
 صلواث للقديست ريتا
 

 صالة شكر هلل
 تكرًٌما للقّدٌسة رٌتا دي كاسٌا

 

:اليوم األّول  

 
ٌّها اإلله السرمدّي الكلًّ الرأفة الذي ال ٌنضب معٌن رحمته، ها أنا جاٍث  أ
ٌّة أرفع من أعماق قلبً صالة الشكر لرحمتك ولكّل ما  أمام عظمتك اإلله
منحته باستحقاق خادمتك الحبٌبة القّدٌسة رٌتا دي كاسٌا. إّننً أعترف ٌا 

لمتسامح قد استجبت إلهً أّنً لم أكن أهالً لنعمتك ولكّنك أنت الغفور ا
الصالة التً قّدمتها باسمً القّدٌسة رٌتا الحبٌبة. فكم أنا عارف لجمٌلك ٌا 

ٌّة العظٌمة، ال أجد الكالم الكافً ألعّبر لِك عّما ٌختلج به  قّدٌسة رٌتا العجائب
ٌّتها القّدٌسة الحبٌبة، آمال الذٌن  ٌّبٌنً، أ قلبً لهذا اإلحسان الكبٌر. ال تخ

ًّ دائًما لكً أكون أهالً لِنَعم اإلله وضعوا رجاءهم  وثقتهم بِك. اعطفً عل
 .ورحمته وأستحق حماٌتِك. آمٌن

 ثالث مرات أبانا والسالم والمجد

 

 صالة

 (تعاد بعد صالة كّل ٌوم) 

َعم فؤحّبت         أللهم ٌا من تنازلت ومنحت القّدٌسة رٌتا كّل هذه النِّ

أعداءها وحملت فً قلبها وعلى جبٌنها عالمات حّبك وآالمك، نتوّسل إلٌك 

باستحقاقها وشفاعتها أن تمنحنا النعمة لكً نغفر ألعدائنا ونتؤّمل فً عذابك 

ًّ السائد  فنلقى الثواب الذي وعدت به الودٌعٌن والبائسٌن والباكٌن، أنت الح

 إلى أبد األبدٌن آمٌن.

                                       



 :صالة

ٌّها اإلله الكلًّ الرأفة الذي جعل القّدٌسة رٌتا تشتهر بعجائبها المستمّرة  أ
العظٌمة، تعّطف علٌنا لكً نحصل باستحقاقها على ما نطلبه بإٌمان بواسطة 

ٌّدنا ٌسوع المسٌح آمٌن  .س
 

 
ياليوم الثان  

 

ًّ الرأفة والحنان، أنت الذي قلت على         ٌا قلب ٌسوع الحبٌب الكلّ

ًّ أّنك ال ترٌد موت الخاطئ بل ارتداداه وحٌاته، وها أنا أمامك،  لسان النب

أقّدم لك شكري من صمٌم القلب، أنا البائس الحقٌر، للنعمة التً منحتنٌها 

 باستحقاق خادمتك الحبٌبة القّدٌسة رٌتا دي كاسٌا.

ٌف أشكرك ٌا إلهً، على جمٌع عطاٌاك. إّننً لسُت أهالً لها ولكّنك ك       

ترأف دائًما بالذٌن أغاظوك وأساإا إلٌك. وأنت ٌا قّدٌسة رٌتا الحبٌبة، بماذا 

أكافئِك على النعمة التً نلتٌها لً، إّن قلبً ٌطفح بالفرح وٌحظ لِك عرفان 

 جمٌله األبدّي.

ٌّتها القّدٌسة الحنون        ة القرٌبة من اإلله، أشكري باسمً ٌسوع فٌا أ

الحبٌب وأعطٌنً القدرة لكً أحفظ جمٌلك وجمٌله وأبغض الخطٌئة حّتى 

ٌّة. آمٌن.   الموت فؤحصل على رحمته وأستحّق حماٌتك السماو

 ثالث مرات أبانا والسالم والمجد

 

 صالة

 (تعاد بعد صالة كّل ٌوم) 



َعم فؤحّبت أعداءها         أللهم ٌا من تنازلت ومنحت القّدٌسة رٌتا كّل هذه النِّ

وحملت فً قلبها وعلى جبٌنها عالمات حّبك وآالمك، نتوّسل إلٌك 

باستحقاقها وشفاعتها أن تمنحنا النعمة لكً نغفر ألعدائنا ونتؤّمل فً عذابك 

ًّ السائد  فنلقى الثواب الذي وعدت به الودٌعٌن والبائسٌن والباكٌن، أنت الح

 إلى أبد األبدٌن آمٌن.

