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126 Święta Rito proszę o łaskę wsparcia w trudnych chwilach Agnieszki i jej dzieci.
127 Święta Rito wyproś dla mnie łasķę wewnętrznego spokoju, by Bóg wyzwolił mnie z niepokojów,
które na mnie ciążą, by sprawił bym nie obciążała nimi siebie i całej rodziny. Proszę o spokój w pracy
i w domu.
Magda
128 O potęzna i wielka św.Rito błagam Cię o wysłuchanie moich modlitw, w Tobie pokładam
nadzieje na rozwiązanie trudnej sytuacji w firmie, wierze ze wstawisz się za mnie do Pana Boga a ja
będę mogła dalej chwalić Twoja wielkość i Jego dobroć. Ty wiesz jak bardzo Cie kocham i jak
wielkie pokładam nadzieje w modlitwie, spraw aby wszystko poukładało się i złe dni nigdy nie
wróciły.
Padam u Twych stop z nadzieja ze zostanę wysłuchana.
Mirela
129 Błagam ..
Tomasz
130 Św. Rito. Błagam o własny dom dla mnie, mojego męża i naszego synka Szymonka. Błogosław
nam w życiu i wyproś nam u Boga łaskę zamieszkania na swoim i rychłej wyprowadzki od teściów.
Prosze,aby teściowa przestała nachalnie dopominać się opieki nad moim dzieckiem. Dziękuję.
131 Św Rito proszę Cię o pomoc w pracy, o rozwiązanie trudnych spraw, o zdrowie dla mojej rodziny
132 Święta Rito, proszę pomóż mi odbudować związek z mężczyzną, którego kocham i za którym tak
tęskni mój syn. Proszę daj nam łaskę stworzenia prawdziwej rodziny.
133 Święta Rito, błagamy Cię wyproś cud uzdrowienia dla Pawła, prosimy za Twoim
wstawiennictwem o udaną operację we wtorek i Opiekę Matki Bożej w tych ciężkich chwilach.
Rodzina.
134 Rito,
proszę Cię o wsparcie w trudnych chwilach, które przeżywam w tym okresie.
Dziękuję.
Iza.
135 Sw Rito proszę o zdrowe długo oczekiwane dziecko dla córki oraz o zdrowie dla niej -matka
136 Błagam ..
Tomasz
137 Święta Rito pomóż żeby mój tato odnalazł się i szczęśliwie wrócił do domu. Wyproś u Pana Boga
łaskę cudu żeby tato odnalazł się cały i zdrowy. Proszę Cię również o wstawiennictwo i łaskę zdrowia
dla mojej mamy Teresy i mojego poczętego dziecka.
Dominika
138 Bogu znana intencja

139 Święta Rito, proszę wybłagaj u Jezusa łaskę uzdrowienia synka z autyzmu.

