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MATUG IZABELLA  
Święta Rita Zalasowska 
  
Święta Rito nasza droga, 
uproś wiele łask u Boga 
 
Niech zamieszka w nas cierpliwość, 
niech rozkwita w sercach miłość 
Ucz pokory, łagodnośći, 
niechaj zgoda w nas wciąż gości 
 
Ksiądz Stanisław wielki czciciel, 
dał nam poznać Twoje życie. 
Nasze serca rozkochałaś 
chcemy głosić Twoją chwałę 
 
Z włoskiej Cascii przyjechałaś 
długą drogę pokonałaś 
Róże w dłoni przynosimy, 
aby wdzięczność swą okazać 
 
I choć jutro jest nieznane, 
w Tobie ufność pokładamy. 
Byśmy w drodze nie ustali, 
i przed Boży tron zdążali. 
   
 
ZOŃ NADIA  

Gdy jest smutno 
Gdy jest źle 
To do Rity modlę się  
Ona życiem pokazała, 
Że choć droga cierpieniem usłana, 
To pokora jest wspaniała, 
Że w modlitwie ukojenie 
Naszej duszy odkupienie. 
 
 
  



MICHALIK MAJA  
Święta Rita w zalasowskim wizerunku 
 
Kiedy  smutno ci  i źle  
Kiedy rozpacz i cierpienie  
zacznij modlić się do Rity 
Wkrótce minie twe zmartwienie. 
 
W Zalasowej dziś zobaczysz 
I  jej  obraz i relikwie  
Przyjdź na mszę do św. Rity 
I nadzieję miej w modlitwie:  
 
„Święta Rito, siostro nasza 
Ty łask Bożych moc wypraszasz 
W sprawach beznadziejnych  
Do Ciebie się modlimy i pomocy prosimy”. 
 
Potem musisz jej zaufać 
Złożyć problem u jej stóp 
Ona  kolce pourywa 
Z wszystkich twych życiowych róż. 
 
 
MACHOTA KAROL 
Ogród łask 
 
O Święta Rito, 
gdy cierń przeszywa moje serce, 
Ty dobrze mnie rozumiesz, 
uczysz mnie kochać i wybaczać 
z całego serca, jak tylko umiesz. 
 
Choć dużo chwil jest w życiu ciężkich, 
są również i te dobre, 
Ty uczysz mnie korzystać z życia 
by było ono piękne. 
 
Bo ludzie mimo swoich wad 
i masek, które zakładają, 
to w głębi serc umieją kochać 
i dla wszystkich miłość mają.  
 
O Święta Rito, 
Ty miłość swą za darmo nam rozdajesz, 
chcesz obdarować dobrem nas 
 bo bardzo nas miłujesz.  
 
Więc proszę Cię o Święta Rito, 
Ty wejrzyj na nas z nieba 
i wyrwij wszystkie kolce zła, 
które sprawiają ludziom ból. 
Niech rozkwitnie ogród róż, 



niech pachnie tam miłością, 
bo miłość leczy każdy ból 
i niesie radość wszystkim.  
 
O święta Rito, wśród zastępów świętych, 
uczysz jak ufać Bogu mimo łez, 
naucz nas ufać także ludziom, 
uproś nam łaski, które zbawią nas.  
 
 
CHAIM KAROLINA  

„ŚWIĘTA RITO” 

 
Święta Rito Patronko spraw 
Po ludzku mówiąc beznadziejnych 
Tyś tyle życia swego cierpiała, 
Ale nigdy się nie poddawała. 
 
Choć od niedawna 
Świątynia Nasza Tobą się szczyci, 
To kult Twój rozbrzmiewa 
hen po okolicy. 
 
W każdą drugą sobotę miesiąca 
Róże w hołdzie Ci składamy, 
A z nimi nasze serca, 
W których wielką wdzięczność dla Ciebie mamy. 
 
Nasz Ksiądz Proboszcz wszelkich 
Starań dołożył i nawet 
Relikwie Twoje święte 
Z dalekiej Cascii przywoził. 
 
Pod Twym obrazem 
Świece zapalamy 
Taki oto dowód miłości 
My Zalasowianie dla Ciebie mamy. 
 
Twoje orędownictwo do Boga 
Wszystkim jest już znane 
W godzinach prób i nieszczęść 
Zawsze doceniane.  
 