 صالة

ٌّها اإلله الكلًّ الرأفة الذي جعل القّدٌسة رٌتا تشتهر بعجائبها          أ
المستمّرة العظٌمة، تعّطف علٌنا لكً نحصل باستحقاقها على ما نطلبه 

ٌّدنا ٌسوع المسٌح آمٌن  .بإٌمان بواسطة س

 

 

ثاليوم الثال  
 

ٌا ٌسوع الكلًّ العذوبة، أنت الذي تؤبى أن ٌسبح فً بحر العذاب من        

ٌلتجئ إلٌك وٌضع رجاءه فٌك بل تعٌنه وتْرأف به، أقّدم لك من أعماق 

القلب خالص شكري الستجابتك جمٌع طلباتً باستحقاق خادمتك الحبٌبة 

 القّدٌسة رٌتا. فٌا ٌسوع الحبٌب إقبل شكري وعرفان جمٌلً واجعلنً أهالً 

ٌّة العظٌمة، ٌا من ٌشٌد الجمٌع  ٌّتها القّدٌسة العجائب لحنانك ورحمتك. وأنِت أ

بذكرك وٌرّتلون مدائحك وٌعّددون عجائبك إقبلً الشكر الذي أقّدمه لك من 

صمٌم قلبً. فكم أوّد أن ٌعرفك الجمٌع فٌتوّسلون إلٌك فً شدائدهم وتنتشر 

ٌّها النجم السا ٌّة عبادتك فً العالم كلّه. فٌا أ ٌّة األوغسطٌن طع فً الرهبان

سؤكون رسول عبادتك فؤذٌع فً كّل مكان فعل رحمتك وشفاعتك أمام 

المنكسري القلوب والبائسٌن، وأنادي بك شفٌعة األمور المستحٌلة وقّدٌسة 

  القضاٌا الٌائسة. آمٌن.



 ثالث مرات أبانا والسالم والمجد

  

 صالة

 (تعاد بعد صالة كّل ٌوم) 

َعم فؤحّبت أعداءها أللهم         ٌا من تنازلت ومنحت القّدٌسة رٌتا كّل هذه النِّ

وحملت فً قلبها وعلى جبٌنها عالمات حّبك وآالمك، نتوّسل إلٌك 

باستحقاقها وشفاعتها أن تمنحنا النعمة لكً نغفر ألعدائنا ونتؤّمل فً عذابك 

ًّ السائد فنلقى الثواب الذي وعدت به الودٌعٌن والبائسٌن والباكٌن، أنت ا لح

 إلى أبد األبدٌن آمٌن.

 

 :صالة

ٌّها اإلله الكلًّ الرأفة الذي جعل القّدٌسة رٌتا تشتهر بعجائبها المستمّرة  أ
العظٌمة، تعّطف علٌنا لكً نحصل باستحقاقها على ما نطلبه بإٌمان بواسطة 

ٌّدنا ٌسوع المسٌح آمٌن  .س
 

 صالة إلى القّديست ريتا

 في الشدائد واألمور العسيرة المستحيلة   

فً الشدائد والمصائب المإلمة أّنً أستغٌث بك، أنت المدعّوة  -1
ا للحصول بشفاعتك على  قّدٌسة األمور المستحٌلة، وأملً كبٌر جّدً

عموم طلباتً. أنقذي قلبً المسكٌن المحّطم والمحاط بؤشواك 
الشدائد من كّل الجهات ووفّري الراحة لبالً والهدوء ألفكاري 

 .ث القاسٌةالمضطّربة من أهوال الحواد

 



ٌّة   -2 َعم بواسطة بشر وإّنً أرى من المستحٌل أن أحصل على النِّ

أخرى. أكّرر ٌا شفٌعتً الحنون أّن لً ثقة عظٌمة بك، أنت هً التً 

اختارك هللا عّز وجّل لتدافعً عن قضاٌانا واحتٌاجاتنا أمام عّزته 

ٌّة مع سائر القّدٌسٌن، وباألخص فً األمور األشّد صعوبة  اإلله

 وتعقًٌدا.

