
ŚW. RAFKA  (Rifka)  
 
Św. Rawka zakonnica Urodziła się 29 czerwca 1832 
r. w miejscowości Himlaya w libańskim regionie 
Metn w rodzinie katolickiej. Na chrzcie otrzymała 
imię Boutroussyeh (Pietra). Po śmierci matki w 
1839 r. ojciec znalazł się w trudnej sytuacji 
finansowej i w 1843 r. posłał córkę do pracy jako 
służącą w domu zamożnego Libańczyka w 
Damaszku. Kiedy po czterech latach wróciła do 
domu, okazało się, że ojciec ożenił się po raz drugi. 
Zarówno macocha, jak jedna z ciotek chciały wydać 
ją za mąż, ale Boutroussyeh postanowiła zostać zakonnicą. Udała się 
wówczas do klasztoru Zgromadzenia Córek Maryi w Bikfaya, gdzie została 
przyjęta natychmiast. Ojciec i macocha próbowali przekonać ją, by wróciła 
do domu, ale bezskutecznie. Po zakończeniu nowicjatu 10.02.1856 r. złożyła 
śluby zakonne. 1.08.1858 r. została skierowana do seminarium w Ghazir, 
prowadzonego przez jezuitów. Pracowała tam w kuchni, uczyła się 
ortografii i arytmetyki, a w wolnym czasie pogłębiała znajomość języka 
arabskiego. Od 1860 r. była nauczycielką katechizmu i wychowawczynią w 
szkołach swojego zgromadzenia. W 1864 r. została przeniesiona do Maad, 
gdzie razem z inną zakonnicą założyła szkołę dla dziewcząt. W tym okresie 
jej macierzyste zgromadzenie przechodziło poważny kryzys. Boutroussyeh 
modliła się żarliwie, prosząc Boga o pomoc w podjęciu decyzji zgodnej z 
Jego wolą. Pewnego dnia w śnie ukazali się jej św. Jerzy, św. Szymon Słupnik 
i św. Antoni Pustelnik, który powiedział: «Wstąp do Zakonu Libańskich 
Mniszek Maronickich». Jeden z dobroczyńców Zgromadzenia Córek Maryi 
pomógł jej dostać się do klasztoru św. Szymona al–Qarn w Aďtou. 
Rozpoczęła w nim nowicjat 12 lipca 1871 r., a 25 sierpnia następnego roku 
złożyła uroczyste śluby zakonne i przyjęła imię Rafka, na pamiątkę swojej 
matki. Przeżyła w tym klasztorze 26 lat, dając przykład posłuszeństwa, 
gorliwości w modlitwie, ascezy, poświęcenia i pracowitości. W październiku 
1885 r. podczas modlitwy prosiła Boga, by dał jej udział w zbawczej męce 
Chrystusa. Od tej pory cierpiała z powodu wielu dolegliwości, ale znosiła je 
z cierpliwością i pokorą. W 1897 r. została przeniesiona do nowego 
klasztoru w Jrabta. W 1899 r. całkowicie straciła wzrok, a wkrótce także 
została sparaliżowana. Dziękowała Bogu za wszystko, szczególnie za dar 
cierpienia. Zmarła 23 marca 1914 r. w opinii świętości. Po jej śmierci, za jej 
wstawiennictwem także wiele osób zostało uzdrowionych. Ludzie, jako 
relikwie zabierają okruszki ziemi z jej grobu. Podobnie jak u o. Charbela, jej 
grób promieniował przedziwnym światłem. 
Została beatyfikowana 17.11.1985r. i kanonizowana 10.06.2001r. przez 
naszego Papieża Jana Pawła II. 
 