 
  



LUDWIN DOMINIK 
Święta Rita w zalasowskim wizerunku 
 
Rita to święta ma ulubiona 
bo to kobieta była ułożona 
zawsze rodziców słuchała 
w domu im pomagała 
i nie narzekała na trudności 
z wszystkiego czerpała wiele radości 
 
została żoną z jej rodziców polecenia 
pomimo że to nie były jej marzenia 
wychowała dwóch synów 
z charakterami wyciągniętymi ze snów 
a gdy jej męża zamordowano brutalnie 
troszczyła się o to by synowie nie byli w niebie tylko zdalnie 
 
zawsze dawała dobry przykład i Boga na miejscu pierwszym 
tak aby każdy z nich co dzień stawał się lepszym 
chłopcy jej zmarli niedługo przez chorobę 
odprawiła więc Rita podwójną żałobę 
wiedziała jednak że tak lepiej będzie 
aniżeliby synowie wyciągnęli mordercze narzędzie 
 
w końcu mogła spełnić swoje marzenie największe 
do tej pory nie mogła tego zrobić jeszcze 
pomimo oporu innych sióstr do zakonu wstąpiła 
i całymi dniami do Boga się modliła 
aż zesłał jej Jezus ranę na czoło  
chociaż nikt nie widział nic w około 
rana przykry zapach wydzielała 
inne siostry od Rity odrzucała 
ona jednak w Bogu miała pocieszenie 
dziękując mu za dar cierpienia - jej marzenie 
 
zmarła Rita z różą w ręku 
nie mając przed śmiercią żadnego lęku 
a gdy cud się stanie z jej przyczyny 
jej ciało wydziela różany zapach dla każdej rodziny 
 
dziś święta Rita w Zalasowej też jest znana 
wiele razy nam przez księdza proboszcza przedstawiana 
najpierw w Nowym Sączu potem już u nas w parafii 
święta Rita zaklimatyzować się szybko potrafi 
ona podąża z naszym proboszczem jego drogami 
po to by ktoś poszedł za nią jej krokami 
 
ta patronka spraw trudnych i beznadziejnych to wzór do wskazywania 
przykład godny naśladowania 
mnie wiele razy pomogła w potrzebie 
wiem, że opiekuje się mną w niebie 
więc jeśli masz jakieś kłopoty 
przyjedź do Rity zalasowskiej i do roboty 



PODRAZA KACPER  

"Wiersz do świętej Rity" 

 
Przybyłaś do nas z daleka, 
święta Rito w zalasowskim kościele, 
ksiądz proboszcz Cię tu sprowadził, 
bo jest Twym wielkim czcicielem. 
 
Choć życie miałaś trudne 
i sama wiele cierpiałaś, 
to nade wszystko na świecie 
Boga i ludzi kochałaś. 
 
W nowennach ku Twojej czci 
co miesiąc uczestniczymy, 
relikwie Twe całujemy 
i róże Ci przynosimy. 
 
Od Ciebie się uczyć możemy 
jak być pokornym, cierpliwym. 
Do Ciebie lgną rzesze wiernych 
Patronko spraw niemożliwych! 
 
 
AMELIA PĘDRAK 
Święta  Rita 
 
Święta Rita wiele przeszła  
Żyła skromnie i pogodnie  
Otwarte serce zawsze miała  
Wspólnie z mężem dzieci wychowywała. 
 
Była szczęśliwa – choć wszystko straciła 
Umarli bliscy i cała rodzina. 
Modliła się rzewnie do Pana Boga 
On ją wysłuchał bo była uboga.  
 
Klasztor jej domem stał się na lata 
U niej wyprosisz łaski dla świata  
Pomódl się do Niej, weź piękną różę 
A ujrzysz Boga – wyleczysz duszę.  
 
Brak ci ufności, nadziei mało  
Do Zalasowej, do Rity pędź śmiało! 
Ona cię kocha, patrzy na ciebie 
I Czeka gdy będziesz razem z Nią w niebie!! 
 