ا اجتٌازه  -3  إن كانت خطاي الكبٌرة تجعل مّنً حاجًزا من الصعب جّدً

ٌّتها القّدٌسة العظٌمة الشهرة  َعم والمرام، فؤرجو أ بسهولة لنٌل النِّ

ٌّة  واالستجابة أن تنالً من لدن اإلله الرحمان المغفرة والتوبة الحقٌق

على خطاٌاي الكثٌرة واعًدا بعدم الرجوع إلٌها حّتى الموت. وال 

سمحً أن ٌطول أنٌنً كثًٌرا وكّسري القٌود وفّرحً قلبً الحزٌن ت

َعم، وأجٌزي األمل الكبٌر نحوك وأنا أتعّهد  بمنحً المرام ٌا بحر النِّ

بدوري أن أشهر وأذٌع فً كّل مكان فعل رحمتك وشفاعتك الفّعالة 

 أمام جمٌع المنكسري القلوب والبائسٌن.

ٌّة لٌسوع ا  ٌّتها الخطٌبة البه لمصلوب تضّرعً ألجلً اآلن ودائًما ٌا أ

 آمٌن.

 ثالث مرات أبانا والسالم والمجد

 :صالة مغفرة
ٌّتها القّدٌسة رٌتا المعّظمة، أنت التً اشتركت بنوع عجٌب بآالم وأوجاع  أ

ٌّدنا ٌسوع المسٌح، إسؤلً لً أن أحتمل بصبر وتسلٌم كلًّ لإلرادة  س

ٌّة، عذابات هذه الحٌاة، ودافع  .ً عّنً فً كّل احتٌاجاتً. آمٌناإلله
 

ٌّة من ُعنً بنشرها.  أبانا، والسالم، والمجد على ن

 



 

 
 صالة يومّية

ٌّتها القّدٌسة المجٌدة الكثٌرة العجائب التً تنشرٌن   ها أنذا عند قدمٌك ٌا أ
 .على العالم نعمك. ها أنذا أقّدم إلٌك خضوع قلبً المخلص العارف الجمٌل

إّنً أكّرمك ٌا شفٌعة الٌائسٌن، احرسٌنً دائًما من المصائب التً ال 
تعّوض، أبعدي عّنً وعن أهلً الٌؤس الذي هو موت النفس. إّنً أحمدك، ٌا 

حامٌة الشبٌبة، احفظً هذه الشبٌبة من حبائل الشّك والفساد. إّنً أباركك 
ٌّتها القّدٌسة معٌنة البإساء. هلّمً وساعدٌنً فً كّل حا جاتً. إّنً أعجب أ

بك ٌا بطلة الفضٌلة. ولـّما كان خٌر تكرٌم للقّدٌسٌن هو االقتداء بحٌاتهم 
ا،  ساعدٌنً لكً أصبح مثلك، ودًٌعا، متواضًعا طاهًرا، صبوًرا، محّبً

ا أقوم بواجبً خٌر القٌام وأسٌطر على الخطٌئة حّتى مع بذل  ًٌّ صالًحا، تق
ٌّتها الحامٌة ال قدٌرة وأضع فٌك ثقتً. أال اطلبً من ٌسوع الحٌاة. إّنً أحّبك أ

المصلوب الذي تحملٌنه بٌن ٌدٌك غفران خطاٌاي، ضعً فً روحً 
كراهٌة الخطٌئة وكونً لً الدرع الذي ال ٌقهر فٌحمً جسدي وروحً من 

 األعداء. آمٌن.

ٌا إلهً الذي تكّرمت ومنحت القّدٌسة رٌتا نعمة كبٌرة لتقتدي بك فً حّب 
وتحمل فً قلبها وعلى جبٌنها عالمات حّبك وآالمك، امنحنا أن أعدائها 

نحّب حّتى أعدائنا وأن نتؤّمل فً عذابات فنحمل فً قلبنا منخس الندامة 
ٌّة. أنت ٌا من تحٌا وتملك إلى أبد اآلبدٌن. آمٌن.  الحقٌق

 

 صالة للقّديسة ريتا

 (ٌمكن تالوتها كتساعٌة) 
 

