
NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RITY

CZCZONEJ W JEJ ZALASOWSKIMWIZERUNKU

Dzień pierwszy

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

Przez całe swoje życie spotykałaś na swojej drodze wielu różnych
ludzi. Żyjąc w opinii świętości, udzielałaś im swoich rad i
wskazówek jak żyć zgodnie z wolą Bożą, jak żyć w ciężkich
czasach niepokojów społecznych i konfliktów rodzinnych, jak żyć
w duchu pokory i szacunku dla każdego człowieka.

Wyproś nam, Święta Rito, łaskę świętego życia. Bądź dla nas
wzorem pokory i umiłowania każdego człowieka spotkanego na
naszej życiowej drodze. Wskaż, jak pogodzić się z trudnymi
czasem zamiarami Bożymi względem nas. Bądź naszą opiekunką
podczas wykonywania codziennych spraw i naszych obowiązków.
Pomóż zrozumieć, że mogą być one wyrazem naszej miłości,
oddania drugiemu człowiekowi i czynione z poświęceniem staną
się naszą indywidualną ścieżką do Boga.

Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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

Módlmy się:

Boże, Ty wybrałeś Świętą Ritę na wzór pokory i życia w świętości
poprzez wykonywanie codziennych obowiązków. Obdarz nas
swoim pokojem w czasie trudnych życiowych wyborów i pomóż
nam dźwigać krzyż codziennych obowiązków. Amen.

Dzień drugi

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

Mimo gorącego pragnienia poświęcenia się Bogu poprzez życie
zakonne, poddałaś się woli swoich rodziców i zostałaś żoną oraz
matką. Dzięki swojej żarliwej modlitwie, cierpliwości oraz swojej
miłości małżeńskiej, zmieniłaś porywczy charakter męża, który
stał się czułym i wrażliwym człowiekiem oraz opiekuńczym
ojcem dwóch synów.

Wyproś nam Święta Rito łaskę czystej miłości w małżeństwach,
łaskę zgody w rodzinach wielopokoleniowych. Uproś pojednanie
zwaśnionych małżonków, niech tworzą silną katolicką rodzinę,
niech wychowują dzieci w bojaźni Bożej, w umiłowaniu cnót
Boskich. Miej w opiece rozdzielonych małżonków,
przebywających na emigracji zarobkowej, wyjeżdzających z dala
od rodziny w poszukiwaniu pracy. Pozwól im szczęśliwie wracać
do swoich rodzin i umacniaj ich więzi rodzinne.

Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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

Módlmy się:



Boże, Ty obdarzyłeś Świętą Ritę łaską cierpliwości i poddania się
woli Bożej. Udziel i nam tej łaski, byśmy w problemach
rodzinnych uciekali się zawsze do Twojej Boskiej Opatrzności.
Amen.

Dzień trzeci

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

Byłaś Święta Rito matką dwóch synów. Razem z mężem
wychowywaliście swoje dzieci w duchu chrześcijańskich wartości,
poprzez naukę modlitwy i szacunku dla Bożych przykazań.
Swoim życiem dawaliście przykład prawości, szczerości i
bezinteresowności.

Wyproś nam Święta Rito świętość dla matek i ojców, niech
przykładem pobożnego życia pociągają swoje dzieci do Boga,
niech kształtują w nich cechy posłuszeństwa i wrażliwości na
potrzeby innych, pracowitości i otwarcia na wolę Bożą. Otocz
opieką bezdzietne małżeństwa, dodaj otuchy w chwilach
zwątpienia i utwierdź w przekonaniu, że dla Boga nie ma nic
niemożliwego. Uproś łaski dla dzieci i młodzieży, niech wzrastają
dzięki Opatrzności Bożej, niech dobrze wypełniają swoje życiowe
powołanie, budując zgodę i pokój tam, gdzie zostaną posłani.

Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Święta Rita była przykładem ponoszenia
ofiary za swoich najbliższych. Pozwól i nam, Twoim wiernym
sługom, strzec świętości życia rodzinnego i być strażnikami
Twoich przykazań. Amen.

Dzień czwarty

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

Twoi rodzice byli rozjemcami sporów i kłótni w Twojej rodzinnej
wiosce Roccaporena. Starali się umacniać pokój między ludźmi,
wprowadzając zgodę, zachęcając do pojednania i przebaczenia. Po
zabójstwie Twojego męża i Ty potrafiłaś przebaczyć jego
mordercom, nigdy nie żywiłaś nienawiści czy chęci zemsty.
Błagałaś Miłosiernego Boga, by ochronił Twoich synów od
mściwości. Bóg Cię wysłuchał i zabrał ich do siebie.

