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42 bardzo proszę o modlitwę za mojego siostrzeńca 10msc Filipka, który jutro będzie miał operacje
serduszka.
Z Bogiem,
Joanna
43 Św. Rito prosze Cię módl się za mna abym otrzymała łaske macierzyństwa. Potężna Orędowniczko
naucz mnie prosić Boga w ten sposób aby moje prosby były skuteczne
44 Św Rito proszę pomóż mi przemienić serce Radka
45 proszę o modlitwę w intencji uleczenia moich problemów zdrowotnych z
sercem i z uszami. Bartosz
46 Proszę o Twoje wstawiennictwo św. Rito i modlitwę Was siostry Eremitki w mojej trudnej
sprawie, jaką jest zdanie egzaminu inzynierskiego i obrona pracy inżynierskiej w dniach 05.0.6.02.18r. Dziękuję Wam ogromnie za modlitwy za mnie, które już zostały wysłuchane! Bóg zapłać!
Proszę także o modlitwę za P.Ż. o jego szczere nawrócenie, duchową przemianę. Proszę aby Pan Jezus
poprowadził naszą relację w dobrym kierunku i połączył nasze drogi. Święta Rito, módl się za nami!
Bóg zapłać Eremitkom! E.S.
47 Święta Rito, patronko w sprawach trudnych i beznadziejnych miej w swojej pieczy moją rodzinę.
Wyproś jej cnotę wiary, nadziei, miłości, pokory i czystości. Niechaj Pan nasz Jezus Chrystus
przemieni serce mojego męża Zbigniewa, niech otworzy się na Boga i żyje po katolicku, niech
wyzbędzie się nałogu i żyje w trzeźwości. Spraw, by pieniądze nie stanowiły sensu jego życia, żeby
nie przedkładał ich nad rodzinę. Proszę o uwolnienie Go z toksycznych relacji z rodzicami. Ratuj moje
małżeństwo, uzdrów je, ulecz je. Proszę o miłość, jedność, zgodę i wierność w moim małżeństwie i
rozwiązanie jego bardzo trudnej sytuacji. Niech mój mąż w końcu dorośnie do roli męża, ojca, niech
kocha mnie i dzieci tak byśmy to my stanowili sens jego życia. Proszę o dar zdrowia dla naszych
dzieci: Bartosza, Wiktorii i Błażeja. Proszę o bliskość w naszym małżeństwie i łaskę otwarcia na dar
życia. Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za sprawą tej modlitwy.
Wioletta
48 Św.Rito dziękuję za łaski otrzymane przez Twoje wstawiennictwo. Błagam Cię módl się za mną o
uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Proszę o pełną, szczęśliwą rodzinę
z dobrym, kochającym tatą dla mojego synka na co dzień. Zdrowie dla nas i dla moich rodziców i
siostry oraz pomoc w wyjściu z problemów finansowych. O zdrowie dla taty, by rehabilitacja pomogła
i nie była potrzebna operacja. Przyjdź mi z pomocą św.Rito i spraw, abym doznała skutków Twojej
opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne i żebym uwierzyła, że dla Boga
wszystko jest możliwe. Beata
49 Proszę o modlitwę w intencji Ani, mojej koleżanki, aby miała siły do walki z chorobą
nowotworową i wyszła z niej zwycięsko.
Święta Rito, miej ją i jej dzieci w Swojej opiece.
50 Błagam Święta Rito, spraw abym wygrała sprawę sądowa , ktora odbędzie się w kwietniu.
Sabina

51 Proszę pokornie o zdrowie dla mamy Zofii i taty Franciszka .
Syn Marcin z rodziną
52 Za zdrowie Heleny Andrzeja dzieci i wnuków najbliższej rodziny oraz za pomyślność operacji
dziecka Bruna
53 Proszę o modlitwę, aby Wojtek zrozumiał i przyjął to co chcę Mu ofiarować
54 *święta Rito wstaw się za mną, żebym wygrała, pomóż mojemu mężowi bo zbladzil ,niech skończy
romans, wróci i naprawi zło ,ja go kocham i wybaczam. święta Rito pomóż ocalić moje małżeństwo i
rodzinę. Pomóż mojej teściowej w chorobie, spraw żebym mogła ja wspierać. Pomóż mi w
znalezieniu pracy. Dziękuję ci za udana operacje mamy oraz synów, synów i wnusia. Aga
55 o cud dostania pracy w starostwie, laske spotkania z pewna osoba i jego milosc i udany zwiazek z
nim
56 Swięta Rito błagam Cię aby mama była zdrowa. Aby ten guz nerki nie był złośliwy. Miej ją w
swojej opiece inie pozwól aby była chora i cierpiała. Błagam Cię o to z całego serca. Uzdrów ją.
Bóg zapłać.
A.C.
57 Proszę o modlitwę o cud uzdrowienie śmiertelnie chorego Andrzeja. Proszę o modlitwę za chorą
Ole i Ewę Bóg zapłać
58 Proszę o modlitwę w intencji poczęcia dziecka w naszym małżeństwie.
Proszę święta Rito wybłagaj u Boga dla nas łaskę macierzyństwa i ojcostwa.
Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa moich rodziców, które jest zagrożone rozpadem.
Niech Bóg ma ich w opiece.

