22 maja
wspomnienie dobrowolne św. Rity z Cascia, zakonnicy
 patronki chorych i rannych

Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się
około 1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii
(Umbria) jako jedyne dziecko. Według podania miała być dzieckiem
wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzymała imię
Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Na życzenie rodziców wyszła za
mąż. Związek ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był
powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską
cierpliwością. Mąż Rity zginął zabity w porachunkach zwaśnionych
rodów.
Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze.
Bojąc się, by nie kontynuowali wendety, prosiła Boga, aby raczej zabrał
ich ze świata niż mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby.
Obaj młodzieńcy, którzy planowali pomścić ojca, zmarli podczas epidemii.
Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek,
które miały swój klasztor w Cascii. Ponieważ była analfabetką, została
przyjęta do sióstr "konwersek", które były przeznaczone do codziennej
posługi w klasztorze. Z całą radością, z miłości dla Oblubieńca, spełniała
najniższe posługi w klasztorze. Często w ciągu dnia i nocy całowała z
miłością obrączkę zakonną, która symbolizowała jej mistyczne zaślubiny z
Jezusem.
Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Widziano ją nieraz, jak
leżała krzyżem, zalana łzami. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał
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kazanie o męce Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować
męki chociaż jednego ciernia, który ranił Jego przenajświętszą głowę.
Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne
ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej
nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć
sensacji, Rita prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, nadal jednak
sprawiając cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała się
posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i
niewykształconą
osobą,
osiągnęła
szczyty
kontemplacji.
Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam jej nienaruszone ciało
spoczywa do dziś. Sanktuarium Świętej, obejmujące jej rodzinny dom w
Rocca Porena oraz klasztor i kościół w Cascii, w którym została
pochowana, jest miejscem tłumnych pielgrzymek. Sława świętości zaczęła
ściągać do Cascii wielu pielgrzymów. Przy grobie Rity działy się
nadzwyczajne rzeczy, które napełniły sławą tamtejszy klasztor. Kiedy po
kilku latach wybuchł w kościele gwałtowny pożar, mimo że spalił się cały
kościół, cyprysowa trumna z ciałem Rity pozostała nietknięta. Zaczęły
mnożyć się wizerunki i modlitwy do służebnicy Bożej. Papież Urban VIII
w roku 1628 zatwierdził jej kult. Jednak jej uroczysta kanonizacja odbyła
się dopiero 24 maja 1900 r. Dokonał jej papież Leon XIII, nazywając św.
Ritę "drogocenną perłą Umbrii".
W Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy. Szczególnym jego miejscem jest
klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny
przechowywane są relikwie św. Rity.
W ikonografii Święta Rita jest przedstawiana w stroju zakonnym - w
czarnym habicie i w białym welonie, z cierniem na czole. Jej atrybutami
są: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, figa, pszczoły, róża.
Modlitwy
Litania do św. Rity
Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
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,
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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. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
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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.
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
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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 Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity,
aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.
Święta Rito, Patronko spraw trudnych,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego,
zwierciadło cierpliwości, pogromczyni szatanów,
lekarko chorych, pociecho strapionych,
wzorze prawdziwej świętości,
ukochana Oblubienico Chrystusa Pana, naznaczona cierniem z korony
Ukrzyżowanego.
Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam, módl się za mną, o uległość
woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z
pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznał/a skutków Twej opieki, by
modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne.
Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego dziecięcego
nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę (proszę wymienić prośbę)
I spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mógł/mogła
dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się
towarzystwem Ojca, Syna i Ducha świętego. Amen.
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