
Codzienna modlitwa do świętej Rity

Święta Rito, zwracam się do Ciebie z prośbą o 
wstawiennictwo za mną w moich modlitwach do Pana 
Boga. Jak Matka Boża, Ty zawsze swoim matczynym 
sercem otulasz nas, grzesznych, którzy zwracamy się do 
Ciebie z prośbą o wsparcie w naszych modlitwach do 
Trójcy Przenajświętszej. 
Święta Rito, pomóż moim modlitwom i prośbom 
wznieść się ku niebu, by Pan Bóg, w swej 
nieskończonej miłości dla nas i doskonałej dobroci i 
cierpliwości, pochylił się nade mną i wysłuchał mnie 
niegodnego. Tak, jak wysłuchał on Twoich modlitw, 
gdy rodzina Twoja rozdarta była nienawiścią i chęcią 
zemsty, jednocząc ją w swoim duchu, proszę, pomóż 
moim modlitwom być wysłuchanym w mojej niedoli i 
cierpieniu. Jestem słaby i grzeszny, złamany moim 
nieszczęściem i beznadzieją i to Ciebie wybieram sobie 
za moją orędowniczkę, prosząc Cię o wstawiennictwo 
w mojej modlitwie do Pana Boga, Jezusa i Ducha 
Świętego.
Moja orędowniczko, proszę, zanieś przed Majestat Pana 
Boga moją prośbę o (tutaj należy wymienić swoją 
prośbę), wstaw się za mną ze swoją pokorą, oddaniem i 
wytrwałością, która tak bardzo podoba się Naszemu 
Panu. Powierzam Ci, Święta Rito, me błagania do 
Naszego Ojca, bo tak jak wysłuchał on Twoich modlitw 
i próśb, wierzę, że i wysłucha moich za Twoim świętym 
wstawiennictwem. Pomóż mi też, proszę, swoimi 
modlitwami stać się tak jak Ty, wytrwałym w wierze i 



miłości dla Pana Boga i z nadzieją zaczynać każdy 
dzień pomimo tego, że rozpacz raz za razem uderza w 
moje obolałe serce. Moja orędowniczko, proszę, módl 
się wraz ze mną o to, by moje modlitwy i prośby 
zostały wysłuchane. Módl się też ze mną za innych, 
którzy są w sytuacji trudnej i beznadziejnej, bo dla 
każdego z nas jest miejsce w sercu Pana. Bracia i 
siostry zjednoczeni w modlitwie w sprawach trudnych i 
beznadziejnych i za Twoim wstawiennictwem, błagamy 
miłosiernego Pana, by udzielił nam potrzebnych łask, 
abyśmy mogli z jeszcze większą siłą i wytrwałością żyć 
Jego słowem i wielbić jego imię. Panie wysłuchaj nas w 
naszej modlitwie przez łzy. Panie zmiłuj się nad nami 
wszystkimi, którzy uciekamy się do Ciebie w naszym 
nieszczęściu. Amen.


