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141 Św Rito proszę pomóż mi. Spraw niech Radek da mi szanse
142 Prosze o modlitwe w intencji błogosławinstwa dla wspolnej drogi Piotra i Edyty .O dary i owoce
Ducha Sw dla nich i ich dzieci .O zdrowie ,milosc,spokoj .Amen
143 Sw Rito Dziekuje Ci za wstawiennictwo u Boga za wszystkie łaski.błagam Cię nieustannie św
Rito o miłość Macieja aby nie przestawal mnie kochac aby sie nie oddalal. Abym mogla pracowac
nadal w szkole. aby uczniowie nie sprawiali trudnosci wychowawczych. Wysluchaj mnie sw
Rito.Joanna
144 Św. Rito prosze Cię o cierpliwość , spokój i opanowanie , abym mogła zjednaczać własną rodzinę
, budować ciepło i harmonię, uczyć dobroci , proszę daj nam zdrowie i wyproś razem znami Boże
Błogosławieństwo i wsparcie dla naszej rodziny.
Św. Rito pomóż mężowi w rozwinięciu własnej działalnośc. Proszę Cię o Błogosławieństwo w
szczególności dla niego.
145 Święta Rito,
Przychodzę do Ciebie z prośbą, pomijam fakt że mąż mnie traktuje jak śmiecia, krzyczy wybucha,
obraża się obwinia mnie właściwie o wszystko. Zdążyłam się do tego przyzwyczaić i nawet
nauczyłam się z tym żyć.
Mam inny problem moje dziecko chodzi teraz do zerówki i jakby się wszyscy uwzięli na niego. Kuba
jest wcześniakiem był bardzo chory właściwie to był moment że został ochrzczony w szpitalu bo
praktycznie nie było szans na przeżycie. Kiedy już myślałam że koszmar się zakończył, to teraz
zaczęło się od nowa Pani pedagog psycholog stwierdzili że się źle rozwija emocjonalnie i nie jest
gotowy do pójścia do szkoły. Święta Rito ja wiem że przetrwamy to z Kubą i pójdzie do tej szkoły
choćby nie wiem co tylko proszę daj nam dużo siły abyśmy dali radę przejść tą krętą drogę. Wspomóż
Kubie pomóż daj mu siłę na pokonanie wszystkich trudności. Wspomóż jego leczenie oczu. Święta
Rito otocz nas pomocą daj dużo siły.
Kasia
146 Proszę o dary ducha św przed podjęciem trudnej dec życiowej dla mnie i o uzdrowienie stóp
Janka
Agnieszka
147 Sw. Rito
Dopomóż wytrwać w moich wyrzeczeniach zaplanowanych na ten Advent 2017.
148 Droga Święta Rito, proszę o wstawiennictwo do Pana Boga o wyproszenie łaski zdrowego
dziecka, które noszę pod sercem.
Bądź pochwalona Święta Rito na większą chwałę Bożą.
Magdalena
149 Święta Rito, zwracam się do Ciebie o opiekę nade mną i moimi córkami. Pomóż nam przejść
przez ten trudny dla nas czas. Chciałabym aby moje problemy finansowe się skończyły bo jest mi
ciężko. Pomóż mi poradzić sobie ze wszystkim co mi życie przynosi. Wiele razy już mi pomogłaś.
Wierzę w Twoją moc wstawiania się za mną i moimi dziećmi. Proszę o zdrowie dla mnie i mojej
rodziny. Gosia

150 *pomóż mi święta Rito.Aga
151 ... w intencji moich córek: A. i M.
Pan Bóg wie co im potrzeba.
Bóg zapłać i szczęść Boże Siostrom.
matka
152 Święta Rito proszę Cię pomóż mi i spraw by moje kolano było całkowicie uzdrowione. Wstaw się
za mną do Boga. Amen
153 Proszę o modlitwę w moich bardzo trudnych sprawach Teresa
154 Panie Jezu dziękuję Ci za wszystko co dla mnie zrobiłeś, za spełnione moje prośby i przepraszam
Cię za grzechy, którymi Cię zasmuciłam. Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie grzechy
popełnione przez mojego syna Filipa i proszę odpuść mu jego grzechy. Nie osądzaj go surowo, spójrz
na niego przychylnym okiem i proszę Cię okaż mu łaskę zdrowia. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę
uzdrowienia jego chorej nogi. Wiem, że proszę o bardzo dużo, ale powiedziałeś Panie ” proście a
będzie Wam dane”. Ośmielona tymi słowami proszę o tę łaskę, o łaskę uzdrowienia jego zakażonej
gronkowcem nogi. Proszę, niech Filip ma znowu zdrową i sprawną prawą nogę. Widzę jak cierpi z
tego powodu i jak mu to odbiera chęć życia. Proszę Jezu okaż łaskę mojemu synowi i mnie i spełnij
moją prośbę. Jeśli doświadczasz go tą chorobą, bo masz w tym jakiś cel – proszę skróć ten dla niego
zły czas; odpuść mu wszystkie grzechy, daruj mu wszystkie winy i okaż mu łaskę zdrowia.
Panie , Ty wiesz, że nie mam się do kogo zwrócić z ta prośbą. Jesteś jedyną moją nadzieją. Ojcze
nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.
Jezu ufam Tobie.
155 Św.Rito ,proszę o łaskę zdrowia i opiekę Bożą.
Anna
156 Prosze o uzdrowienie dla mamy Józefy.Uzdrów i daj ulgę w bólu.Ostatnia nadzieja w Tobie Rito.

