
Św. Rita urodziła się we Włoszech w 1381 r. Jej marzeniem było poświęcenie się życiu zakonnemu. Rodzice 
zadecydowali jednak inaczej i Rita została mężatką. Po śmierci męża i synów wstąpiła do klasztoru Sióstr 

Augustianek w miejscowości Cascia. W klasztorze spędziła resztę swojego życia. Zmarła 22 maja 1457 w opinii 
świętości.

Kult św. Rity jest bogaty w symbole, ale dwa z nich są najbardziej wymowne. Pierwszy symbol to kolec z korony 
cierniowej i rana na czole, które symbolizują ludzkie życie pełne cierpienia i bólu. Mówi się też o niej święta od 

róż, wspominając cud jakim było zakwitnięcie w zimie róży w ogrodzie jej dzieciństwa.



ŻYCIORYS
Święta Rita – Święta wśród róż.
Św. Rita urodziła się niedaleko Asyżu we Włoszech w małej górskiej
miejscowości Rocca-Porena w roku 1381. Imię otrzymane na chrzcie
jest zdrobnieniem od Margarita /perła/. Już w dzieciństwie pokochała
Jezusa, jej marzeniem było poświęcenie się życiu zakonnemu. Rodzice
zadecydowali jednak inaczej. Sami byli już posunięci w latach chcieli
więc zapewnić córce bezpieczną przyszłość przez wydanie jej za mąż.
Poddając się ich woli poślubiła Pawła de Ferdynand człowieka
podobno przystojnego, ale o bardzo trudnym charakterze. Jej życie
małżeńskie było bardzo trudne. Mimo tego w tradycji miejscowej
zapisuje się jako kobieta, żona i matka o nienagannym charakterze i
niezwykłych przymiotach duszy. Ciężko rannemu w wyniku konfliktów
z przeciwnikami politycznymi mężowi wyprasza pojednanie z Bogiem
przed śmiercią. Będąc wdową sama wychowuje dwu synów
bliźniaków, a gdy ci zamierzają pomścić śmierć ojca, prosi Boga, aby
Ten uchronił młodzieńców od popełnienia zbrodni. Bóg wysłuchuje
próśb matki i obaj synowie umierają podczas zarazy. Było to kolejne
tragiczne doświadczenie w życiu Świętej.



Wolna od zobowiązań wobec świata może teraz Rita spełnić swoje
dziecięce pragnienie. Wstępuje do klasztoru Sióstr Augustianek w
pobliskiej miejscowości Cascia. W klasztorze tym spędza resztę
swojego życia, będąc wzorem świętości życia dla współsióstr. Służy
Bogu zamknięta w klasztornych murach, ale jednocześnie wciąż
pozostaje otwarta na sprawy, problemy i dramaty współczesnego jej
świata i Kościoła. Już za życia wyprasza wiele łask potrzebującym
modlitewnego wsparcia. W zaciszu swej celi zakonnej modli się, pości i
podejmuje różne umartwienia. Ofiaruje je za chorych, cierpiących, za
małżeństwa przeżywające sytuacje kryzysowe, za zwaśnione rodziny.
Pan wysłuchuje Jej próśb potwierdzając wciąż szczególną łaskę
wybrania, jaką obdarował Ritę. Szczególnym darem Pana Jezusa dla
Rity był dar cierpienia. Pan Jezus z krzyża, przed którym Święta się
modliła, posłał Jej cierń ze swej cierniowej korony. Cierń ten przez 15
lat bardzo boleśnie ranił Jej czoło aż do śmierci. Ostatnie cztery lata
życia spędziła w łóżku złożona ciężką chorobą. I znowu legenda mówi,
że Pan Jezus sprawił jej ogromną radość, ofiarowując jej w środku
surowej zimy bukiet pięknych, pachnących róż. Dlatego po dziś dzień
utrzymuje się tradycja święcenia „róż św. Rity”.



W życiu wspólnoty zakonnej także dane Jej było wiele wycierpieć głównie z
powodu niezrozumienia.
Jedno z opowiadań o Jej życiu wspomina o tym, że przełożona nakazała
Ricie codziennie podlewać suchy patyk wbity w ziemię w ogrodzie. Rita w
duchu posłuszeństwa przez wiele dni spełniała to polecenie, nie zważając
na żarty i złośliwe komentarze sióstr. Jakież było zdumienie wszystkich, gdy
pewnego ranka wysuszony patyk zaowocował pięknym winnym gronem.
Św. Rita zmarła w swoim klasztorze augustianek 22 maja 1447 r. Tuż po Jej
śmierci i potem przy grobie miały miejsce nadzwyczajne zdarzenia. Sława
tych zdarzeń a także sława świętości Rity zaczęła ściągać do grobu św. Rity
wielu pielgrzymów. Do dnia dzisiejszego ściągają tam tłumy. Zasłynęła jako
orędowniczka spraw trudnych, a wręcz w beznadziejnych sytuacjach
życiowych. Ciało św. Rity mimo upływu czasu pozostało nienaruszone. W
dziesięć lat po śmierci nienaruszone ciało Rity przeniesiono do zakrystii jej
macierzystego klasztoru. Złożono je w cyprysowej trumnie, po kilku latach
kościół, w którym ciało spoczywało, spłonął doszczętnie podczas
gwałtownego pożaru. Trumna jednak i ciało pozostały nietknięte. Papież
Urban VIII zatwierdził istniejący żywy kult św. Rity w 1628.roku. Uroczystej
kanonizacji dokonał papież Leon XIII w 1900 roku. Nazwał wtedy św. Ritę
„drogocenną perłą Umbrii”. W 1937 r obok klasztoru wybudowano
bazylikę, która natychmiast stała się celem licznych pielgrzymek. We
Włoszech kult św. Rity przewyższa jedynie kult św. Antoniego.