ٌا قّدٌسة رٌتا، ٌا من كنت فً حٌاتك على األرض، متواضعًة،           

وطاهرًة، ومتقّشفة، وصبورًة، وملٌئًة حناًنا تجاه ٌسوعك المصلوب، إلى حّد 



ٌِت شفٌعة األمور المٌإوس منها  أّنك صرت تنالٌن منه كّل ما تطلبٌنه، فُسمِّ

َعم، ٌلجؤ الجمٌع  إلٌك بثقٍة، وهم وحّتى المستحٌلة. وبسبب كرمك فً منح النِّ

ٌنتظرون، رّبما لٌس دوًما، الفرج، ولكن على األقّل المإاساة. إستجٌبـً 

َطلبتً، ونالً لً... )أذكر النعمة المطلوبة(. وإن لم ٌإدِّ ما أطلبه إلى مجد 

 .هللا وخٌِر نفسً، فؤعطٌنً، أرجوك، ما ترٌنه مناسًبا

 

 بحّق إستحقاقات طفولتك الفرٌدة،          

ٌّة،            بحّق اّتحادك الكامل باإلرادة اإلله

ٌّة،           ٌّة طوال حٌاتك الزوج  بحّق عذاباتك وتسامحك، وصالتك البطول

 بحّق العزاء الذي شعرت به عند توبة زوجك          

 بحّق تضحٌتك بولَدٌك مفّضلة ذلك على رإٌتهما ٌغٌظان هللا،          

 لعجائبً إلى الدٌر،بحّق دخولك ا          

 بحّق تكفٌرك القاسً وجلدك كّل ٌوم،          

بحّق العذاب الذي سّببه الجرح الذي نلته من شوكة مخلّصك           

 المصلوب،

ًّ الذي أذاب قلبك،            بحّق الحّب اإلله

بحّق تعّبدك الفائق للقربان األقدس الذي تغّذٌت منه وحده طوال           

 سنوات،أربع 

          ، ًّ  بحّق الفرح الذي فارقت به تجاربك لتلَتقً عرٌسك اإلله



 ،بحّق المثِل األعلى الذي أعطٌته للناس فً جمٌع الحاالت          

 

  .صلًّ ألجلنا، ٌا قّدٌسة رٌتا، كً نستحّق وعود المسٌح

 

ٌّها اإلله الذي فً حنانك الالمتناهً، تمنح لصالة أَمِتكَ            القّدٌسة  أ

ٌّة، مكافؤة لمحّبتها الرحومة، ولثقتها  رٌتا، ما ٌبدو مستحٌالً للتوقّعات البشر

الثابتة بوعدك، ارحمنً فً بالٌاي، واسعفنً فً مصائبـً، لكً ٌعلم 

المإمنون أّنك مكافئ المتواضعٌن، والمدافع عن الذٌن ال سند لهم، وقّوة 

  .الذٌن ٌثقون بك

  . آمٌن.باسم ٌسوع المسٌح رّبنا



 :رأيّا 22صالة بمناسبت عيد القّديست ريتا في 
 

ٌّتها القّدٌسة المجٌدة، ما أعظم هذا الٌوم الذي ٌذّكرنا بانتقالك من هذا  أ

 .الوادي، وادي الدموع، إلى واحة السرور األبديّ 

 

كان لنا ٌوم فرح عظٌم، هذا الٌوم الذي وضع نهاًٌة إلماتاتك القاسٌة، 

وسهراتك الطوٌلة، وصٌامك المكّرر، وأوجاعك المتالحقة وبدأت فٌه 

ٌّة  .رحلتك السنو

 

ٌّة،  ٌّة بالسعف األبد كان ٌوم مرور عظٌم هذا الٌوم الذي تّوج معاناتك الدنٌو

وبّدل السخط والرفض بتكرٌم سماوّي  ونسج لفضائلك أكالٌل مجد أبديّ 

ٌّتها القّدٌسة المجٌدة، التً زرعت الدموع  . أجل نحن نفرح معك أ ًّ وأزل

على األرض وحصدتها سروًرا فً السماء حٌث تنعمٌن مع المالئكة وحٌث 

تفرحٌن مع الكروبٌم وترّتلٌن معهم هلل الهوشعنا فً العلى! كم أنت 

ٌّة، أنت التً ُدعٌِت إلى ٌّة بعد  طوباو مشاركة فرح الّرب على المذابح األبد

 .أن خدمته على األرض بإٌماٍن وحّب ال ٌوصفان

 

أنت اآلن أمام وجه هللا، وأنت تشّعٌن نوًرا، وتنعمٌن بفرٍح ال ٌمكن أن 

ٌّزك  ٌّما ألّن هللا م ٌصفه مخلوق، وال أن ٌتصّوره. نحن فرحون لفرحك والس

 .ومحامٌتنا القدٌرة لدى عرش رحمتهلتكونً معٌنتنا الحنون 

 

نعرف كّل هذه المعجزات التً تّوج بها الرّب القادر جسدك ساعة موتك. 

