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Leven 
 

De heilige Rita werd rond 1380 geboren in het Italiaanse plaatsje 

Roccaporena, vlakbij Spoleto. Als jong meisje droomde zij ervan 

in het klooster te gaan en haar leven toe te wijden aan de 

beschouwing van Christus, die zoveel voor de mensen had 

geleden. Deze devotie tot de lijdende Christus was indertijd wijd 

verbreid.  

Op 14-jarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt aan Fernando 

Mancini. Ze hadden twee zonen. Zij wilde echter kloosterlinge 

worden, maar was zo gehoorzaam dat ze niet tegen de wil van 

haar ouders in ging.  

Al was haar echtgenoot een bruut, ze verzette zich niet tegen 

hem en bad slechts voor zijn zielenheil. Nadat deze man was 

vermoord, zwoeren haar beide zonen bloedwraak. Maar Rita bad 

tot God dat ze liever had dat haar zonen zouden sterven dan dat 

ze hun snode plannen uitvoerden. Haar beide zonen stierven 

inderdaad een jaar later een natuurlijke dood, waarna Rita vrij 

was om tot het klooster toe te treden.  

Dit was het Maria Magdalenaklooster te Cascia (Italië, provincie 

Perugia, regio Umbrië). Volgens de legende werd haar de toegang 

tot driemaal toe geweigerd, maar verschenen in een nachtelijk 

visioen Johannes de Doper, Augustinus en Nicolaas van Tolentino 

die haar naar het klooster begeleidden, waarvan de poorten zich 

vanzelf openden. 

Zij voelde zich religieus sterk aangetrokken tot het lijden van 

Christus. Op Goede Vrijdag in het jaar 1442 zou zij aan het 

voorhoofd gestigmatiseerd zijn door een doorn uit Christus’ 

doornenkroon, een wond die niet meer heelde.  

Een tweede wonder vond plaats tijdens haar ziekbed in 1447, 

toen ze aan een verwante die haar bezocht vroeg om een roos 
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voor haar te plukken. Hoewel het winter was, vond deze toch een 

roos en bracht die aan Rita. Kort daarop stierf zij. Dit is de reden 

dat op 22 mei, haar sterfdag, aan Rita gewijde rozen bij de zieken 

worden gebracht. Bij haar overlijden drapeerden zich allemaal 

bijen als een witte deken over haar lichaam. 
 

Zalig- en heiligverklaring 
 

Tien jaar later werd haar lichaam opgegraven en het bleek nog 

geheel intact te zijn. Het werd opgebaard in een glazen sarcofaag 

in de kerk van Cascia. 

Rita werd door paus Urbanus VIII zalig verklaard in 1628. Haar 

heiligverklaring volgde in 1900 door paus Leo XIII. De devotie 

voor de heilige Rita werd vooral verspreid door de Augustijnen, 

onder wie vooral de priorin Maria Teresa Fasce genoemd moet 

worden, die leefde van 1881 tot 1947. 

De heilige Rita staat bekend als patrones van de hopeloze 

gevallen. Ze wordt onder meer aangeroepen bij examenvrees en 

bij pokken. In de Sint-Ritakerk in Kontich wordt zij nog steeds 

vereerd en in de hal hangen de muren helemaal vol met ex voto’s 

van gelovigen om de heilige te danken voor via haar verleende 

gunsten. Het naburige college is naar haar genoemd.  

Ook in de kerk van Sint-Jozef in Tongeren wordt de heilige Rita 

vereerd in een aparte nis achteraan in de kerk. Sinds enkele jaren 

is er ook in Halle, in de kloosterkapel van de Zusters 

Sacramentinen, een kleine bedevaart naar Sint-Rita; de noveen 

wordt daar 9 donderdagen gebeden. Ook in het Augustijnen-

klooster in Gent bevindt zich een Ritakapel achteraan in de kerk. 
 

