Święta Rita urodziła się w Roccaporena niedaleko Cascia (Włochy)
pomiędzy pomiędzy
rokiem 1360 a 1380. Na chrzcie otrzymała imię
Małgorzata (Margarita), nazywano ją jednak zdrobniale Ritą.
W wieku 12 lat, zgodnie z życzeniem rodziców poślubiła Paola Manciniego.
Mimo iż prosiła rodziców by pozwolili jest wstąpić do zakonu, wydali ją za mąż
za człowieka o trudnym i wybuchowym charakterze, mającego wielu wrogów.
Przez lata Rita cierpliwie znosiła jego styl bycia. Z czasem małżonek złagodniał
pod jej wpływem. Zginął jednak tragicznie zabity niedługo po swoim
nawróceniu.
Małżonkowie mieli dwóch synów, którzy pod wpływem wydarzeń postanowili pomścić śmierć
ojca. Kiedy nie udało jej się przekonać ich do zmiany planów zaczęła prosić Boga by ich powstrzymał.
Zamiarów nie zrealizowali ponieważ zmarli niebawem z powodu zarazy jaka nawiedziła ich okolice.
Zanim zabrała ich śmierć święta matka zdołała ich jeszcze skłonić do żalu za grzechy, w tym
za niedopełnioną zbrodnię jakiej się chcieli dopuścić.
Po śmierci męża i synów Rita, mająca wówczas około 36 lat, zapragnęła zrealizować swoje
marzenie o wstąpieniu do klasztoru. Konwent augustianek, do którego chciała być przyjęta nie
przyjmował jednak wdów. Opowieść o tym jak w nocy Pan otworzył przed nią drzwi klauzury należy
do najbardziej znanych opowieści o cudach związanych z jej życiem.
Wobec tak wielkiego znaku mniszki zdecydowały się ją przyjąć. W klasztorze św. Rita nie miała
lekko. Należała do grona sióstr konwersem, a więc tych które wykonywały cięższe prace. Nigdy się
jednak nie skarżyła.
Jako mniszka została obdarzona przez Pana Jezusa jeszcze jedną szczególną łaską. Z racji
wielkiego nabożeństwa do męki Pańskiej, pewnego dnia podczas adoracji krzyża prosiła Pana
o to by mogła choć symbolicznie uczestniczyć w Jego cierpieniach. Otrzymała cierń z korony,
tkwił w jej czole przez resztę jej życia, powodując nieustanny ból. Cierń – inaczej jednak niż
prezentuje się go na portretach świętej – pozostawał niewidoczny. Ślad rany można jednak zobaczyć
na jej czole po dzień dzisiejszy.
Odeszła do Pana 22 maja 1457 roku. Natychmiast po śmierci zasłynęła wieloma cudami. Dlatego
jej ciało umieszczono w szklanej trumnie w kościele w Cascia – cudownie zachowane po dzień
dzisiejszy.
W Kościele rzymskokatolickim czczona jest jako święta od spraw trudnych
i beznadziejnych, matek i kobiet we wszystkich stanach. Jest opiekunką wielu dzieł
charytatywnych i bractw.
Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 22 maja. W tym dniu odprawiana jest
uroczysta msza, po czym następuje poświęcenie róż. Jest to nawiązanie do zdarzenia sprzed jej
śmierci, kiedy to w zimie zakwitły róże. Poświęcone płatki różane przynoszą ulgę w cierpieniu
i zdrowie w chorobie. Symbolem św. Rity jest róża – połączenie radości z cierpieniem.

LITANIA DO ŚWIĘTEJ RITY
Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,
Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito,
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,
We wszystkich prośbach, wspomagaj nas św. Rito,
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinie śmierci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K.
W.

Módl się za nami święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia
naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RITY – PATRONKI SPRAW BEZNADZIEJNYCH
O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna
dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją,
że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu
niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby
będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę,
aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram
sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną
Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga,
aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę
( tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi ).
Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym.
Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski,
o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę
swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi,
łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona
przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych.
Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę
i nie wysłuchać jej?
Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem
czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń.
O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja
nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą.
Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się,
aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę
twego wstawiennictwa.
O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe
na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami
i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę,
która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie
i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.
O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej,
za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko
co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób
uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej
możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność,
udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.
A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska,
która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski,
poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły T
wej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska,
o którą proszę Boga, została mi udzielona.
Amen.