ومن العجائب التً أنجزت عبر الدهور لمجّرد ذكر اسمك. وأخًٌرا نعرف 



ٌّن نعشك وأٌقوناتك والمعابد المشادة  ٌّة التً تز كّل ذلك من اللوحات التكرٌم

ك ٌعلّمنا أّن قلبك ما زال ٌنبض بالحّب والحنان للبائسٌن الذٌن لك. كّل ذل

ٌلجؤون إلٌك وإّن الشعوب تهتف بحّق عندما تنادٌك "صلًّ ألجلنا ٌا محامٌة 

 "القضاٌا المستحٌلة!

 

أجل صلًّ من أجلنا، نحن الساجدٌن أمامك، لنرفع إلٌك صالتنا فً هذه 

 .الساعة المجٌدة

 

مسحت الدموع من أعٌن كثٌرة وأعدت البسمة واألمل إلى ٌائسٌن كثر.  لقد

، كما  ًّ فال تكفًّ عن التطلّع إلٌنا بقلٍب رحوٍم. سنتحّمل آالمنا بصبٍر مسٌح

ٌّة فً  فعلت أنت على األرض، آملٌن أن نحصل بشفاعتك على الراحة األبد

   .السماء. آمٌن

 أبانا، السالم والمجد

 

امجموعة صلوات للقّديسة ريت  
 

 صالة طفلة

ٌا قّدٌسة رٌّتا المجٌدة، كنِت منذ طفولتك فرحة أبوٌك كنت تتنّبهٌن دائًما 
 ًّ لخطر التجارب بواسطة الصالة. أنا طفلة أًٌضا، كما كنِت أنِت، وعل

واجب طاعة أهلً، مثلِك، وواجبً أًٌضا، أن أقتدي بِك، فؤصلًّ وأعٌش 
 .بطرٌقة ترضً هللا وأبويّ  وأكبر

ٌّة، أنا ألتجئ إلٌك لتطلبً من هللا أن ٌمنحنً مثلِك نعمة  ٌا شفٌعتً السماو

  الطفولة البرٌئة.

دأبانا، السالم والمج  



 صالة فتاة

ٌا قّدٌسة رٌتا، أرفع إلٌِك صالة قلبً الفتً، بكّل حرارة ومحّبة! السالم  
مستحٌالت ومحامٌة القضاٌا الٌائسة! إّن قلبً هائج، أكثر علٌك، ٌا قّدٌسة ال

من مركب تتقاذفه األمواج وسط العاصفة. ٌا شفٌعتً القدٌرة! ساعدٌنً 
ٌّاها  ٌّة وأستعمل للخٌر كّل المواهب التً منحنً إ ألكون مستحقًّة العناٌة اإلله

مة البرٌئة هللا. لقد أمضٌِت صباِك فً العزلة واالنفراد للصالة وكنِت كالٌما
 .بوداعتك وطهارتك وطاعتك

أطلبً لً من قلب ٌسوع األقدس وباستحقاقات مرٌم الفائقة القداسة 

ٌّنت صباِك وما زالت  وباستحقاقاتك أن أقترب منك بكّل الفضائل التً ز

ٌّنك حّتى دخولك الملكوت السماوّي، آمٌن.  تز

دأبانا، السالم والمج  

 
 صالة زوجة

ٌّة بطاعة والدٌِك  ٌا قّدٌسة رٌتا المجٌدة، ٌا من خضعت لسٌرة الحٌاة الزوج
ٌّة، ها أنا على قدمٌِك فاتًحا لِك قلبً ألّنً  وأصبحت مثال الزوجة المسٌح

 .بحاجة لمساعدة هللا وحماٌتك
ٌا من بفضائلك السامٌة، تحّملت ظلًما، عذابات عدٌدة، طٌلة سنوات 

ٌّة هلل ولزوجً. باركٌنا  زواجك، أطلبً لً من هللا القّوة الالزمة ألكون وف

ٌّة لتكون تمجًٌدا هلل وشهادة  وباركً عملنا. باركً شراكتنا وعالقتنا الزوج

لمحّبته لنا. إجعلٌنا دائًما على وفاق ولٌكن بٌتنا مزدهًرا بفضل نعمتك، ٌا 

تسٌطر علٌه قّدٌسة رٌتا، فتحمٌه مالئكة السالم، وأبعدي عنه الخالفات، ف

 الرحمة والحّب الذي ٌجمع قلبٌن وروحٌن خلّصهما دم ٌسوع الطاهر.

