Litania do św. Rity

Kyrie eleison. Chryste eleison.
Chryste, usłysz nas.
Ojcze z nieba Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,
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 Jezusa zraniona
Święta Rito, rana na czole ozdobiona
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Boża
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona

Kyrie eleison.
Chryste, wysłuchaj nas.
zmiłuj się nad nami.

módl się za nami.

Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana
Abyśmy się wyrzekli miłości własnej,
wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali
Abyśmy Jego Wole zawsze wypełniali
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali
We wszystkich prośbach,
wspomagaj nas Panie.
We wszystkich niebezpieczeństwach
We wszystkich potrzebach i uciskach
W każdym smutku i przeciwności
W krzyżu i cierpieniu
W godzinę 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
V. Módl się za nami święta Rito.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Ojcze Niebieski, Ty dałeś św. Ricie udział w Męce Chrystusa, udziel nam
laski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium
paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Modlitwa do św. Rity
Święta Rito, posłuszna córko swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża,
cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej
wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty znasz ludzi oraz ich
nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego niespokojnego serca. Bezgraniczna ufność
w moc Twego orędownictwa prowadzi mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom. W
rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach byłaś ostatnią ucieczką dla proszących
Cię z wiarą. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie ..... (wymienić ją). Ty
doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godną nosić na swym czole ranę cierniowej korony.
Dopomóż mi także iść moją drogą, i nieść mój krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził
mnie do nieba. Amen.
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