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82 Proszę o opiekę,zdrowie i łaski dla Rodziców,dla Sebastiana,Roksany
,Kamila,Kasi,Marcela,Fabiana ,o zdrowie dzidziusia,który ma się urodzić i szcześliwy
poród,dla mojego rodzeństwa z rodzinami,dla mnie.Prosze o pomyślność w życiu dla
nas,proszę o poprawę sytuacji w pracy,o przeniesienie na IT,o kochającego człowieka,bym
poradziła sobie w życiu i przestała być samotna,o utrzymanie przyjaźni, o ustanie
pandemii.Święta Rito wstaw się za moimi prosbami
83 Święta Rito proszę wstaw się za Michałem żeby wyszedł z tego,proszę.Aga
84 Święta Rito padam do Twych stóp i proszę o uzdrowienie i wyleczenie z
koranowirusa,który przechodzimy ciężko.Magdalena i Wiesław
85 Św. Rito, potrzebuje Twojego wsparcia! Może Twoje wstawiennictwo spowoduje, że
otrzymam obiecaną odprawę i odejdę spokojnie na emeryturę. Pomóż mi sprzedać
mieszkanie, stoi puste, a ja mam dużo długów do uregulowania. Może chociaż raz pozbędę
się ich wszystkich
86 Kochana Święta Rito, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę nade mną i moją rodziną.
Bardzo proszę Cię o Twoje wstawiennictwo i wyproszenie łaski nawrócenia mojego męża
Rafała oraz o umocnienie mojej wiary. Proszę Cię również o opiekę i potrzebne łaski we
wszystkich moich sprawach oraz o cud ws. doktoratu, jego pomyślne i terminowe napisanie
oraz obronę, o zesłanie odpowiednich ludzi, którzy mi pomogą. Proszę Cię też o łaskę
otrzymania zwolnienia z połowy pensum i odpowiedni wpis do umowy o pracę - bardzo tego
potrzebuję. Proszę o podwyżkę i docenienie mojej pracy przez władze uczelni. Proszę o
opiekę nad naszą rodziną i wszystkimi naszymi sprawami 0 o ich pomyślne rozwiązanie.
Bądź mi ochroną w sprawach trudnych i po ludzku nierozwiązywalnych. Proszę o łaskę
nawrócenia dla mojej rodziny. Święta Rito, proszę Cię o szczęśliwe i polubowne rozwiązanie
konfliktu ze sklepem meblowym i o to, by zrobili nam łóżko w cenie ustalonej polubownie.
Szczęść Boże
Agnieszka
87 Św Rito proszę żeby Piotr miał zawsze przyznawaną rentę na komisji lekarskiej w
Powiatowym Centrum orzekania o niepełnosprawności otrzymał orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu znacznym żeby Piotr otrzymał pomoc finansową żeby Piotr był
na rencie cały czas żeby Piotr miał środki finansowe na budowę domu
88 Proszę o odnowienie kontaktu z Łukaszem abyśmy mogli stworzyć rodzine