 
  



LUDWIN MONIKA 
Moja patronka 
 
święta Rita to dziecko wymodlone 
od poczęcia obdarzone łaskami Bożymi 
ani pszczoły ją nie pożądliły w kołysce 
a i róża dla niej wyrosła w środku zimy 
 
nawet zmieniła porywczy charakter swego męża 
wskazanego jej przez rodziców 
dwóch synów wychowała 
a na końcu do zakonu wstąpiła 
 
pomimo oporu innych sióstr 
krzywo na nią spoglądających 
bo to wdowa po morderczo zabitym mężu 
i matka chłopców w grobie spoczywających  
 
siostry w końcu pod zakonny dach Ritę przyjęły 
choć nie polubiły jej od razu 
musiała podlewać uschniętą gałąź 
jednak ona nigdy nie narzekała 
zawsze szukała dobra w nieszczęściu 
i wnioski wyciągała 
 
spełniła w końcu Rita swoje wielkie marzenie 
ona w zakonie a jej rodzina w niebie 
silną miała bowiem więź z Jezusem 
do końca życia nosiła na czole ranę 
ślad po cierniu z korony Chrystusa 
 
cierpiała ale wiedziała że to ma sens 
w spokoju przyjmowała z rany przykry zapach 
i wszechobecne odrzucenie innych sióstr 
jej pocieszeniem zawsze stawał się Bóg 
odeszła od nas trzymając w ręku różę 
tak jak my prośby i podziękowania składając 
wiele cudów już u Boga uprosiła 
a wtedy różany zapach z ciała wydzieliła 
 
mnie też wiele razy pomogła 
od bierzmowania wiem że z nieba na mnie spogląda 
ona zainspirowała mnie swoim życiem 
bezkompromisowym posłuszeństwem rodzicom 
spokojnym przyjmowaniem życiowyctrudności 
i radzeniem sobie z nimi 
w końcu to patronka od spraw trudnych i beznadziejnych 
 
święta Rita jest naśladowania godna 
pomoże także Tobie – jestem tego pewna 
przyjdź na wzgórze zalasowskie  
ona rozwiąże wszelką Twoją troskę 
to naszego proboszcza ulubiona święta  
jego ścieżkami z nim zawsze podąża  
taka z tego puenta 



WOLSKA GABRIELA 
Perło Umbrii 
 
Czy Świętego Franciszka chciałaś naśladować? 
I miłością do ludzi świat obdarować? 
Pokochałaś  Jezusa od najmłodszych swych lat. 
Jednak życie zakonne  odsunęło się w dal. 
Bóg Twym życiem kierował i prowadził ku Sobie. 
Choć pisane Ci były nieco inne drogi. 
 
Córką byłaś posłuszną, wolę ich wypełniłaś. 
Rozjaśniałaś wciąż mroki pokłóconych rodzin. 
Matką byłaś wspaniałą, żoną równie kochaną, 
Pojednałaś też męża z Bogiem. 
Słuchałaś cierpliwie, wybaczałaś prawdziwie, 
Tak jak Jezus wybaczył Piotrowi. 
 
Strata męża i synów wcale Cię nie złamała, 
Choć cierpienie twe serce przekuło. 
Wybaczyłaś mordercom, synów Bogu oddałaś. 
Cierpień krzyż za Chrystusem poniosłaś. 
Jezus Cię wnet zawołał, poszłaś za nim bez słowa. 
I spełniłaś dziecięce pragnienia. 
 
Augustianki w klasztorze celę Ci darowały. 
Aby łaski dla świata wypraszać. 
Cierń Twe czoło kaleczył, ból latami dokuczał. 
Skargi na los Twej nikt nie usłyszał. 
Spraw beznadziejnych orędowniczko. 
Różo nasza, cudowna wstawienniczko. 
 
Dziękujemy, że jesteś i drogi nam prostujesz. 
Dziękujemy, że wciąż się nami opiekujesz. 
Dziękujemy, że łaski u Boga wypraszasz. 
Dziękujemy, że życie nasze ubogacasz. 
Święta Rito, swój blask roztaczaj śmiele. 
W tym naszym Zalasowskim Kościele 
 
 
 
 
  



ANNA SKOWROŃSKA 
O świętej Ricie 
 
O święta Rito w naszym wizerunku 
Śpieszymy do Ciebie szukając ratunku. 
Ale nie tylko ratunku dzisiaj nam potrzeba 
Przede wszystkim wzoru, co pochodzi z nieba. 
 
