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53 Święta Rito błagam pomóż mi
Bardzo proszę pomóż mi nawiązać kontakt z córką, niech przestanie mnie obrażać i obwiniać za
wszystko.
Niech da tylko minimum tego co powinno dać dziecko matce. W tej chwili ma radość z tego że
płaczę..
Ratuj moją rodzinę św Rito
54 Droga Święta Rito błagam o nawrócenie dla mojego szwagra oraz o ratowanie małżeństwa siostry.
Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem i proszę o dalszą opiekę.
Czcicielka
55 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojego męża oraz żeby został doceniony w pracy.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
56 Przez wstawiennictwo Świętej Rity proszę, aby serce J.K wypełniło się prawdziwa, szczera, trwałą
miłościa do N. K. Prosze Cię Święta Rito wstawiaj się za mną, w mojej intencji. Bóg zapłać.
57 Święta Rito,
Błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Boga za mnie i bardzo bliską mi osobę. Byśmy na nowo mogli
zbudować naszą relację, gdzie fundamentem będzie prawdziwa miłość, wiara i szacunek. Ulecz nasze
serca, które są bardzo zranione. W tobie pokładam nadzieję.
Katarzyna
58 Święta Rito
Pomóż mi w zmianach jakie muszę dokonać:
- bardzo prosze o zmianę pracy na SP1
- niech się nikt nie dowie o tym co mówiłyśmy na naszą szkołę
- żebym mogła dogadać się z córką, niech ona zrozumie że ją kocham i nie jestem jej wrogiem
- Żebym obroniła pracę mgr i zdobyła tytuł mgr
- niech M. dostanie się do LO
- niech M i S dogadują się z sobą
- dopomóż aby moja rodzina zaczęła się dogadywać
E
59 Błagam o modlitwę w intencji mojego syna, o Jego nawrócenie i uwolnienie z wszelkich nałogów.
Bóg zapłać . Matka
60 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji: dobrej spowiedzi wielkanocnej, o boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla najbliższych, o łaskę uwolnienia mnie od ducha
nieczystego.
61 mam prosbe potrzeba modlitwy za narzeczonych Ewe i Bartka aby Bóg im błogosławił i pomógł
przejść przez trudny czas który przyszedł. Sprawa bardzo ważna i trudna. Dziekuje
62 Droga Św. Rito na początku chciałbym Ci podziękować za wstawiennictwo i za opiekę nad moją
rodziną.Dziękuję

Dziś chciałbym Cię poprosić o zdrowie dla mojej córki Magdalenki - żeby wszystko było dobrze.
Również chciałbym Cię poprosić o zdrowie dla mojej koleżanki, która popadła w straszne tarapaty
zdrowotne. Wstaw się u Pan Boga aby ją uzdrowił ma na imię Ania F. Jest bardzo dobrą osobą, która
zasługuje na wszystko co najlepsze.
Bardzo Ci dziękuję za wszystko co uda Ci się wyprosić u Pana Jezusa. Tomek M.
63 Bardzo prosze o modlitwe w sprawie pomyslnego wyniku w sprawie sadowej , ktora odbedzie sie
10 kwietnia. Sabina
64 O Droga Święta Rito, która nigdy mnie zawiodłaś! Znów zwracam się z prośbą o wstawiennictwo
za mojego brata, który stoczył się przez alkohol na sam dół człowieczeństwa. święta Rito, ratuj!
Dopomóż dzieciom i żonie brata, wyproś opamiętanie u Naszego Pana, który już nie raz dał mu
szansę na wyjście z nałogu. Święta Rito, zwracam się do Ciebie, bo sama wiesz najlepiej jak wygląda
życie z takim człowiekiem. Święta Rito, jeżeli nie ma dla niego ratunku, ratuj nas wszystkich przed
zgubą i hańbą, przed wszystkim co prowadzi do rozkładu rodziny.
Twoja czcicielka
Marzanna
65 Proszę o odprawienie Mszy Świętej za zmarłych dziadków Jana i Helenę Hewlik i Maksymiliana
Polok
Bóg zapłać Joanna
66 Święta Rito, dziękuję, że pozwalasz mi się do siebie zbliżyć. Po raz kolejny proszę o
wstawiennictwo w tak ważnej dla mnie sprawie. Proszę o powrót A. O jego, naszą miłość abyśmy
mogli stanąć przed Bogiem, jak planowaliśmy.
67 Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię po raz kolejny o
wstawiennictwo u Pana Boga. Aby dopomógł Nam w tak ważnej dla Nas sprawie. Proszę Cię wymódl
Nam zgodę i w miarę szybkie oraz sprawne załatwienie sprawy. Abyśmy mogli już ze spokojną głową
oczekiwać rozwiązania sprawy. Proszę Cię pomóż Nam uzyskać szybko zgodę i przetrwać ten
nerwowy dla Nas czas.
68 Św Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla babci mojego męża.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
69 O potężna i slawna święta Rito, proszę o pomoc w sprawach sądowych, które się wobec nas toczą o
sprawiedliwe i łagodne wyroki.
M

