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35 Droga Święta Rito!
Już nie raz pomogłaś mi w ciężkich chwilach, dlatego zwracam się do Ciebie po raz kolejny.
Proszę Cię o pomoc w ułożeniu życia na nowo, w znalezieniu dobrej i satysfakcjonującej pracy oraz
spokoju wewnętrznego. Proszę daj mi nadzieję i siłę oraz chęć do gorącej modlitwy, bo z jakiejś
przyczyny ostatnio nie potrafię rozmawiać z Bogiem tak jak kiedyś. Proszę wybłagaj mi szansę
powrotu, chociaż na jakiś czas tam, skąd wróciłam, bo część mnie i mojego serca została tam na
zawsze. Jeśli to jest zgodne z wolą Boga, proszę, pozwól mi pokochać odpowiednią osobę i założyć
rodzinę. Jeśli mam jakąkolwiek szansę aby stworzyć dobry związek z osobą, o której wciąż myślę,
wybłagaj mi u Najwyższego znak i poradę, co robić.
Pomóż mi podjąć dobre decyzje. Proszę, zaopiekuj się moją rodziną, jeśli możesz, wybłagaj łaski dla
wszystkich jej członków. Szczególnie pomóż mojej mamie w trudnej sytuacji w pracy. Ona tak wiele
dla mnie robi i tak bardzo zależy mi na jej szczęściu.
Wiem, że proszę o wiele, ale czuję się tak bardzo zagubiona i przytłoczona. Wybłagaj mi szczerą
wiarę i pomóż!
Niech będzie wola Boga. Dziękuję za wszystko.
Twoja A.
36 Święta Rito bardzo Cię proszę o powrót do zdrowia i Boże Błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Bożej. Święta Rito proszę o znalezienie dobrej pracy i o dobrego męża.
Sabina
37 Św. Rito proszę Cię dopomóż mi w sprawie tobie wiadomej, daj mi sile abym mogla to wszystko
przezwyciężyć. Proszę Cię abym znalazla pracę, aby dziecko poszlo do przedszkola i abym umiala
ułożyć sobie życie na nowo. Proszę dodaj mi sił i odwagę. Daj zdrowie mojej mamie, która jest mi tak
bardzo potrzebna. Uzdrow ja z choroby nowotworowej. BÓG zapłać. JGS
38 Proszę o łaskę uzdrowienia z grzechów i nawrócenie Rafała.Proszę o łaskę prawdziwej miłości a
następnie zawarcia związku małżeńskiego dla Rafała i Gosi.