Verering 
 

De heilige Rita wordt vereerd in Boskant, Sint-Oedenrode 

(gemeente Meierijstad). De in 1956 gestichte parochie werd aan 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prior
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Teresa_Fasce&action=edit&redlink=1
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haar toegewijd. Ook nadat in 2010 deze parochie opging in de H. 

Odaparochie en in 2014 de Boskantse parochiekerk aan de 

eredienst werd onttrokken bleef de Rita-verering behouden. De 

voormalige doopkapel van de Ritakerk is ingericht als 

H. Ritakapel en werd op 24 juli 2016 in gebruik genomen. In deze 

kapel vindt ook de jaarlijkse Ritanoveen plaats. 

Op de zondag rond haar feestdag, de 22e mei, wordt er een 

openluchtmis bij deze kapel georganiseerd. Daarnaast staat er in 

het Boskantse gehucht Kremselen een veldkapel die is toegewijd 

aan de Heilige Rita. Deze kapel dateert van 2012. In het 

Brabantse Boskant wordt de verering van deze heilige in leven 

gehouden. Daarmee geldt Boskant nog steeds als Rita-dorp. 

Ook de kerk van het augustijnenklooster te Kontich bij 

Antwerpen dient als bevoorrechte vereringsplek voor de heilige 

Rita. 
 

Patroonheilige 
 

Ze is de patrones van de Rita-zusters en van de katholieke 

ziekenzorg; van slagers en vleeswarenverkopers; van hopeloze 

en onmogelijke zaken (‘La abogada de imposibles’: vanwege het 

verleden van haar man werd ze meermalen als kloosterlinge 

geweigerd én ze droeg bij tot buitengewone en onverwachte 

gebedsverhoringen); ze wordt aangeroepen door vrouwen met 

een ongelukkig huwelijk, door kinderloze vrouwen en bij 

onvruchtbaarheid; daarnaast wordt haar voorspraak gevraagd 

bij moeizame examens. 

Ze wordt afgebeeld in augustinessenhabijt; in gebed voor Jezus 

aan het kruis, waarbij een doorn van zijn kroon afspringt en bij 

haar in het voorhoofd dringt; soms reikt ze Maria een 

doornenkroon aan, terwijl ze er een rozenkroon voor in de plaats 

ontvangt. 
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Noveen tot  

Heilige Rita van Cascia 
 

Gebeden in het rozenkransgebed 

 
Slotgebed voor elke dag: zie bladzijde  

 
Geloofsbelijdenis / Twaalf Artikelen van het Geloof 
 

V. Ik geloof in God de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
 

A. Ik geloof in de Heilige Geest;  

de Heilige katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam;  

en het eeuwig leven.  

Amen. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)
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Onze Vader 
 

V. Onze Vader, 

die in de Hemel zijt,  

Uw Naam worde geheiligd;  

Uw Rijk kome;  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.  

A. Geef ons heden ons dagelijks brood;  

 en vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 

 en breng ons niet in beproeving; 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
 

Wees gegroet 
 

V. Wees gegroet Maria, 

vol van genade. 

De Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. 

En gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. 

A. Heilige Maria, Moeder van God, 

bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 
 

Doxologie / Lofprijzing 
 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 
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Eerste dag 
 

Heilige Rita , 

van kindsbeen af hebt u, uw leven lang,  

de omgang met God opgezocht.  

Graag hebt u de rots beklommen 

er weg boven uw woning,  

om er in alle stilte bij God te zijn.  

In uw stilte met God groeide de gedachten, 

die uw leven hebben geleid.  

Heilige Rita, help mij in deze jachtige tijd  

om weer de kracht van de stilte te vinden,  

om weer de stem van God te horen.  

Luister naar mijn smekend gebed.  

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Tweede dag 
 

Heilige Rita, 

In mij bidden denk ik bijna altijd eerst aan mijzelf  

en aan mijn eigen zorgen.  

