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225 Święta Rito
Błagam o dobrego męża dla córki, dobrą żonę dla syna, pojednanie w rodzinie.
226 Proszę o modlitwę w intencji: aby G.P do mnie wrócił i zapragnął spróbować ze mną jeszcze raz
Dziękuje
227 Święta Rito, Polecam się Twojemu Świętemu wstawiennictwu w sprawie otrzymania łaski zdania
matury z matematyki dla mojej jedynej córki Natalii. Proszę o modlitwę w tej tak ważnej dla mnie
intencji. Święta Rito wstaw się w mojej sprawie u Boga. Proszę Was siostry Eremitki o modlitwę w
mojej intencji.
Małgorzata
228 Św Rito proszę pomďż˝łďż˝ź mi niech Radek da mi szansę
229 *święta Rito proszę pomóż mi wstaw się za moja prośbą choć już wszystko stracone ja będę mieć
iskierka nadziei do końca.ocal moje małżeństwo i rodzinę swą modlitwą. niech wydarzy się coś
coprzerwie ta sytuację niech mój mąż się opamieta niech przejasnieje mu umysł i wróci rozum. niech
wróci do nas ten dawny człowiek ciepły i kochający. Ja i moi synowie kochamy go nadal i wybaczam.
Aga
230 prosze sw rito o milosc wojtka by zostal moim mezem prosze o dar dzieci znim zeby swiaata poza
mna nie widziala upros nam czysstosc przedmlazenska, prosze daj meza ani, magdzie, basi, gosi,
powrot bylego meza magdy zeby opamietal sie i rzucil kiooochanke, inecja za dusze czysciowe, o
wyjscie z samogawaltu dla wojtka, pawla, piotra, mateusza i czystosc przedmalzenska dla nich, zdanie
sesji, dostatnie pracy
231 Święta Rito proszę Cię o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa w intencji odnowienia kontaktu z
Serkanem. O łaskę życia wiecznego dla wujka Franka. Wczoraj była 26 rocznica jego odejścia. Za
siostrzenicę Maję, która skończyła dziś 8 miesięcy o Błogosławieństwo Boże i opiekę na każdy dzień i
o dobrą pracę dla mnie.
Bóg zapłać. Patrycja
232 Św. Rito, dziękuję Ci że dostałam pracę w zawodzie z dobrymi ludźmi.
Dziękuję Ci również za to,że moja siostra lepiej się czuje uczuciowo i zapomniała o całym bólu przez
jej chłopaka.
Św. Rito proszę Cię nadal w dwóch sprawach:
o dobrych mężów dla mojej siostry Kasi i dla mnie
proszę Cię również Św. Rito o to żebym spotkała Marcina, nawet jak ma to boleć.
DZIĘKUJĘ
233 Ufam Ci, św Rito w wiadomej nam sprawie. Wierze ,ze wysluchasz moich codziennych modlitw.
Dziękuję za dotychczas wysłuchane prośby. Nasza Orędowniczko do nieba ,wstawiaj sie za nami!
234 Proszę Cię ,św Rito o zdrowie dla Iwony i Agaty. Wysluchaj naszych modlitw w tej trudnej
sytuacji.

235 pragnę podziękować św Ricie za wstawiennictwo do Pana Boga w bardzo ważnej dla mnie
sprawie.
Jednocześnie proszę Ją o dalsze wstawiennictwo. O pozytywne wynik i szczęśliwie przeprowadzony
zabieg.
O zdrowie i szczęście dla całej naszej rodziny.
Pozdrawiem
Elzbietai
236 Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Agnieszki, siostry Anny oraz w mojej intencji.
Katarzyna
237 Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo, za życie i zdrowie mojej mamy, za moje dzieci,
za nową pracę. Proszę Cię o dalszą opiekę, o pomyślnlne zaliczenia dla synów, o zdrowie, o wiąrę.
238 Od lipca tego roku korzystamy z dobroci modlitewnej Sióstr poprzez nowennę do św.Rity. Dzięki
tej nowennie odczuwamy wielką pomoc w pokonywaniu trudności dnia codziennego płynącą przez
orędownictwo Św. Rity.
Szczególny był to czas i siła którą czerpaliśmy z modlitwy, ponieważ u mojej mamy stwierdzono
nowotwór złośliwy, po czym 2 operacje, a teraz leczenie chemią.
Umocnienie wiary i wszystkie łaski jakimi zostaliśmy obdarzeni przez Dobrego i Miłosiernego Boga
pokrzepiały nasze serca w nadziei, bo całkowicie zawierzyliśmy się Jego woli.
239 Św. Rito Błagam Cię uproś u Jezusa Miłosiernego by Paweł Klaudia Mateusz opamiętli się
przestali bić mnie, wyganiać z domu, niech przstaną słuchać ojca swojego który wciąga ich w złe
towarzystwo i ludzi którzy chcą doprowadzić do tragedi a oni się z nimi zadają i słuchają ich, niech
przejrzą na oczy , niech w domu nastanie spokój. Błagam mama
240 Św. Rito proszę o poprawę sytuacji finansowej oraz o znalezienie dobrej pracy.
Bóg zapłać
Twoja czcicielka
241 Święta Rito dziękuję Ci za wszystkie dotychczasowe łaski otrzymane dzięki Twojemu
wstawiennictwu u Jezusa Miłosiernego.
W Tobie pokładam nadzieję, dlatego proszę Cię wstaw się u Maryi Przenajświętszej i Jezusa
Miłosiernego i:
wypraszaj zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny, spraw aby w naszej rodzinie
zawsze panowała miłość, zgoda i szacunek do drugiego człowieka,
pomóż nam pokonać wszystkie kłopoty i problemy finansowe, zabierz długi, daj pewność i stabilność
dnia powszedniego;
daj nam Wszystkim pracę, która pozwoli nam godnie żyć,
chroń nas od problemów każdego dnia, ratuj i pocieszaj nas w trudnych chwilach,
oddal ode mnie samotność i pomóż mi znaleźć dobrego i kochającego męża,
wyproś mi łaskę rozwiązania i zakończenia wszystkich problemów związanych z pracą a w
szczególności pozytywnego załatwienia toczących się spraw urzędowo - sądowych,
Święta Rito, patronko w sprawach trudnych - wstawiaj się za nami
Święta Rito, patronko w sprawach niemożliwych - upraszaj za nami
Święta Rito, patronko w sprawach beznadziejnych- bądź orędowniczką w rozpaczliwych trudnościach
za nami
Wstawiaj się nadal u Pana Naszego za nasza rodziną i wypraszaj nam potrzebne łaski, zdrowie, siły i
dary Ducha św.
Amen

