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79 ŚWIĘTA RITO PATRONKO SPRAW BEZNADZIEJNYCH- gdzie nie sięga medycyna – tylko
BÓG JEST W STANIE POMÓC. BŁAGAM O MODLITWĘ I ŁASKĘ UZDROWIENIA dla mojej
maleńkiej wnuczki ANI
Babcia Danusia
80 Bardzo proszę o modlitwę za 18 miesięczną Anię.. :'( jest bardzo chory.(nieuleczalnie-) .. i za jej
rodziców ..aby znaleźli siłę do walki Bóg zapłać..drowie Ani w rękach Boga
Babcia
81 Sw Rito prosze o dobra atmosferę w pracy aby kasia sie zmienila aby wszystko sie dobrze układało
i wspolpraca i abysmy byly do siebue mile. Pimoz nam w tym co robimy. Ireba
82 Święta Rito, dziękuję Ci za wstawiennictwo i za opiekę nam moją rodziną; dziękuję za wszystkie
wysłuchane modlitwy.
Święta Rito, proszę Cię o rozwiązanie trudnej sprawy z moim byłym mężem; proszę Cię, żeby udało
się go od nas odizolować, żeby nie szkodził przede wszystkim naszemu dziecku. Błagam Cię,
wspomóż mnie, żebym mogła spokojnie wychowywać syna, żeby mój były mąż zniknął z naszego
życia. Wspomagaj mnie Święta Rito, bo tak trudno mi nieść ten krzyż.
anna
83 Boże Ojcze Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci a w szczególności Ciebie święta
Rito proszę o łaskę dobrej pracy i dobrego współpracownika.Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane już
od Ciebie łaski i Twoją Boże opiekę nade mną i moją rodziną. Święta Rito bądź moją orędowniczką i
opiekunką w niebie.Modlę się również za moje dzieci i wnuki a dziś w szczególności za Milenę i
Jędrzeja o Boże prowadzenie . Jako patronkę spraw beznadziejnych proszę o łaskę odrodzenia
jedności i zgodę w rodzinie . amen
84 *święta Rito proszę pomóż mi wygrać pomóż mojemu mężowi wyjść z grzechu. ja kocham i
wybaczam. Aga
85 Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego męża Czesława.Rak prostaty.Bóg zapłać!
Anna
86 Ukochana, to takie bolesne kiedy patrzysz na cierpienie swojej matki,kiedy chcesz jej pomóc a
niewiesz jak, oddałabym jej swe serce, ale niemogę..... Pozostaje mi modlitwa i wiara .....Proszę
Ciebie uzdrów moją mamusie z choroby nowotworowej ,nie opuszczaj jej ,ProszęCiebie z calego serca
,ukochana Św Rito, a blogosławić Ci będę na wieki Amen
87 Św.Rito proszę uproś Pana Jezusa aby Patrycja nie wyprowadziła się z domu bo nie ma dokąd
pójść.Żeby Ryszard się zmienił i był dla niej dobry aby się nie kłócili żyli w zgodzie dla dobra dziecka
a jego rodzina dała jej spokój i żeby się nie wtrącali w ich życie,żeby Kamilek był zdrowy aby niczego
mu nie brakowało i miał mame i tate razem.
JM
88 Święta Rito, uproś u Boga łaski dla mojej córki. Niech Bóg uzdrowi jej wzrok i pomoże w
zaliczeniu semestru na studiach. Błagam .

89 Św. Rito proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Karoliny i jej rodziny.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
90 św Rito dziekuję Ci ża dątąd otrzymane laski i proszę nadal o naprawę relacij miedzy mną a
Radkiem