Uw bidden was altijd eerst een lofprijzing  

en een erkenning van Gods wil.  

U hebt niet gezegd: “ik wil, ik zou willen“,  

maar: “wat wilt U dat ik doen zal?“ 

Geef mij toch iets van uw geest van gebed,  

om los te komen uit mijn kleine ik  

en onbevreesd Gods wil te laten geschieden.  

Luister naar mijn smekend gebed. 

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Derde dag 
 

Heilige Rita, 

In uw hart werd u ertoe gedreven 

uw leven volledig aan God te wijden, 

maar God wilde dat u eerst zou huwen  

om zo uw man en kinderen lief te hebben.  

U heeft zich naar Gods wil geschikt  

en de opdracht van het huwelijk tot een goed einde gebracht. 

Heilige Rita, help mij door uw voorspraak, 

dat ik niet doe wat ik zelf zo graag wil,  

maar help mij Gods wil te doen,  

hoe zwaar die mij ook toeschijnt.  

Want, zo spreekt onze verlosser:  

“Wie de wil van mijn vader doet, die alleen heeft Mij lief.“ 

Luister naar mijn smekend gebed. 

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Vierde dag 
 

Heilige Rita, 

Als kind, vrouw en als kloosterzuster  

hebt u in eenvoud en soberheid geleefd.  

Nooit hebt u geklaagd, 

maar uw eenvoudig leven nog soberder gemaakt  

door vrijwillige versterving  

en ononderbroken offerbereidheid.  

Wanneer ik mijn gemakkelijk leven overweeg  

en zie hoe zwaar ieder offer me toch valt.  

Heilige Rita, bid voor mij bij God  

opdat Hij mij de kracht zou geven  

mijn eigen verlangens om te buigen  

in een ware geest van liefde en vrede 

en zo deel te hebben aan uw leven.  

Luister naar mijn smekend gebed. 

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Vijfde dag 
 

Heilige Rita, 

Hoe geduldig was u in uw leven!  

Hoe hebt u het moeilijk karakter van uw man verdragen, 

dag na dag, jaar na jaar.  

U bent daarbij niet moedeloos geworden, 

omdat uw liefde oprecht was.  

Heilige Rita, hoe vlug verlies ik mijn geduld.  

Leer mij in al wat mij tegenstaat en pijn doet 

juist te zijn en juist te handelen.  

Zet mij op het spoor van een echte liefde. 

Luister naar mijn smekend gebed. 

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Zesde dag 
 

Heilige Rita, 

U had de moed om dienstbaar te zijn.  

U wist dat het waar is, wat Augustinus zei: 

“De hoogmoed maakt de goede werken kapot  

en doet ze verloren gaan.“  

Welke goede dingen heb ik al niet  

door mijn hoogmoed kapot gemaakt! 

Heilige Rita, bid voor mijn nederigheid,  

zodat ik, met de goede dingen die mij gegeven zijn,  

alleen maar dienstbaar zal zijn aan anderen.  

Luister naar mijn smekend gebed. 

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Zevende dag 
 

Heilige Rita, 

Uw leven was een leven van luisterbereidheid.  

Om aan het verlangen van uw ouders te voldoen, 

bent u gehuwd,  

en hoe onberekenbaar uw man ook was  

toch bent u altijd naar hem blijven luisteren.  

Ook uw kloosterleven was getekend door gehoorzaamheid, 

waarin Jezus ons is voorgegaan, 

want Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, 

ja, tot de dood op het kruis.  

Heilige Rita, doe mij inzien en ervaren  

dat ook ik de vruchten van de verlossing zal smaken,  

als ik bereid ben te luisteren naar anderen  

en voor hen te leven.  

Luister naar mijn smekend gebed. 

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Achtste Dag 
 

Heilige Rita, 

Hoe hebt u de Gekruisigde liefgehad.  

Hoe rijper uw overweging van Christus’ kruis werd,  

des te kleiner werd in uw ogen uw eigen kruis.  