ٌا قّدٌسة رٌتا، قّدمً صالتً إلى الرّب وأطلبً منه إستجابتها وامنحٌنا، أنا 

 ورفٌقً، نعمة تمجٌد الرّب فً السماء. آمٌن.



دأبانا، السالم والمج  

 

 صالة أم تنتظر مولودها

ٌسة رٌتا المجٌدة، ٌا شفٌعتً، ٌا من وهبها هللا ألّمِك العاقر المسّنة ٌا قدّ 
وأطلق علٌك، كرمز نفٌس، إسم زهرة ولإلإة، أنظري نظرة حنان إلى 

ا. أنِت عرفِت مّرتٌن هذه الحالة، وطلبت  خادمتك الودٌعة، التً ستصبح أّمً
طلبً لً ٌا من هللا مباركة ثمرة رحمك وأن تنمو هذه الثمرة بخوف هللا. أ

قّدٌسة رٌتا، نعمة رإٌة طفلً واعتباره هبة من السماء. ومن اآلن أكّرسه 
 .لقلب ٌسوع األقدس وألّمه الفائقة القداسة وأضعه تحت رعاٌتك

ًّ لدى الرّب ولتكن مشٌئة هللا فً حٌاة األّم  ٌّتها القّدٌسة العزٌزة، تشفّعً ف أ

 والطفل.

إلٌك ألتجئ ٌا قّدٌسة رٌتا ومنك أطلب العون فازرعً فً أفكاري وقلبً 

ٌّة الخلق المقّدسة.  وأحشائً نور السماء فؤشارك هللا فً عمل

ساعدٌنً لكً ألد طفلً وأعلّمه حّب هللا وأنّمً فٌه اإلٌمان وحّبك ٌا شفٌعة 

تتكّرس لخدمة األمور المستعصٌة، إجعلً من الجنٌن الذي فً بطنً ثمرة 

 المسٌح وقّدٌسٌه. آمٌن.

دأبانا، السالم والمج  

 

 صالة أرملة

ٌا قّدٌسة رٌتا، أنظري، على قدمٌك أرملة مفجوعة بفقدان رفٌق  
 .حٌاتها

ٌّتها القّدٌسة العزٌزة، ٌا من تؤلّمِت لموت زوجِك القاسً، ولكّنك  أ

ت له آالم قلبك المحزون عرفِت كٌف تتقّبلٌن إرادة هللا، فقّدم



واستسلمِت لمشٌئته. ساعدٌنً، وتوّسلً إلى هللا، ٌنبوع التعزٌة أن 

 ٌخفّف من حزنً وتعاستً.

ٌّة  لمنحنً هللا نعمة االقتداء بك، فؤصلًّ لراحة نفس زوجً األبد

ٌّامً المقبلة بمحّبة هللا والقرٌب، وبإدارة شإون بٌتً  وأمضً أ

ٌّة، وباحترام األهل والحّب المتبادل. وهكذا وعائلتً بحكمة ور و

ٌّة  ٌّة بمساعدة العناٌة اإلله سؤنتقل من هذه الدنٌا إلى الحٌاة األبد

 وواثقة بشفاعتك. آمٌن.

دأبانا، السالم والمج  
 

 صالة راهبة

ٌا قّدٌسة مجٌدة، كنت قدوة للراهبات، أخواتك، حّتى المسّنات            

 ًّ منهن، واللواتً تمّرسن على دروب الكمال، وذلك منذ دخولك العجائب
ٌّة ٌّة والرهبان  .للدٌر. وتؤّوَجت تقواِك حّتى بلوغ قّمة الفضائل المسٌح

ٌّد السماوّي أن ال أخرج على احترام دٌري           وال  أطلبً لً، من الس

ٌّة، وٌا  أخّل بوعدي. وهكذا ٌمكننً أن أتصّرف مثلك ٌا مرآة القداسة الرهبان

ٌّدنا ٌسوع المسٌح. آمٌن.   من عرفت االقتداء بس

 أبانا، السالم والمجد

 
 صالة الشبيبة الطالبة

، ٌا من رّتبت بدقّة كّل عجائب الدنٌا، ٌا نبع النور  ًّ ٌّها الرّب األزل أ
من نّورت عقولنا بنور اإلٌمان، أنْر ظالم عقولنا بنور حكمتك  والحكمة، ٌا