Na pamiątkę „cudu róży” do dziś 22 maja każdego roku poświęca się w całych Włoszech tzw. Róże św. Rity. Tego dnia 
odprawiana jest też Msza św. w trudnych intencjach. Każda kobieta otrzymuje różę, a przy ołtarzu św. Rity kapłan 
udziela specjalnego błogosławieństwa. Od 1904 r. w Rzymie działa Bractwo św. Róży, a od 1911 r. w Würzburgu pracuje 
założone przez augustianów zgromadzenie sióstr św. Rity. Na całym świecie, nawet na odległych Filipinach czy w 
Ameryce Południowej, spotkać można kościoły pod jej wezwaniem. W Niemczech 22 maja organizowane są 
pielgrzymki do św. Rity, której relikwie znajdują się w kościele św. Józefa w Moguncji.



Ciało św. Rity
Święta Rita jak niewielu innych, świętych Kościoła została obdarowana przez Pana po swojej śmierci niezwykłym znakiem. Ciało św. Rity nie uległo rozkładowi.

To szczególna własność i piękny symbol. Ciało tej, która tyle lat żyła wpatrzona w niebo, która starała się służyć bliźnim tak by na ziemi czuli się jak w domu Ojca 

pozostało nieskażone, tak jakby i ono „należało” do wieczności.

Jej wiara była cudowna, niezwykła. Bóg sam to potwierdził. Możemy spojrzeć na tę naszą Orędowniczkę, która tyle stuleci temu chodziła po tej ziemi i – jak my –

cierpiała, zmagała się z problemami i dramatami swojego życia.

Trumna z ciałem Świętej Rity spoczywa w Bazylice w Cascia. A jednak tak, jak ona przekraczała problemy swoim oddaniem Panu, swoim zawierzeniem i my nie 

musimy daleko pielgrzymować by się z nią spotkać, bo ona jest przy nas i możemy liczyć na jej wsparcie i orędownictwo u Boga.



Rita to włoskie zdrobnienie imienia Margherita. Małgorzata 
znaczy tak naprawdę „perła”, stąd słowa papieża Leona XIII o 
perle podczas kanonizacji. Od wielu wieków ludzie zwracali się 
do tej świętej właśnie „Rita” i tak zostało do dzisiaj. 

ZNACZENIE IMIENIA

Rita to kobieta zdecydowana i uparta. Nie lubi planować, na 
ogół idzie na żywioł. Zawsze musi być wszystko po jej myśli, 
jeżeli tak nie jest – ostro się sprzeciwia. Jest bardzo 
spontaniczna i towarzyska. Nie lubi wyjawiać swoich uczuć, ale 
jest zdolna do prawdziwej, szczerej miłości. Ma w sobie wiele 
życzliwości w stosunku do innych ludzi. Ma inteligencję 
analityczną. Jest w stanie bardzo wiele poświęcić dla swojej 
rodziny. Wzorowa żona i matka. Przestrzega bardzo surowych 
zasad. 



Dzień obchodów

Jej wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim 
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. Ryty jest róża – połączenie radości z 
cierpieniem. 

Studenci mogą się modlić do św. Ryty o pomoc przy 
zdawaniu egzaminów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa






Litania do św. Rity
• Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

• Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

• Święta Maryjo, Matko Boża Niepokalana, módl się za nami
Święty Józefie,
Święta Rito,
Orędowniczko w sprawach najtrudniejszych,
Patronko potrzebujących,
Opiekunko rodzin,
Wsparcie ubogich,
Pociecho zasmuconych,
Nadziejo załamanych,
Otucho osamotnionych,
Zdrowie chorych,
Cierpliwości opiekujących się chorymi,
Przykładzie pogodnego dźwigania krzyża,
Wzorze poddania się Woli Bożej,
W chwilach smutku,
W cierpieniu i chorobie,

• W pokusach do złego,
W zniechęceniu,
W poczuciu beznadziei,
W codziennych trudach i kłopotach,
W trudnościach po ludzku beznadziejnych,
Gdy krzyż wydaje się zbyt ciężki,
Gdy sił nam brakuje,
Gdy upadamy,
Gdy podejmujemy prace nad sobą,
Gdy przyjdzie chwila ostatnia.

• 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.

• V. Módl się za nami św. Rito.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

• Módlmy się:
Boże, Ty w swoim nieskończonym miłosierdziu 
pozwalasz św. Ricie skutecznie wstawiać się za nami, 
wysłuchaj naszych błagań, które zanosimy do Ciebie 
przez Jej pośrednictwo. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.





Nowenna do św. Rity z Cascia





Modlitwy do św. Rity





































Kult św. Rity rozszerza się również w Polsce. 

Nowy Sącz ma jedyne w Polsce sanktuarium świętej od spraw beznadziejnych





Prezentację przygotowała :

Beata Kłosińska


