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45 O łaskę Bożą za wstawiennictwem sw. Rity dla mnie aby żadne złorzeczenia nie miało władzy
nade mną
Łukasz
46 Św.Rito proszę Cię miej w opiece moje córki,aby podejmowały dobre decyzje życiowe.
47 *Święta Rito proszę pomóż by udało się wesele mojego syna,proszę o pogodę,o spokój,proszę by
jego małżeństwo było szczęśliwe i udane,by doczekali się zdrowych dzieci.Aga
48 *Święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny. Strzeż nas
od nieszczęść i złego,pomóż żebyśmy nie stracili pracy, żebyśmy żyli w zgodzie, miłości, pomóż nam
w życiu codziennym i osobistym i zawodowym. Proszę o zdrowie dla mnie,Fabianka,Marcelka,moich
synów,synowych,rodziców,rodzeństwa.Prosze ,by były mąż nie przeszkodził w weselu mojego
syna.Aga
49 Bogu znane intencje
d
50 prośba o finanse bo ten miesiąc jest bardzo ciężki
51 w sprawie tej nowej pracy bardzo prosze o łaski
52 Proszę za wstawiennictwem Maryji - Boga Ojca Wszechmogącego
o zdrowie dla mnie abym mógł cieszyć się porankiem dnia codziennego.
Oby Bóg Ojciec Wszechmogący odsunął ode mnie ciężką chorobę.
Niech Duch Św. prowadzi mnie po trudnych drogach
Marek K.
53 Droga Rito,
dziękuję za Twoją dotychczasową pomoc, za Twoje wstawiennictwo u naszego Boga i za modlitwę za
mnie i za moich Najbliższych.
Proszę o siłę, którą - dzięki modlitwom Twoich Sióstr - mają Członkowie mojej Rodziny, dziękując
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za dobrą pracę.
Proszę módl się za mnie bym umiała wybaczać wyrządzone mi krzywdy, bym nikomu źle nie życzyła.
Pomóż mi pozbyć się żalu, strachu, zazdrości, złości i nienawiści.
Wymódl proszę siłę, dobroć i cierpliwość dla mojego Dawida oraz nieprzerwaną wolę walki o
codzienną normalność, chęć uczenia się i umiejętność wczuwania się w sytuację innych. Bardzo
dziękuję, że zdał egzaminy zawodowe, maturę, teraz proszę by z łatwością radził sobie w życiu, jak
również proszę by zawsze miał środki finansowe na utrzymanie i na edukację i by nie podejmował
złych działań, by sobie świetnie radził w zagranicznej rzeczywistości, by z radością i satysfakcją
chodził do obecnej pracy i zarabiał odpowiednie pieniądze. By znalazł wspólny język z Agą i
Giorgiem.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla całej mojej Rodziny.
Wymódl proszę - również dla mnie - miłość, szacunek, bliskość, przyjaźń, czułość dobrego
Mężczyzny, by był dla mnie dobrym Mężem, Człowiekiem, który będzie przy mnie na dobre i na złe,
Człowiekiem który będzie mnie kochał, szanował i da mi poczucie bezpieczeństwa oraz wiele radości.
Proszę módl się także o łaskę sprzyjających - mi i moim najbliższym - finansów.

Dziękuję bardzo
Gosia
54 Najdroższa Święta Rita,
Bardzo proszę Cie o poprawę mojego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, tak również mojego
męża Adama.
Wesprzyj nas w tych trudnych chwilach związanych z ogromem spraw życia codziennego.
Czuwaj na wykonawcami, którzy będą wykańczać lokal. To miejsce zostało Tobie powierzone o
najdroższa. Proszę Cię o to bym umiała zachować spokój w trudnych sytuacjach, siłę i moc, gdyż są
nam bardzo potrzebne. Znieś moją potrzebę kontroli, która jest przeszkodą w życiu codziennym.
Amen
-N.S.K
55 Błagam o wyjście z choroby dla siebie i swojej rodziny oraz o wsparcie psychiczne w walce z
choroba
Dziękuję
56 Sw. Rito,
Proszę Cię w sprawie dla nas beznadziejnej.
P.
57 o pomoc w schudnięciu bardzo proszę
58 proszę o modlitwę o dar macierzyństwa dla mojej córki Nikoletty od 4 lat starają się wraz z zięciem
o dziecko i mimo ,że wyniki są dobre córka nie może zajść w ciążę . Proszę również o modlitwę za
mojego syna Gabriela ,który cierpi na lęki nie może się przez to uczyć jest agresywny .Błagam o
modlitwę. Mariola