لتبعد عّنا الجهل والخطٌئة. ٌا من ُتفصح لغة األطفال، أضبط لسانً وانشر 



نعمتك وبركاتك على شفتً. أعطنً الحكمة وقوة الذاكرة، وسهولة 
 ًّ  .االستٌعاب والذكاء فً طرٌقة تحصٌلً العلم

ٌّة، كونً ٌا مرٌم العذراء،            ا بتوالً وكرسً الحكمة اإلله ٌا أّمً

ًّ واجعلٌنً أعلم أّن جوهر العلم  وسٌطتً. وأنت ٌا قّدٌسة رٌتا، تشفّعً ف

. آمٌن. ًّ  هو مخافة هللا للتوّصل إلى الكمال المسٌح

دأبانا، السالم والمج  

 
 صالة الخاطئ

ٌا قّدٌسة رٌتا، ٌا من حرصت على تكرٌم هللا وسعٌت إلى خالص الخطؤة 
والهراطقة، ٌا من قمِت بؤعمال الرحمة واألمانة إلعادة اإلٌمان إلى قلب 

ًّ واطلبً لً نعمة التوبة بعد االعتراف. أطلب منك هذه  الخطؤة، أنظري إل
ة وبصورة خاّصة النعمة من كّل قلبً كما أتوّسل إلٌك أن تنالٌها لكّل الخطؤ

 .للذٌن كنُت أنا السبب فً جّرهم إلى الخطٌئة
ر مدى رحمة هللا، وأالّ نقع ثانٌة فً خطاٌانا الماضٌة. ساعدٌنا  إجعلٌنا نقدِّ

 أن نحترم ونبارك اسم ٌسوع، الذي هو وحده عربون الخالص األكٌد.

طؤة وبصورة خاّصة للذٌن ٌا قّدٌسة رٌتا، صلًّ اآلن ودائًما من أجل الخ

  سٌفارقون الحٌاة فً هذا النهار. آمٌن.

دأبانا، السالم والمج  

 

 صالة إلحالل السالم ضمن العائالت

ٌا رّب صانع السالم وحارس المحّبة، أنظر إلى عائلتنا نظرة المحّبة 
والرحمة. أنَت ترى، ٌا إلهً، كٌف هً منقسمة وقد هجرها السالم. 

 .ٌا رّب وأِعد السالم إلى عائلتنا، ألّنك الوحٌد القادر على ذلك إرحمنا،



ٌا ٌسوع، ٌا رّب السالم، إفعل ذلك باستحقاقات أّمك القّدٌسة وباستحقاقات 

القّدٌسة رٌتا التً جعلتها ُتولد من والدٌن لقّبا بصانعً "سالم ٌسوع 

ٌّنتها بالفضائل التً جعلت منها مالك   السالم أٌنما حلّت.المسٌح"، وز

ٌا قّدٌسة رٌتا، أطلبً لً من هللا هذه النعمة وسنظّل نمّجد حماٌتك القدٌرة 

 فً جمٌع المحن. آمٌن.

دأبانا، السالم والمج  

 
 صالة ألنفس المطهر

ٌا قّدٌسة رٌتا المجٌدة، ٌا من رعت بحنٍو ورحمة البإساء، إشملً برحمتك 
ٌّة  .األنفس المطهر

كم صالة وكم إماتة قّدمت من أجلها خالل حٌاتك على األرض. واآلن وأنِت 

ٌّة، أتوّسل إلٌك لتشفعً بهذه األرواح عند  فً السماء، مغمورة بالرحمة األبد

خاّصة تلك األرواح التً أحببناها وتربطنا بها هللا. ساعدٌها وبصورة 

 روابط الدم والدٌن.

ٌا قّدٌسة المملإة رحمة، تدّخلً بقدرتك الفائقة لدى عرش هللا لخالص 

األنفس التً فً المطهر حّتى تساعدنً بدورها أن أتجّنب هذا العذاب عندما 

 تصبح روحً برفقتك فً السماء. آمٌن.

