
Krótka modlitwa do świętej Rity – trzy modlitwy
Święta Patronko wszystkich potrzebujących, Święta 
Rito, tak pokorna, czysta i cierpliwa, której prośby u 
Twego Boskiego Oblubieńca są nieodparte, wyproś dla 
mnie u Ukrzyżowanego Chrystusa (tutaj wymień swoją 
prośbę). Bądź dla mnie łaskawa dla większej chwały 
Bożej, a obiecuję, że będę Cię czcił i śpiewał ku Twoje 
chwale na wieki. O chwalebna święta Rito. Amen.

O potężna Św Rito, słusznie nazywana Świętą od spraw 
trudnych i beznadziejnych, przychodzę do Ciebie z 
ufnością w mojej wielkiej potrzebie. Dobrze znasz moje 
próby, bo ty sama byłaś wiele razy obciążona w swoim 
życiu. Przyjdź mi z pomocą, oręduj za mną, módl się ze 
mną, wstawiaj się w moim imieniu przed Ojcem. Wiem, 
że Bóg ma najhojniejsze serce i że jest najbardziej 
kochającym Ojcem. Dołącz moją modlitwę do swoich i 
uproś mi łaskę, której pragnę. (Tutaj wymień swoją 
prośbę) Ty, która byłaś tak bardzo miła Bogu na ziemi i 
o wiele więcej jesteś teraz w niebie, obiecuję 
spożytkować tę łaskę, gdy zostanie mi ona przyznana, 
aby polepszyć moje życie, aby głosić miłosierdzie Boże 
i abyś była szerzej znana i kochana. Amen.                                  

O chwalebna święta Rito, twoje błagania przed boskim 
krucyfiksem były znane z łask, które wielu nazwałoby 



niemożliwymi. Najdroższa święta Rito, tak pokorna, tak 
czysta, tak oddana w Twojej miłości do Twego 
ukrzyżowanego Jezusa, przemów w moim imieniu w 
mojej prośbie, która wydaje się niemożliwa do 
spełnienia z powodu moich grzechów i słabości. (Tutaj 
wymień swoją prośbę). Bądź łaskawa, chwalebna 
święta Rito. Bądź hojna dla mnie, jak byłaś w wielu 
cudownych przypadkach dla większej chwały Bożej. 
Obiecuję, droga święta Rito, że jeśli moja prośba 
zostanie spełniona, będę Cię sławić, dając świadectwo 
twojej łaski, aby na zawsze błogosławić Cię i śpiewać 
ku Twojej chwale. Polegając więc na Twoich zasługach 
i mocy przed Najświętszym Sercem Jezusa modlę się 
wraz z Tobą. Amen.