Heilige Rita, help mij mijn lijden zo te dragen  

dat ik door het kruis van Christus  

verder verlossing kan brengen aan mensen  

Luister naar mijn smekend gebed. 

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Negende dag 
 

Heilige Rita, 

Zoals een bloem zich alleen ontvouwt,  

als zij zich naar de zon keert,  

zo ontbloeit uw leven als een geurige roos,  

omdat u uw blik altijd gericht hebt op Jezus Christus.  

Aan zijn gloed heeft zich het vuur van de Godsliefde  

in uw hart ontstoken.  

Bid voor mij, Heilige Rita,  

opdat ik in een ware liefde tot iedere mens,  

steeds meer mezelf kan bieden als een vrije gave.  

Luister naar mijn smekend gebed. 

 

Heilige Rita, heilige voor de hopeloze zaken, 

voor onmogelijke zaken, 

ik heb vertrouwen in uw machtige 

tussenkomst bij de Heer. 

Ik vraag u dringend voor mij 

deze genade te bekomen. 

Verkrijg ook van God “de vertrouwvolle hoop” 

die niet bedriegt 

en het vurig verlangen naar de onsterfelijke goederen. 

 

Dagelijks slotgebed op bladzijde 17.  
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Dagelijks slotgebed 
 

Heilige Rita, 

Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, 

lijkt het mij zo groots en zo ernstig. 

En wanneer ik dan uw leven zie,  

bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn.  

Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben,  

hoe moedeloos en hoe zwak. 

Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, 

omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. 

Help ook mij en bid voor mij,  

opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde  

en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost.  

Amen. 
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Gebed van een mens in nood tot de Heilige Rita 
 

Heilige Rita, 

Ik heb het toch zo moeilijk op het ogenblik. 

Ik raak er niet meer uit. 

Alles wat de mensen hebben uitgevonden heb ik al geprobeerd. 

Daarom kom ik nu bij u, Heilige Rita,  

gij zorgt toch bijzonder voor ons  

wanneer we niet meer weten waar naar toe we gaan. 

Zo dikwijls hebt gij mensen geholpen die geen raad meer wisten. 

Ik vertrouw dan ook op u om hulp en troost te vinden. 

Maar misschien heb ik zelf ook wel schuld  

aan mijn moeilijkheden.  

Ik heb zoveel fouten gemaakt.  

Laat me die begrijpen  

en help me om ze te verbeteren, heilige Rita.  

Dan mag ik zeker hopen dat gij voor mij uw best zult doen  

bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft,  

gij die zoveel geleden hebt om Jezus,  

uw gekruisigde Bruidegom na te volgen.  

Heilige Rita, 

Laat mij niet in de steek.  

Help mij ... Troost mij ... Bid voor ons.  

Amen. 
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Gebed in alle noodwendigheid 
 

Zuchtend onder het gewicht  

van lichaams- en ziele smarten kom ik tot u,  

o Heilige Rita, die genoemd wordt  

de “Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken”.  

Bevrijd mij van de pijnen en angsten die mij neerdrukken,  

en verleen mij de gezondheid en de vrede.  

Ik vertrouw te volle op uw machtige voorspraak  

bij de Allerhoogste  

en heb de vaste hoop door uw tussenkomst  

spoedig verhoord te worden.  

Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang  

van dankbaarheid moge aanheffen.  

Indien mijn zonden een hinderpaal zijn 

tot vervulling van mijn wensen, 

verkrijg mij dan van God berouw en vergiffenis.  

Laat niet toe dat ik nog langer bittere tranen stort;  

verleen mij wat ik u vraag  

en ik zal uw grote barmhartigheid  

jegens de bedrukte zielen verkondigen.  

O, wonderbare Bruid van de Gekruisigde,  

wees mijn voorspreekster nu en altijd  

in al mijn noodwendigheden!  

Amen. 
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