Wyproś nam, Święta Rito, łaskę ochoczego darowania win,
wyproś dar przebaczania tym, którzy nas skrzywdzili, bądź
zawiedli. Naucz przebaczać za pomówienia i oszczerstwa. Naucz
szukać pokojowych rozwiązań w kłótniach rodzinnych i
sąsiedzkich. Wyjednaj, aby pokłóceni, przebaczając, wrócili na
ścieżkę ewangelicznej wierności Chrystusowi, który z wysokości
krzyża uczy nas pojednania.

Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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



Módlmy się:
Boże, Ty dałeś nam przykład Świętej Rity chętnie wybaczającej i
dążącej do pojednania. Natchnij wszystkich żyjących w
nienawiści, do wzajemnego przebaczenia i do nawrócenia się do
życia w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami. Amen.

Dzień piąty

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

W swoim życiu doświadczałaś wiele cierpienia, choroby i
samotności. Przeżywałaś wielki ból po utracie męża i dzieci, ale
nigdy nie straciłaś wiary w Opatrzność Bożą. Twoje pragnienie
zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem, zostało nagrodzone
poprzez otrzymanie ciernia z głowy cierpiącego Zbawiciela. To z
Chrystusem cierpiałaś i z Nim dźwigałaś krzyż wdowieństwa,
szukając pociechy w modlitwie. Dzięki swoim doświadczeniom
umiałaś zrozumieć potrzeby bliźnich i potrafiłaś im
bezinteresownie służyć.

Wyproś Święta Rito wszystkim cierpiącym i chorym łaskę
zdrowia, pociechę i ulgę w cierpieniu. Bądź przykładem
pogodnego dźwigania krzyża. Wlej w ich serca nadzieję, że
cierpienie ma sens, że ubogaca życie wewnętrzne i jednoczy z
cierpiącym na krzyżu Chrystusem. Osamotnionym uproś
cierpliwość i ducha godzenia się z wolą Bożą. Niech trwają na
modlitwie i nie czują się już opuszczeni, niech spotykają ludzi
życzliwych i gotowych do poświęceń i bezinteresownej pomocy.

Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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

Módlmy się:
Boże, Ty udzieliłeś Świętej Ricie łaski współcierpienia poprzez
znak ciernia Jezusowego. Ulżyj naszym boleściom i wlej siłę
nadziei wszystkim schorowanym, samotnym i opuszczonym.
Amen.

Dzień szósty

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

Wiele razy zdawałaś się w swoim życiu na wyroki Opatrzności
Bożej. W młodości miałaś plany wstąpienia do zakonu, ale Bóg
inaczej pokierował Twoim życiem. Nigdy się nie buntowałaś, ale
chętnie, z pokorą, zaufałaś woli Bożej. Dla Ciebie wypełnianie
Bożych zamysłów było źródłem największej radości. Wiedziałaś,
że Bóg wybierze dla Ciebie to co najlepsze w życiu.

Wyproś łaskę zaufania Bogu i zrozumienia Bożej Opatrzności
ludziom zniechęconym, odczuwającym beznadziejność swojej
sytuacji, tym, którzy odnieśli niepowodzenie w swoich planach
życiowych. Daj im łaskę pogodzenia się z Bożymi zamiarami.
Pociesz zrozpaczonych, niech ich napełni łaska wewnętrznego
spokoju, niech odzyskają wiarę w swoje możliwości i odnajdą
utraconą nadzieję. Niech poddadzą się woli Bożej i z radością ją
wypełniają. Patronko spraw beznadziejnych wstawiaj się za nimi.



Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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

Módlmy się:
Boże, Ty uczyniłeś życie Świętej Rity przykładem zaufania Bożej
Opatrzności. Spraw, abyśmy umieli poddać się całkowicie Twojej
woli i z radością przyjmowali każdy Twój plan wobec naszego
doczesnego życia. Amen.

Dzień siódmy

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

Twoje życie było ciągłą wędrówką. Oddając się modlitwie
wspinałaś się na pobliskie wzgórze Scoglio, wiele razy
pokonywałaś drogę z Roccaporeny do Cascii. Będąc już
zakonnicą odwiedzałaś po/w domach ubogich i chorych oraz
odbyłaś pielgrzymkę do Rzymu.