Któż tak umie cierpieć, tak jak Ty cierpiałaś? 
Kto umie przebaczać, jak Ty przebaczałaś? 
Wołamy do Ciebie w naszych losach chwiejnych, 
Boś Ty orędowniczką w sprawach beznadziejnych. 
 
Twoja życiowa droga do trud przebogaty 
Dzielnie stąpałaś po cierniach, by móc zbierać kwiaty. 
Swoje codzienne krzyże dźwigałeś z radością, 
Bo ukochałaś Chrystusa ogromną miłością. 
 
A On za tę miłość Król Niezwyciężony 
Obdarował Cię cierniem ze swojej korony. 
Bez buntu go przyjęłaś, niech każdy zrozumie,  
Że kto umie cierpieć mocno kochać umie! 
 
W dzisiejszym świecie takich świętych nam potrzeba 
Aby nam wskazywali ścieżki do bram nieba. 
Człowiek dziś nie rozumie i nie chce cierpienia 
Ale to jest droga do naszego zbawienia. 
 
Przychodzimy do Ciebie wśród życia zawiei 
Bo Ty nam pomożesz i dodasz nadziei. 
Zwątpionym pozwól zrozumieć, że cierpienie - plan Boży, 
Który przed nimi po śmierci bramy raju otworzy. 
 
Jesteśmy Ci wdzięczni, że tu zamieszkałaś 
I w naszym Kościele mieszkanie obrałaś! 
Ty nam pokazujesz jak Bogu zawierzyć 
Aby nasze życie godnie tutaj przeżyć. 
 
Możemy dziś tylko Bogu dziękować za świętą 
Bo on jest miłością wielką, niepojętą. 
On kocha człowieka i rękę podaje, 
A ten się potyka, upada i wstaje. 
 
Niechaj wszyscy mówią, niechaj szumią lasy, 
Że Ty jesteś świętą, na dzisiejsze czasy? 
Niech świat cały się cieszy, niech wszystko zakwita 
Nasza pośredniczką, Naszą świętą Rita!!! 
 
 
 
  



ŁĘPA  KATARZYNA 

Nasza Rita 

 
Gdy Św. Rita do nas zawitała, może nie każdy o Niej słyszał to fakt. 
Lecz ona naszą Zalasową pokochała, od tego czasu pomaga nam. 
 
Czcigodny ksiądz proboszcz Ją do nas sprowadził, i za to wdzięczni jesteśmy mu. 
Jej wizerunek czuwa nad nami, i jej obecność czujemy tu. 
 
Że życie trudne miała to wiemy, gdy męża swego poznała w ten czas. 
Lecz gdy swe serce otwarła przed nim, jej miłość pomogła odmienić ich los. 
 
Całe swe życie Bogu poświęciła, po stracie męża i synów cierpiała. 
Lecz ból ten wielki w modlitwę zmieniła, w Zakonie do końca swych dni pomagała. 
 
Co chce nam przekazać dziś Św. Rita? Każdy ma swoją drogę do Boga. 
Gdy jest nam ciężko gdy męczy nas trwoga, niech nam wskazówką będzie Jej droga. 
 
Wobec każdego Bóg ma swój plan, choć nie wierzymy czujemy bunt. 
Patrząc na Ritę pomyślmy tak-On bardzo kocha każdego z nas. 
 
Bo Święci ludzie przykładem są, że życie jest ciężkie i ciasne są drzwi. 
Lecz czegóż mamy się lękać gdy, Ona nam wzorem na wszystkie dni. 
 
 
 
STEPEK KATARZYNA 

Święta Rito 

 
Święta Rito – pośredniczko za nami u Boga 
Trudna była dla Ciebie Twa życiowa droga 
Usłana czasami jak kolcami z róży 
W wychowaniu synów, w małżeńskiej burzy 
 
Zawitałaś do naszej zalasowskiej wioski 
Byśmy powierzali Tobie nasze troski 
Rozsławiona jesteś w parafialnej rodzinie 
By coraz więcej ludzi sławiło Twe imię 
  
Ślemy Tobie też podziękowania 
Boś Ty jest wysoko u naszego Pana 
Przynosimy róże dla Ciebie w podzięce 
By je złożyć w darze na Twe święte ręce 
 
 