المجدأبانا، السالم و  

 

 صالة األطفال

ٌّتها األم القّدٌسة، ٌا ممتلئة محّبة، إلٌك نرفع صالتنا ٌا حامٌتنا لدى ٌسوع  .أ
قلوبنا تخفق ملهوفة نحو شخصك المقّدس، فنطلب منك أن تهدٌنا إلى 

 المسٌح المخلّص والهادي إلى الصدق والمحّبة واإلخالص.



لقد أمضٌت عمرك وطفولتك وشبابك بالصالة والتقوى وحّب المصلوب 

 فاجعلٌنا مثلك تّواقٌن لما ٌرضً هللا. آمٌن.

دأبانا، السالم والمج  

 
 صالة الخّطاب

ٌا رّب األكوان، أنت الذي اخترت القّدٌسة رٌتا منذ البدء فقد كانت هً 
 .الطاعة واإلٌمان الكبٌرٌن

فها أنذا أطلب باستحقاق القّدٌسة رٌتا شفٌعتً أن تتشفّع بنا عندَك وتساعدٌنا 

ٌّة والمصارحة. ألهمنا إذا ما كّنا كالنا  ٌّة قواِمها الشفاف لنعٌش حٌاة صالحة نق

 مدعوٌن لنصبح جسًدا واحًدا وروًحا واحدة.

مجٌئنا إلى  إجلعنا ٌا ٌسوع مثلَك محّبٌن ومتواضعٌن فنكتشف بقدرتك سرّ 

 األرض ونقّدس رسالتنا. آمٌن.

دأبانا، السالم والمج  

 

 صالة المتألّمين

لقد أعطٌِت ٌا قّدٌسة رٌتا من روحك وفإادك، تعّذبِت وكان كّل هذا فرًحا 
كبًٌرا شاركِت به ٌسوع المصلوب، أعطٌنا أن نشرك آالمنا بآالم 

 .وآالمك فٌولد من األلم فرح  ٌسوع
اجعلٌنا نمزج أوجاعنا وأحزاننا بؤمل كبٌر ورجاء أكبر باهلل وبِك فنعرف 

 بؤّن اإلٌمان ٌمحو التؤّفف والتذّمر وٌداوي كّل وجع.

 ألّن آالم هذا الدهر ال توازي ما ٌنتظرنا من مجد فً السماء. آمٌن.

دأبانا، السالم والمج  



 صالة لمن يرغب الزواج

ٌّها اآلب السماوّي أّتحد بالنصف اآلخر المعّد لً لكً نمّجدك  إجعلنً أ
ونكّرمك إلى دهر الداهرٌن، وإن كانت إرادتك ٌا إلهً غٌر ما أنا أطلب 

فوجهنً إلى طرٌق الحّق واالستقامة ألكون من مختارٌك فؤسٌر سٌرة 
حسنة تماًما كما فعلت قّدٌسة المستحٌالت فؤخزت الشّر ورفعت راٌة 

 .السماء. آمٌن

دأبانا، السالم والمج  

 

 صالة السائق

ٌّتها القّدٌسة رٌتا، ٌا رفٌقة كّل سائق ومسافر ووحٌد، كونً عًٌنا ساهرة  أ
ًّ أنا المفتقر إلى عونك ومساعدتك. رافقٌنً فً مشواري واحفظٌنً من  عل

 .كّل أذى أو حادث قد ٌإذي جسدي أو روحً. آمٌن
 

مجدأبانا، السالم وال



األسماء واأللقاب التي أطلقج على 
 االقّديست ريت

 

 زهرة رائعة تفّتحت فً بستان الكنٌسة الروحانً -

 القّدٌسة المباركة -

 القّدٌسة الجلٌلة المتواضعة -

 القّدٌسة الودٌعة -

 القّدٌسة المعّظمة -

 ٌنبوع المحّبة والرحمة -

ٌّة والصبورة - ٌّة، النق  التق

 معٌنة المحتاجٌن -

 جّنة الفضائل -

 ملكة الحّب والمحّبة -

 أّم الفقراء والمعوزٌن والمعدمٌن -

 تعزٌة الحزانى وشفاء المرضى -

 شفٌعة األمور المستحٌلة والمستعصٌة والقضاٌا الٌائسة -

 نعمة من السماء وزنبقة من الفردوس  -



 حبٌبة المصلوب -

 مبّددة الهموم ومذلّلة الصعاب -

-  ًّ  سكرانة بالحّب اإلله

 األرملة األمٌنة والطاهرة -

ٌّة -  القّدٌسة العجائب

 شهٌدة التوبة -

 أّم القدرات -

 

 

 
 


