzajemnej miłości, wierności i uczciwości
małżeńskiej.
73 Św Rito dziękuję za wszystkie łaski, które dzięki Twojemu wstawiennictwu otrzymałam. Dziękuję
za pomoc w wielu ważnych dla mnie sprawach. Proszę o dalszą pomoc.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
74 Bogu znane intencje
75 Św. Rito proszę o wstawiennictwo w intencji znalezienia dobrej pracy.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
76 Św Rito proszę o poprawę relacji z moją siostrą.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka

77 Św Rito proszę pomóż naprawić to co zniszczyła między mną a Radkiem
78 prosze o modlitwe o uwolnienie uzdrowienie dla Tomka

