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102 Proszę..
Tomasz
103 O Potężna i sławna Święta Rito,
dziękuję Ci św. Rito za Twoje modlitwy do Matki Bożej i Boga Ojca w Trójcy Jedynego, za skuteczne
wstawiennictwo w powierzonych Ci intencjach, które Ci przedstawiam i serdecznie dziękuję, za
wyproszenie łask dla mnie i bliskich memu sercu osób:
święta Rito, proszę o łaskę nawrócenia mojego brata Łukasza, aby dobry Bóg uwolnił mojego brata z
nałogu alkoholizmu i nikotynizmu, przemienił jego grzeszne serce i pobłogosławił jego związek z
Karoliną trwałą miłością.
Święta Rito, proszę dla mnie o łaskę pięknej i trwałej miłości, abym znalazła dobrego, kochającego i
wspaniałego męża, niech Bóg błogosławi naszej miłości, dziękuję za wielką łaskę znalezienia dobrej
spokojnej i satysfakcjonującej pracy z godnym wynagrodzeniem, dziękuję za rozwiązanie problemów
finansowych i materialnych.
Dziękuję za łaskę zdrowia, szczęścia i trwałej miłości w rodzinie mojej siostry Anny i jej syna Filipa,
w rodzinie mojego brata Irka jego żony Anety i dzieci Kamili i Kuby, dziękuję za łaskę zdrowia i
dobre relacje dla moich rodziców.
,za Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego i naszej ukochanej Matki Bożej. dziękuję z głębi serca
siostrom Eremitkom za szczerą i głęboką modlitwę w moich intencjach i trudnych do rozwiązania
problemów.
Bóg zapłać
Joanna K.
104 Święta Rito proszę Cię o zdanie egzaminu, który odbędzie się 28.05. 2018.
105 Bogu znane intencje
106 Proszę o modlitwę za mnie i za moich bliskich, niech spełnią się moje błagania i prośby o zdrowie
i szczęście dla mnie i moich bliskich oraz o spokój dla Tych których już z nami nie ma a o których
ciągle myślimy. Wieczne szczęście i radość dla wszystkich.
Bóg zapłać
Beata
107 bardzo proszę o modlitwę, ponieważ nagle bardzo mocno zachorował moja żona Stefania i jak
dotąd od dwóch tygodni nie właściwej diagnozy raczej podejrzenia są na kręgosłup ,ale z
wyjątkowymi innymi objawami po za bólowymi ( słabo pamięta, wolne ruchy itp) Nigdy wcześniej
tego nie miała.Była osoba energiczną ,szybką ze wszystkim dawała sobie doskonale radę. Ma w
sierpniu 65 lat. Wszystko zaczęło się jak musieliśmy zabrać do nas od razu ze szpitala moja mamę 89
lat.Ta cała praca koło niej nas przerosła. Jak mam 66 lat też mam mocno zniszczony kręgosłup. Tak
samo ledwo daję radę. Mama jest 14 lat po raku ma stomię jelita grubego( woreczek) i cewnik) Ja
mieszkam z mamą jednym pokoju. Teraz jeszcze synowa w 6-mies.ma kłopoty z utrzymaniem tej
ciąży jest w szpitalu. Syn chodzi cały zagubiony, zamyślony .To wszystko stało się jednocześnie
.Dlatego prosimy Św. Ritę i pomoc i Was drogie Siostry. My sami modlimy się dziennie św. Różaniec
,Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz na Apelu z Jasnej Góry. Prosimy żeby dać radę i uzdrowienie
mojej kochanej żony Stefanii
Z Panem Bogiem
Roman

108 Prośba, aby za wstawiennictwem Św. Rity miłosierny Bóg Ojciec dopomógł w pojednaniu moich
bliskich syna i męża, o zdrowie dla syna, o zdrowie dla ojca i wytrwałość w walce z nieuleczalną
chorobą mamy, o wytrwałość i siłę w pokonywanie codziennych trudności dla wszystkich członków
rodziny, o szacunek między bliskimi w mojej rodzinie, o zdrowie i wytrwałość w wychodzeniu z
alkoholizmu dla szwagra, o dobrą pracę dla niego.
109 Błagam św. Ritę o łaskę uzdrowienia dla mojego syna.
Małgorzata
110 Kochana Święta Rito dziękuję za pomoc w znalezieniu nowej pracy. Twoje wsparcie było
widoczne na każdym etapie rozmów rekrutacyjnych. Modlę się abym mogła sumiennie wypełniać
nowe obowiązki i abym im podołała.
Modlę się nadal gorąco o wsparcie w walce o moja rodzinę. Aby serce mojego partnera poczuło
tęsknotę za mną i za naszym dzieckiem. Aby chciał naprawić całe zło które nam wyrządził. Aby nasze
dziecko było szczęśliwe i przetrwało tą bardzo trudną dla nas sytuację.Aby miała siłę i chęć uczyć się
pilnie oraz trenować i nadrobiła wszystkie zaległości, które powstały w tym trudnym dla niej
momencie.
Gorąco dziękuję za wsparcie w modlitwie.

