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58 Proszę o modlitwę w intencji:
O uratowanie mojego małżeństwa i łaskę przebaczenia mi przez moją żonę Annę.
59 Ukochana i umiłowana Święta Rito pomóż i wybłagaj u naszego Pana opamiętanie się mojej córki
i wybłagaj jej powrót do godnego kierowania swoim życiem Niech Pan Bóg nie dopuści aby
kroczyła tą ciemną i złą drogą a wskaże jej drogę do prawdziwej miłości , i poszanowania innych
czyli i nas rodziców Nie pozwól jej Rito kroczyć dalej tą drogą zguby i ranienia swych bliskich
Błagam Cię jako matka matkę bo Ty wiesz jak rodzic cierpi gdy błądzi ich dziecko Oby Bóg
wysłuchał nas w modlitwach i wyprowadził moje dziecko na drogę szczęścia , miłości i szanowania
rodziców za trud i wychowanie do miłości bliźniego i naszego Boga.
60 Proszę,
Tomasz
61 KOCHANA ŚWIĘTA RITO. PATRONKO OD SPRAW NAJTRUDNIEJSZYCH. DZIĘKUJĘ CI
ZA ZDROWIE. DZIĘKUJĘ CI ZA WIARĘ, DZIĘKUJĘ CI ZA ŻYCIE, DZIĘKUJĘ CI ZA
MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU. DZIĘKUJĘ CI ZA TO ZE MÓJ UKOCHANY MAGNE ZNOWU JEST
MÓJ, DZIĘKUJĘ CI ZE ZOSTAŁAM PRZYJĘTA NA STUDIA DOKTORANCKIE W
NORWESKIM MIESCIE TRONDHEIM W ROKU 2018. DZIĘKUJĘ CI ZE BEZPROBLEMOWO
ZNALAZŁAM PRACĘ, DZIĘKUJĘ CI ZE JESTEM SZCZESLIWA, ZE CZUJE SIE
BEZPIECZNA, ZE JESTEM SPEŁNIONA, ZE MAGNE MNIE KOCHA NAD ZYCIE. DZIEKUJĘ
CI ZE MAGNE MI SIĘ OSWIADCZYŁ, DZIĘKUJĘ CI ZE ZROBIŁ TO NA PRZEPIĘKNEJ
WYSPIE BALI, DZIĘKUJĘ CI ZE JEST NAJCUDOWNIEJSZY DLA MNIE NA SWIECIE,
DZIĘKUJĘ CI ZA ZDROWIE, ZA RADOŚĆ, ZA MIŁOŚĆ, ZA UCZUCIA, ZA ŁASKI, ZA TO ZE
WSZYSTKO UŁOŻYŁO SIĘ DOBRZE, ZE JESTESMY DLA SIEBIE STWORZENI, DZIĘKUJĘ
CI ZA SPEŁNIENIE NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ, ZA ŁASKI, ZA OPIEKĘ NADE MNĄ, ZA
POMOC MI INNYCH OBCYCH LUDZI, DZIĘKUJĘ ZA ZDROWIE ZA ZYCIE, ZA MAGNE, ZA
JEGO UCZUCIA DO MNIE, W DZIEN I W NOCY WSZYSTKO MI SPRZYJA, SUKCES,
BOGACTWO, MIŁOŚĆ
62 Św. Rito, proszę Cię o wyproszenie u Boga łaski w dniu mojej operacji 4 grudnia. Oby zmiana była
graniczna lub zupełnie łagodna i operacja była oszczędzająca i laparoskopowa obejmująca tylko i
wyłącznie jajnik i przydatki. Wynik histopatologiczny niech będzie bardzo dobry i tym samym
operacja niech zakończy już ten koszmar. Mojemu lekarzowi daj skuteczne narzędzia i wiedzę do
przeprowadzenia tej operacji a obiecuję Ci, ze już nigdy nie zrobie czegoś za co powinnam się
wstydzić. Błagam o Twoją łaskę.
Monika
63 Św. Rito proszę o wsparcie dla żony Moniki, o łaskę zdrowia dla nienarodzonego jeszcze dziecka
aby wyniki badań się poprawiły i maleństwo było zdrowe. Proszę o wsparcie na ten trudny czas dla
całej naszej rodziny, aby wszystko się dobrze ułożyło. Dziękuje za wszelkie dotychczasowe łaski i
proszę o opiekę.
64 Droga sw.Rito, prosze o wysluchanie mojej prosby : Upros u Boga dla mnie i dla mojej rodnej
siostry dar macierzynstwa blagam, a takze prosze o rozwjozanie moich problemow finansowych.
Blagam ciebie, wysluchaj mnie.

65 Proszę o modlitwę w intencji bardzo chorego Pawełka, Boże miej go w swojej opiece
66 O łaskę bożą dla mojej żony aby się nawróciła do Boga zanim będzie za późno, żeby uświadomiła
sobie że sam z siebie nic nie może tylko dzięki Bożej łasce wszystko ma. O zdrowie dla niej i
błogosławieństwo boze dla naszej rodziny aby nasze dzieci i my żebyśmy służyli Bogu i ludziom
67 Najukochańsza Św.Rito 26.11.2018 roku o godzinie 24:50 umarł mi tata pomoz mu by trafil do
nieba miej nad nim opieke prowadz go a jesli boryka sie miedzy swiatami pomoz mu przejsc na druga
stronę do nieba i zeby mial dobrze by nie cierpial tak bardzo prosze daj mu spokoj duszy
68 Św Rito proszę o modlitwe w sprawie pracy aby przedłuzyli mi umowe o pace, abym miała wiecej
pracy i wiksze zarobki, o zdrowie dla mojej rodziny i o rozwiązanie trudnych spraw,
69 Św. Rito patronko od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o ratowanie mojego małżeństwa,
o nawrócenie męża z nałogu, aby przystąpił do sakramentu pokuty, o porzucenie rozwiązłego trybu
życia przez męża. O siłę w walce z nałogiem. O zdrowie i zgodę w rodzinie. O zdrowie dla rodziców.
O siłę w czasie choroby dla taty i mamy. O rozwiązanie trudnej sprawy siostry. W pewnej intencji. O
podjęcie właściwej decyzji. J.W
70 Swieta Rito
Prosze Cie o uwolnienie od dreczen i napasci diabelskich dla mnie i syna. Prosze zeby ten straszny
pech przesladujacy mnie i syna minal. Prosze Cie o prace dla mnie i o zdanie egzaminow i zaliczenie
sesji dla mojego syna i nawrocenie i uzdrowienie dla mnie i całej mojej rodziny bliskiej i dalekiej.
Prosze o nawrocenie dla dawnych moich przyjaciol i syna przyjaciol
prosi Joanna

