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91 ŚW. RITO.BARDZO CIĘ PROSZĘ O:
1. ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA SYNA I SIOSTRZENIC
2.ZDROWIE DLA JOANNY I JEJ RODZINY I POMYŚLNOŚĆ W PRACY
3.CUD UZDROWIENIA DLA ANDRZEJA, MARZANNY, ANNY I ALEKSANDRY
4. POMYŚLNE ZAŁATWIENIE SPRAWY MIESZKANIA
BÓG ZAPŁAĆ
JOANNA
92 Bardzo proszę o modlitwę w intencji:
O uwolnienie spod praktyk okultystycznych, niszczenia koleżanek z pracy w szkole dla:
Renaty B., Kamili N., Aleksandry S. , Ewy D.
Bóg zapłać!
Ewa W.
93 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
94 Ukochana św. Rito! Proszę gorąco o zdrowie dla mamy - Celiny , o uleczenie z raka piersi.
Zawsze mi pomagałaś, błagam dopomóż i tym razem. Uzdrowienie chorych, módl się za nami!
Elżbieta
95 Boża pomoc i błogosławieństwo dla realizacji talentów u ludzi, szczególnie dzieci Lissy i Valerii
Boża pomoc i błogosławieństwo dla Bazylego dla spełnienie się sakramentu spowiedzi, komunii,
namaszczenia chorych
96 Święta Ryto blagam Cię z całego serca dopomóż by Sławek się odezwał,by wrócił. Byśmy mogli
być szczęśliwą rodzinką.

