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Rita z Cascie, rehoľníčka, mystička
Svätá
Pomocníčka v beznádejných situáciách
Sviatok: 22. máj
* okolo 1380 (?) Roccaporena pri Cascii, Perugia, Taliansko
† 22. má j 1447 (alebo 1457) Cascia, Perugia, Taliansko
Atribúty: kríž, rana na čele po tŕni, ruža
Patrónka mäsiarov; v beznádejných situáciách, v skúškach
Sv. Rita z Cascie sa narodila v Roccaporene pri Cascii v
Taliansku. Jej meno je vlastne skrátené z mena Margherita,
Margaréta. Už od útleho veku nosila v srdci túžbu stať sa
mníškou. Jej rodičia na ňu však naliehali, aby sa vydala za
muža, ktorý však – ako sa ukázalo neskôr – bol k nej veľmi
krutý. Mala vtedy len dvanásť rokov. Následne prežila
osemnásť veľmi smutných a namáhavých rokov. Mala dvoch
synov. Nakoniec ovdovela, jej muž bol zavraždený v bitke.
Obaja synovia taktiež zomreli. Ona v srdci stále mala túžbu z
detstva, a tak zašla do augustiniánskeho kláštora v Cascii.
Neprijali ju však, kvôli tomu, že bola už vdova. Mali totiž
požiadavku, že sestry musia byť panny. Naveľa však spravili
výnimku a v roku 1413 Rita mohla vstúpiť do kláštora.

Čoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym životom,
modlila sa a pomáhala v rámci svojich síl každému, kto to
potreboval. Trpela však chronickou chorobou. Znášala to
všetko ako obetu Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré
zjavenia. Dostala rany po tŕňovej korune. Zomrela 22. mája
1447 v Cascii. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov.
Kanonizovaná bola v roku 1900. Uctieva sa ako patrónka v
beznádejných situáciách. Cascia patrí k najväčším pútnickým
miestam v Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom
zmierenia. Je tam stála spovedná služba, ktorú hojne využívajú
pútnici z celého Talianska.

Uzdravenie na príhovor sv. Rity
Keď v našom kostole kňaz informoval o sviatku sv. Rity a
posväcovaniu ruží pri tejto príležitosti, nevenovala som tomu
pozornosť, napokon o sv. Rite som nič nevedela. Informácia
upadla u mňa do zabudnutia. Neskôr, o pár dní, vystupňovali sa
mu mňa zdravotné ťažkosti a to natoľko, že som sa jedno ráno
konečne odhodlala ísť k lekárovi. Najskôr som bola v kostole na
rannej sv. omši. Lekár ma prehliadol a nenašiel nič podstatné,
predpísal mi hormonálnu liečbu. Asi o dve hodiny mi volal
dotyčný lekár, že mám prísť na kontrolu, lebo pri dodatočnom
prezeraní snímkov zistil, že mám na maternici myóm. Po ceste
do práce na poobednú smenu som opäť navštívila kostol a
nešťastná a preľaknutá som prosila o Božiu pomoc. V tom čase
sa blížili dcérina svadba a sťahovali sme sa, čo mi pomáhalo
premáhať môj strach. Chodila som na ranné sväté omše, užívala
som enzýmy a horm. liečbu, vitamíny. Tiež som sa modlila od
toho dňa k sv. Rite, novénu za moje zdravie. Prešiel nejaký čas,
cítila som sa výborne a priznám sa, zabudla som aj, ku ktorej
svätici som sa to modlila. Pri jednej rannej návšteve kostola bolo
dosť plno a ja som sa pozerala, kde by som sa usadila. Z lavičky
som zbadala jedno voľné miesto na stoličkách pod ikonami
svätcov. Usadila som sa teda tam a pocítila som príliv veľkej
energie, doslova záplavu lásky. Pozrela som na stenu a nado
mnou som uvidela ikonu sv. Rity. Spomenula som si, že to práve
k nej som sa modlila. Spomenula som si na slová nášho kňaza,
ktorý povedal, že nie my, ale svätci si vyberajú nás, aby boli
našimi patrónmi. A mne bolo jasné, že mojou patrónkou je sv.
Rita. Keď som po svadbe prišla na kontrolu, lekár bol v
pomykove. Nielenže som sa cítila naozaj dobre, ale nič nenašiel,
po myóme ani stopy! Utekala som sa poďakovať mojej milej
patrónke, sv. Rite. Z Nemám o tom žiadny dôkaz, ale ani ho
nepotrebujem. Verím, že som bola uzdravená na príhovor sv.
Rity. Elena. Prevzaté z internetu http://modlitba.sk/?p=9407

