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83 Sw Rito proszę o zdrowe długo oczekiwane dziecko dla córki oraz o opiekę i zdrowie dla niejmatka
84 Kochana Św. Rito, proszę Cię o pomoc w znalezieniu dobrego męża dla mnie i siostry o dom,
rodzinę i łaskę macierzyństwa. Proszę o opiekę w pracy, o zdrowie dla taty i chorego Tymka. O zgodę,
pokój i pojednanie w rodzinie
Karolina
85 *święta Rito dziękuję Ci za wszystko i proszę o opiekę i łaski dla całej rodziny. Aga
86 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, dziękuję
także za dobre zdrowie, za mieszkanie, za nową 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.
Wymódl także zdrowie, radość, szczęście i dostatek dla mnie i dla 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
87 Św. Rito dziękuję Ci za zdanie msp, msg, angielskiego. Prosze Ci o pomoc w zdaniu rosyjskiego.
Naprawde nie daje sobie rady,a musze zdac. Dziękuję za wszelkie łaski. Twoja Czcicielka
88 Błagam ..
Tomasz
89 Kochana i Święta Rito!
Uciekam się do Ciebie z moimi prośbami, ponieważ wiem, że w Tobie mam zawsze wsparcie i nigdy
mnie nie zawiodłaś.
Znów proszę o pomoc by szczęśliwie rozwiązać wiele spraw, których sam sobie przez własną głupotę
i niewiedzę na swoją głowę ściągnąłem.
Wierzę jednak, że i tym razem nie zostawisz mnie bez pomocy.
Proszę też nadal o pomoc dla mojej rodziny i dzieci, by się nie zagubiły w tym świecie.
Twój Krzysztof
90 Droga rito tyle razy prosiłam cię o pomoc i nie opuscilaś mnie wie że mi pomagasz . Proszę Cię
jeszcze o pomoc . Roztalam się z mężem 3 lata temu od niedawna zaczęłam nowe życie u boku

kochającego się mężczyzny mam 2 dzieci Julię i Filipa po rozstaniu się z mężem dzieci zostały u
byłego męża bo tak zdecydowaliśmy obiecał że zawsze będą mnie odwiedzać i rozmawiać. Tylko rola
się odwróciła nie spotykamy się z dziećmi i jeszcze robią mi pod górkę. Bardzo je kocham dziwnie do
nich jak jest to możliwe nawet nie odbierają telefonów nie wiem co mam dalej robić jestem załamana.
Zaczęłam nowa pracę to podały mnie o alimenty oddałam im cały majątek nie wzięłam nic zaczęłam
znowu od zera . I proszę Cię droga rito pomóż mi żeby zaczęły dzieci się odzywać i spotykać się ze
mną. Bardzo za nimi tęsknię wierzę że mi pomożesz. I Dziękuję bardzo Kamila
91 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji dobrego męża, który będzie mnie
kochał i szanował. Proszę, aby był to człowiek wierzący, uczciwy, troskliwy, pracowity i
odpowiedzialny, z którym założę szczęśliwą rodzinę.
Proszę także o potrzebne dla mnie łaski, o zdrowie dla mnie- uleczenie oczu i skóry, dla bratauleczenie z choroby oraz o zdrowie dla rodziców( aby ustąpiły bóle głowy i pleców mojej mamy).
Serdeczne Bóg zapłać za każdą modlitwę. Szczęść Boże.
Patrycja
92 Proszę o modlitwę za mojego syna, nie umiem do niego dotrzeć proszę o modlitwę w intencji,, O
przemianę serca, myśli i uczynków dla Kuby żeby przestał kłamać i wymyślać różne historie, żeby
zrozumiał że nauka jest ważna i żeby się uczył "
93 Święta Rito proszę aby moja szefowa spłaciła pożyczkę, którą wzięłam dla niej. Proszę o
potomstwo dla mojego brata, o umocnienie naszej rodziny. Proszę aby mój związek z Bartkiem, który
dopiero się zaczyna prowadził nas do świętości i do małżeństwa, abyśmy przetrwali wszystkie
trudności, umacniaj nas proszę abyśmy wytrwali w czystości do ślubu. Tak bardzo pragnę założyć
rodzinę, mieć dzieci...
Dziękuję święta Rito, że się mną opiekujesz, dziękuję Ci za wszystko co już dla mnie uprosiłaś u Pana
Boga
94 Błagam Swięta Rito
Pomoc narzeczonemu napisać pracę magisterską. Żeby promotor się do niego odezwał. Jesteś ostatnia
nadzieja.
Tyle razy mi pomoglas! Błagam Cię pomóż Mu!
Proszę też o pomoc w zdaniu mojej sesji. Mam jeszcze 3 egzaminy. Które są strasznie ciężkie :/ panie
nie przepuścily rok temu prawie nikogo i mają warunki lub zdawali w sesji poprawkowej.
Ty święta Rito ukochana nigdy mnie nie zostawilas! Zawsze mnie wspierałas! Naprawdę Cię
kocham!
Amen
95 Bardzo proszę o modlitwę do świętej Rity w intencji mojego męża Michaela, by nie stracił pracy, a
jeśli już tak miałoby się stać, jeśli taka wola Boża, żeby szybko znalazł nastepną odpowiednią dla
siebie.
Bóg zapłać za modlitwę
Justyna
96 Kochane siostry ! Dziękuję z całego serca za modlitwę za wstawiennictwem św. Rity w intencji
Barbary o uzdrowienie ze złośliwego nowotworu. Stał się cud Barbara usunęła guza i w tym
momencie jest zupełnie zdrowa i nie ma żadnych przerzutów ( a od operacji minął prawie rok ).
Jednocześnie błagam o modlitwę za wstawiennictwem św. Rity o uzdrowienie Alicji z nowotworu
złośliwego i o szczęśliwy przebieg operacji. Małgorzata
97 proszę o modlitwe za wstawiennictwem św. Rity o uzdrowienie Alicji z nowotworu i o szczęśliwy
przebieg jej operacji. Prosi Małgorzata z Bełchatowa
98 Proszę o modlitwę dla bliskiej mi osoby o szczescie, znalezienie pracy i życzliwych ludzi na swojej
drodze.

99 OTOCZ NASZĄ RODZINĘ SWOIM WSTAWIENNICTWEM U PANA JEZUSA,DODAJ SIŁ
DO POKONYWANIA TRUDNOŚCI DNIA CODZIENNEGO.PROSZĘ OTOCZ OPIEKĄ I
WYPROŚ ZDROWIE DLA MOJEJ SIOSTRY ASI.
100 Swieta Rito
Dziekuje za dotychczasowa laski
Prosze o pomoc w zdrowiu do Taty J. K. o uratowanie z krytycznej sytuacji po zawale serca

