
Święta Rita – patronka na każdy czas 

 

Co roku majówki we włoskiej Casci przyciągają rzesze pielgrzymów ze względu na 

wspomnienie św. Rity obchodzone hucznie 22 maja. W Casci przez cały miesiąc świętuje się 

tę niezwykłą kobietę, która przynajmniej przez jakiś czas prowadziła zwyczajne życie. Była 

żoną, matką, wdową aż wreszcie trafiła do zakonu augustianek, gdzie zakończyła swój 

doczesny żywot rodząc się dla Nieba.  

Nasza bohaterka naprawdę nazywała się Margherita Lotti i mieszkała w maleńkiej osadzie 

Roccaporena oddalonej od Casci o 5 km. Wyrosła na piękną, skromną dziewczynę i jak to 

zwykle bywało w tamtych wiekach (dzisiaj nie jest to już może tak bardzo oczywiste) przyszedł 

czas na zamążpójście. Znalazł się i kawaler, młody Paolo, którego uczucie Margherita 

odwzajemniała. Pobrali się i doczekali dwóch synów. Niestety Paolo został zamordowany. 

Prawdopodobnie w wyniku porachunków między dwoma stronnictwami, które w tamtym 

czasie wiodły między sobą spór: stronnictwem cesarskim i papieskim, czyli gibelinami i 

gwelfami. Ten konflikt przeorał piękne ziemie toskańskie, zbierając swoje krwawe żniwo, w 

tym również męża młodej Margherity, który był gibelinem. Nie ma nic „słodszego” niż zemsta 

byłych przyjaciół, którzy najpewniej zamordowali Paolo w akcie zemsty za jego odejście z 

grupy. Teraz jedyną troską owdowiałej Margherity było zachowanie synów od uskutecznienia 

prawa do wendetty. Zaczęła prosić Boga o to, aby uchronił jej synów od tej spirali nienawiści, 

od pragnienia i dokonania zemsty na mordercach ojca. Zdaje się, że Bóg wysłuchał. Obydwaj 

synowie zmarli jeden po drugim, najprawdopodobniej na skutek zarazy. Margherita została 

sama. Przybliżając się coraz bardziej przez modlitwę i wyrzeczenia do Jezusa Ukrzyżowanego, 

odkryła swoje powołanie do życia zakonnego. Po wielu trudnościach i próbach została wreszcie 

przyjęta do zakonu augustianek w Casci. Jej więź z Jezusem stale się pogłębiała i rozkwitała. 

Została obdarzona wieloma darami, w tym stygmatem ciernia na czole. Dochodzi również do 

mistycznych zaślubin jej duszy ze Zbawicielem. Za klauzurą wiedzie życie przepełnione 

modlitwą i służbą potrzebującym. Podczas szalejącej zarazy posługuje i pomaga chorym, a 

jednocześnie jakimś zrządzeniem losu sama unika zarażenia. I tak stała się patronką chroniącą 

przed zarazą. To prawdopodobnie z tym faktem łączone jest również określenie Rity jako 

patronki od spraw niemożliwych.  

Głównym atrybutem św. Rity jest róża, z którą związana jest piękna historia. Kiedy Rita była 

już bardzo chora poprosiła swoją krewną o przyniesienie z jej rodzinnego ogrodu w 

Roccaporena róży i dwóch fig. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że był to środek 

zimy. Zdziwiona krewna udała się do ogrodu i ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu znalazła 



i różę i figi, które czym prędzej przyniosła uradowanej Ricie. Dla niej był to znak (o który 

zresztą prosiła), że modlitwy i wyrzeczenia, które zanosiła przez całe swoje życie za dusze 

zamordowanego męża i synów zostały wysłuchane. Stąd właśnie wywodzi się piękna i 

wdzięczna  tradycja święcenia róż we wspomnienie św. Rity. 

Innym, może mniej znanym atrybutem Rity są pszczoły. Ten fakt związany jest z kolejną 

historią z jej życia sięgającą narodzin świętej. Piątego dnia po urodzeniu mała Margherita leżała 

w kolebce w ogrodzie. Nagle, nie wiadomo skąd pojawiły się pszczoły, które zaczęły wlatywać 

i wylatywać z jej buzi, nie robiąc jej przy tym absolutnie żadnej krzywdy. Niedaleko, w polu, 

pracował chłop, który przeciął sobie rękę podczas koszenia. Rana była bardzo głęboka i krew 

lała się obficie. Przechodząc koło Rity zauważył pszczoły i chcąc je odgonić wyciągnął 

zranioną rękę, machając nią niezdarnie w kierunku pszczół. Jakie było jego zdziwienie kiedy 

okazało się, że ręka została cudownie uleczona. Po ranie nie było ani śladu. Oczywiście to jedno 

z wielu ludowych wierzeń, ale pszczoły symbolizują pracowitość i operatywność, a tego Ricie 

bez wątpienia nie brakowało.  

Przy okazji symboli warto wspomnieć jeszcze o jednym, a mianowicie o winorośli. W 

nowicjacie przełożona kazała Ricie podlewać całkiem uschniętą roślinę. Ona, z posłuszeństwa 

dzień w dzień sumiennie podlewała suchotnika. Po jakimś czasie roślina odżyła i okazało się, 

że jest to piękna winorośl. Można ją podziwiać po dzień dzisiejszy w klasztorze sióstr, chociaż 

obecna liczy sobie ponad 200 lat, więc na pewno nie jest tą samą. Zachowała się jednak studnia, 

z której Rita czerpała wodę do podlewania.  

Jak widać symbolika związana z Ritą jest równie bogata co jej życie, ale czy można się dziwić, 

jeśli mamy do czynienie z patronką od spraw trudnych i niemożliwych? Tym bardziej warto do 

niej westchnąć i to nie tylko przy okazji jej wspomnienia.  

 

Róże z Casci 

Winorośl 


