22. máj: sv. Rita z Cassie (Kaše), rehoľníčka
Pôvod mena: z tal.
Margherita – perla.
Rita sa narodila r. 1380,
iné pramene uvádzajú,
že r. 1360 v mestečku
Roccaporena. Proti jej
vôli ju rodičia donútili
vydať sa za muža, ktorí
sa voči nej správal
veľmi
surovo.
V manželstve porodila
dve deti, dvoch synov.
Keď bol jej muž
zavraždený, synovia sa
rozhodli pre vtedy
zaužívanú
odvetu
krvnej
pomsty.
Na pokraji zúfalstva sa
Rita modlila, aby radšej
zomreli, akoby sa mali
dopustiť
vraždy.
V krátkej dobe jej synovia naozaj zomreli. Ovdovená Rita chcela vstúpiť
do rehole. Trikrát žiadala o vstup do augustiniánskej rehole v Cascii, kde
ju však odmietli, pretože predstavenej sa nezdalo vhodné prijať mladú
vdovu do rehole. Nakoniec sa to Rite podarilo a mohla vstúpiť
do kláštora. Ako rehoľníčka viedla Rita život plný odriekania, modlitby
a dobročinnosti. Celý jej život sa niesol v duchu neskonalej, oddanej
lásky k Ukrižovanému. V r. 1443 pri zjavení sa na jej čele objavili rany
tŕňovej koruny, ktoré mala až do svojej smrti 22. mája 1457.
Je patrónka v bezvýchodiskovej situácii; pri ťažkostiach a skúškach;
ochrankyňa pred osýpkami. V ikonografii je zobrazená ako rehoľníčka
v staršom veku. V ruke drží kríž alebo palmovú vetvičku s tromi
korunami. Často na vyobrazení má na čele rany spôsobené tŕňmi
z koruny Ukrižovaného, pred ktorým sa modlí.

Osemsmerovka s tajničkou: Sv. Ján Pavol II. sa o sv. Rite vyjadril:

AUGUSTINIÁNSKY
, DOBROČINNOSŤ,
DÔVERA, EXTÁZY,
KRÍŽ,
LÁSKA,
MANŽELKA,
MODLITBA,
MYSTIČKA,
POKOJ, POMSTA,
PREDSTAVENÁ,
RANY,
REHOĽNÍČKA,
RITA,
RUŽA,
SKÚŠKY,
SMRŤ,
SVÄTÁ, TŔŇOVÁ
KORUNA,
UKRIŽOVANÝ
JEŽIŠ, VDOVA, VIERA, VRAŽDA, ŽIVOT
Modlitba k sv. Rite:
Ó, najsúcitnejšia svätá Rita, pomocnica úbohých, nikdy nebolo počuť, že
by nebol vypočutý ten, kto sa obrátil na Teba s pravou vierou vo svojom
súžení. Ó, budem teda ja ten nešťastný, nehodný Tvojho pohľadu,
ja sám nešťastný, Tebou neuspokojený? Ó, nie svätá Rita! …Ty vieš, čo
je trpieť a moje utrpenie je veľké… Úzkosť sa valí na mňa z každej
strany; žiaľ mi udúša srdce. Tieseň mi strpčuje dni, každý náznak ľudskej
útechy sa odo mňa vzďaľuje. Aká iná nádej mi zostane po Pánu Bohu
a Panne Márii, ak nie Ty, ó dobrotivá potešiteľka utrápených? Spomeň
si teda na mňa! Vypros mi od Pána odovzdanie sa do jeho vôle, úľavu
v mojom zármutku, oslobodenie od každého zla a zvláštnu milosť..,
o ktorú Ťa žiadam. Amen.

