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Intencje z dnia 29 maja:
85 Święta Rito pierwszy raz zaczęłam modlić się o Twoje wstawiennictwo rok temu. Myślałam wtedy,
że jest mi bardzo ciężko, uroniłam wiele łez, nie mogłam zrozumieć dlaczego Bóg nie obdarza mnie i
mojego męża potomstwem. Przez kilka ostatnich miesięcy nie potrafiłam się modlić, straciłam
jakąkolwiek nadzieję. Bardzo Cię Kochana Św. Rito teraz potrzebuję, wyniki moich badań
pozostawiają wiele do życzenia, a lekarze zalecają sztuczne metody zapłodnienia po tych dwóch
latach niepowodzeń. Nie chcę przez to przechodzić. Wybłagaj proszę dla mnie zdrowie, bym mogła
zostać mamą. Rodzina i zdrowie to dwie najważniejsze rzeczy w życiu człowieka. W lipcu wybieram
się do Twojego Sanktuarium w Casci, proszę o udaną podróż i szczęśliwy powrót do domu. Dziękuję
za to cierpienie, bo ono nauczyło mnie pokory do życia i pozwoliło dostrzec to co najcenniejsze.
86 Błogosławieństwo i wola Boża dla Władimira, trzeźwość dla niego, wola Boża dla Władimira i
Bazylego
Wyzwolenie Władimira z zazdrości, zwłaszcza dla Galiny, nawrocenie się do Boga
87 Proszę Cię Święta Rito o łaskę nawrócenia dla Karoliny i o miłość i zgodę w mojej rodzinie.
Jacek.
88 Proszę o modlitwy za syna Rafała o jego nawrócenie i uwolnienie z nałogów i lęków,zranień i
urazów.O zdrowie duszy i ciała.O dobrą żonę dla niego.Proszę też za córkę Dorotę o ulgę w
cierpieniu,aby dobry Bóg postawił na jej drodze człowieka uczciwego,który ją pokocha i będzie
zawsze wspierał .O dobrego męża dla niej.Proszę za całą rodzinę ,o błogosławieństwo, pokój i radość.
Bóg zapłać Grażyna
89 Św. Rito z całego serca dziękuję Ci za to co wyprosiłaś Dlsa Mnie u Najwyższegoo, ale nadal
błagam o pomoc i opiekę. Proszę o błogosławieństwo nad szczęśliwym związkiem dla Justyny i
Daniela. Proszę o to aby dobry Bóg stworzył okazję, dał szansę i błogosławieństwo. Kochana Św. Rito
proszę o wstawiennictwo w naszej intencji, o miłość , szacunek i zrozumienie.o zdrowie dla Daniela.

