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120 Św. Rito, błagam, by wyniki mojej gastroskopii były pozytywne i by nie była konieczna operacja
- Jola
121 Święta Rito, proszę o pomoc w modlitwie o łaskę spokoju, stabilizacji i szczęścia dla mojej
rodziny. Proszę by Bóg uwolnił od złego mojego męża. Spraw by myślał przede wszystkim o dobru
swoich dzieci. Św Rito wesprzyj nas bym spokojnie mogła wychować dzieci i daj mi utrzymać pracę.
Proszę także o zdrowie dla mojej Mamy i łaskę zdrowia dla całej Rodziny. Proszę o łaskę dla Aliny by
dostała się do dobrego liceum. Proszę o spokojne życie dla moich dzieci
Magda
122 Św Rito prosze Cie o zdrowie Tymka
123 Święta Rito wesprzyj i wyproś łaski dla mojego syna Rafała. Niech Bóg go ma w opiece.
Magda
124 Święta Rito wesprzyj mojego Syna Rafała. Niech Bóg go ma w swej opiece
Magsa
125 kochana Swieta Rito……
bardzo prosze o modlitwe i wstawienie sie do Pana Boga o wyzdrowienie mojego jedynego
ukochanego syna Marcinka , ktory lezy od 14 miesiecy w spiaczce po wypadku.
Twoja na zawsze
Margarethe z Wolfsburga
126 *Świata 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, żebyśmy
byli zdrowi,pomóż nam w życiu codziennym , osobistym i zawodowym, pomóż nam w realizowaniu
naszych planów,pomóż żebyśmy nie odchodzili od Boga. Aga
127 Święta Rito, dziękuję za Twoja pomoc. Bardzo proszę wstaw się za mną, by Pan Jezus dał mi
dobrego męża.
JLP
128 Święta Rito! Dziękuję Ci, że za Twoim wstawiennictwem znalazłam dobrego lekarza ginekologa.
Proszę Cię wstawiaj się za nami, abyśmy odzyskali zdrowie fizyczne i psychiczne. Abyśmy mieli siłę
i zdrowie w dalszych staraniach o poczęcie i urodzenie zdrowych dzieci. By Duch Święty napełniał
nas swoimi darami, ale także lekarza ginekologa , który chce nam pomóc. Ponadto proszę wstawiaj się
za Naszym utraconym dzieckiem by mogło się cieszyć życiem wiecznym w Niebie. Dominika i
Paweł
129 Święta Rito patronko od spraw trudnych proszę cię dopomóż mojemu synowi odzyskać prawo
jazdy i żeby prowadził samochód rozważnie i miej go i mojego męża oraz wszystkie moj dzieci w
opiece od zła od wypieków chorób i kłopotów aby mojego syna już opuściły wszelkie troski które go
ciągle prześladują . proszę święta Rito ublagaj Pana o wszystko co noszę w sercu i bardzo się o
wszystko martwię by moja najmłodsza córka poprawiła oceny na pozytywne daj jej panie dużo wiedzy
by zdała i się dostała do dobrej szkoły ponad podstawowej , proszę byśmy mogli jak najszybciej
dokończyć nasz domek tak dopomóż nam go wybudować . Panie zrób to za nas.dziekuje Panu Bogu

za wszystkie łaski co odszymalismy a dużo otrzymaliśmy z pomocą Pana . Świętej Ricie dziękuję za
to że zanosi nasze intencje do naszego Pana i modli się w naszej intencji
130 Bardzo proszę o modlitwę w intencji zgody, zrozumienia i prawdziwej przyjaźni pomiędzy Kaliną
i Janem. O rozeznanie w kwestii woli Bożej co do tego związku.
Bóg zapłać!
Ewa
131 Św. Rito proszę o umorzenie śledztwa dla mego brata Pawła i by ojcu Czesławowi nie odwiesili
kary pozbawienia wolności oraz by brat nie stracił prawa jazdy i by skasowano bratu i ojcu wyrok w
sprawie II 627/17
132 SWIETA RITO PROSZE O ZDROWIE
133 Bogu znana intencja i Tobie św. Rito!
134 Proszę o modlitwę w intencji mojego męża, żeby dostał w końcu podwyżkę lub znalazł lepszą
pracę.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka

