Rita van Cascia
ca. 1381 – 1457
22 mei Ritaroosjes
vredestichtster
mystica,
doornwond op haar hoofd
Rita, geboren in Roccaporena een dorpje in de buurt van Cascia, krijgt bij haar geboorte als
doopnaam 'Margherita – parel' en door haar levenswijze zou ze later uitgroeien tot de
'Kostbare parel van Umbrië'.
Al op jonge leeftijd wil ze het klooster in, maar haar ouders zien haar liever trouwen
omdat zij dan in hun laatste levensjaren een beroep op haar hulp kunnen doen. Rita trouwt
met een officier uit goede familie die nogal driftig van aard is. Met haar kalmte, gebed en
veel geduld heeft Rita een goede invloed op zijn karakter. Ze krijgen een tweeling en
beleven gelukkige jaren. Aan hun huwelijksgeluk komt abrupt een einde als haar man wordt
vermoord. Haar schoonfamilie eist bloedwraak. Rita blijft weigeren, wat getuigt van enorme
moed aangezien ze leven in een gewelddadige tijd. In de 15 de eeuw zijn er veel conflicten
tussen de pausgezinde Welfen en de keizergezinde Ghibelijnen maar Rita behoort tot een
derde partij, de pacieri, de vredestichters die in deze conflicten proberen te bemiddelen.
Haar schoonfamilie prest dan de 15-jarige tweeling om de moord op hun vader te wreken.
Rita protesteert maar krijgt haar jongens dit voornemen niet uit hun hoofd gepraat. Zij is
wanhopig en bidt God om hulp. Dan sterven onverwacht haar zonen. In korte tijd heeft Rita
niet alleen haar man verloren, maar ook haar kinderen. Er volgt een periode van verdriet,
rouw en meditatie. Ze besluit dan in het klooster in Cascia in te treden. Dat wordt haar
echter tot drie maal toe geweigerd omdat het klooster bang is betrokken te worden in de
bloedwraak. Rita beseft dat ze eerst vrede zal moeten sluiten met haar schoonfamilie, wat
haar na jaren van gebed en voorzichtige gesprekken lukt.
Het is veelzeggend dat de oudste afbeelding van Rita haar niet weergeeft als non maar
als weduwe die iets onmogelijks voor elkaar gekregen heeft. Eenmaal in het klooster
opgenomen, gaat haar leven niet over rozen: de priorin test de gehoorzaamheid van deze
zelfstandige vrouw en de medezusters zijn vaak jaloers. Rita verdiept zich echter in het
lijden van Christus en ontvangt een doorn uit de doornenkroon van Christus wat in een
pijnlijke wond op haar voorhoofd zichtbaar is.
Zij is nu een populaire heilige omdat ze als seculiere en als religieuze een begripvolle,
krachtige én nederige persoonlijkheid is die vrede en verzoening kan brengen.
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