Wyproś, Święta Rito, łaskę bezpiecznej drogi wszystkim
podróżującym. Bądź oparciem w modlitwie tym, którzy emigrują
w celu znalezienia pracy. Opiekuj się wszystkimi, którzy
opuszczają dom rodzinny, żyją poza swoją ojczyzną. Niech z
poświęceniem dla swoich rodzin znoszą swój los i szczęśliwie
odnajdują drogę do domu. Czuwaj nad kierowcami różnych
pojazdów i nad lotnikami, nad wszystkimi podróżującymi na
lądzie, morzu i w powietrzu. Uproś łaski dla pielgrzymów

odbywających pielgrzymki do miejsc świętych, niech poprzez
trudy peregrynacji pomnażają łaskę dobrego życia. Daj i nam-
Twoim czcicielom łaskę pielgrzymowania do Twojego
sanktuarium w Cascii.

Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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

Módlmy się:
Boże, Ty stałeś się towarzyszem każdej wędrówki Świętej Rity.
Chroń nas od zasadzek złego ducha w codziennym życiu i pomnóż
naszą wiarę, byśmy wszędzie gdzie nas poślesz, głosili Twoją
Ewangelię. Amen.

Dzień ósmy

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

Umiałaś pogodzić się ze śmiercią swojego męża i synów. Zaufałaś
Bogu i pozostałaś mu wierna w chwilach rozpaczy po utracie
bliskich. Oddawałaś się żarliwej modlitwie odprawiając
codziennie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, by szukać ukojenia i
pocieszenia. Podobnie jak wielu świętych żyłaś również wielkim
pragnieniem nieba.

Wyproś dla naszych bliskich zmarłych łaskę oglądania Bożego
oblicza i łaskę wiecznej radości w Królestwie Niebieskim. Uproś



dla nich łaskę darowania kary czyśćcowej. Niech dobry Bóg da im
wieczny odpoczynek i wprowadzi naszych zmarłych rodziców,
rodzeństwo, krewnych, sąsiadów i dobrodziejów do swojego
królestwa. A kiedy i na nas przyjdzie chwila ostatnia, wybłagaj
nam Święta Rito łaskę szczerej skruchy za grzechy. Niech
Miłosierdzie Boże będzie nam ucieczką i napełni nas pokojem w
chwili naszej śmierci.

Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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

Módlmy się:
Boże, Ty dopomogłeś Świętej Ricie podnieść się z głębokiej
rozpaczy po stracie bliskich. Spraw, byśmy zawsze byli dobrze
przygotowani na spotkanie z Tobą po zakończeniu naszej
ziemskiej wędrówki i udziel łaski nawrócenia wszystkim
grzesznikom. Amen

Dzień dziewiąty

O Święta Rito, czczona przez nas w swoim zalasowskim wizerunku!

Wraz z rodzicami, a potem ze swoim mężem spędzałaś wiele
czasu na modlitwie. Często uciekałaś się do pośrednictwa swoich
ulubionych świętych: Świętego Augustyna, Świętego Jana
Chrzciciela i Świętego Mikołaja z Tolentino. Wspólnie z rodziną
oddawałaś się praktykom postu i chętnie obdarzałaś biednych
jałmużną. Po wielu życiowych przejściach udało Ci się spełnić
dziecięce marzenie wstąpienia do zakonu.

Wyproś nam Święta Rito gorliwych i świętych kapłanów, który
poprzez całkowite oddanie się głoszeniu Ewangelii będą nas
prowadzić Bożymi ścieżkami do nieba. Niech pomagają nam
właściwie odczytywać słowa i znaki Boże. Wypraszaj nowe
powołania kapłańskie i zakonne. Uproś im dar odwagi i męstwa
do życia w trudnych współczesnych czasach, aby cieszyli się
szacunkiem i zaufaniem wiernych. Wspomóż w swoim powołaniu
osoby, które wybrały życie zakonne, aby poprzez umartwienia i
wypełnianie surowych reguł zakonnych dawały przykład wiernego
trwania przy Chrystusie i wypraszały dla całego świata
Miłosierdzie Boże.

Wstaw się również w intencji, o którą w tej nowennie proszę……

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu….

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

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Święta Rita dzięki wytrwałej modlitwie
mogła służyć również poprzez życie zakonne. Poślij Panie
nowych robotników Winnicy Pańskiej, obdarz nas świętymi
powołaniami do służby Tobie i do głoszenia Ewangelii na całym
świecie. Amen.


