Svedectvo o uzdravení na príhovor bl. Dominika Metoda Trčku
Som rímskokatolíčka, ale do gréckokatolíckej Baziliky Zoslania Ducha
Svätého v Michalovciach chodím často a rada. Zúčastňujem sa aj
Modlitieb za uzdravenie pri relikviách bl. Metoda. Od istého času ma
trápil nádor na prsníku. Za uzdravenie som začala prosiť až na jednej sv.
liturgii (25-teho) v roku 2013, keď čakajúc v rade na pomazanie olejom,
som si po celý čas v mysli opakovala slová: „Staň sa vôľa Božia! Bože
uzdrav ma tak, ako ty chceš!“ Po skončení slávnosti som si na chvíľu
kľakla pred relikviami bl. Metoda a doslova povedala: „Dominik, prosím,
sprav s tým prsníkom niečo, lebo ja už nevládzem, riešiť ešte aj tento
problém.“ Hlava mi od únavy a vyčerpania padla na červený koberec,
kde ľudia zvyknú kľačať. Doma som si miesto nádoru potrela olejčekom
z čela a 3x prežehnala so slovami: „Staň sa vôľa Božia!“ A tiež: „Chválim
ťa Pane, za ten nádor, hoci je to absurdné, ale chválim ťa za to, za tvoj
úmysel, ktorý s ním máš a ďakujem ti!“ Po čase som bola som na
kontrolnom USG. Doktor povedal, že nádor nevie nájsť. Doslova
povedal: „Ako pozerám, tak pozerám, niet ho tu! Užívala ste výživový
doplnok (výťažok z kapusty)?“ Ja že: „Áno, ale len posledný mesiac.“„Asi
to zrejme zabralo,“ odpovedal s prekvapením. Ak by bol ten prípravok
skutočne liekom, od ktorého miznú nádory bez stopy, bol by aspoň
niekedy, čiastočne hradený poisťovňou. Doktor vravel, že mi dá kontrolu
o 3 mesiace, lebo sa mu to nejako nezdá. Možné to je, veď aj zhubné
nádory môžu zmiznúť. Ale nie je to časté. Phyllodes tumor je nezhubný
nádor, ale zvykne invazívne rásť do okolia a potom by sa musel odstrániť
aj s okolitým tkanivom. Uvážte, čo mi pomohlo, že sa nádor úplne stratil!
„Kapusta“, alebo blahoslavený Metod? Keď som si 25. v mesiaci choré
miesto potrela olejčekom, bolo zatvrdnuté! Za týždeň a pol bolo to isté
miesto mäkké a priehmatné. Chvála Bohu! A vďaka Dominikovi! Musím
ale povedať, že v ten deň uplynulo presne 5 mesiacov, čo som sa začala
intenzívne modliť za kňazov, rehoľníkov, biskupov a Sv. Otca Františka,
tak ako nás o to prosila Matka Božia. A Mária ako najlepšia
organizátorka a Kráľovná všetkých svätých to zariadila tak, aby mi
pomoc prišla práve od kňaza bl. Metoda. Naďalej sa za kňazov modlím.
A odporúčam to všetkým. Modlite sa za svojich pastierov! A počúvajte
Pannu Máriu, ktorá hovorí: „Nasledujte životy svätých. Nech sú Vám oni
príkladom na ceste k svätosti.“ Pre mňa je vzorom bl. Dominik – svojou
pevnou a neochvejnou vierou. Ak mi Pán dovolí, úctu k nemu budem aj
naďalej rozširovať. „Náš drahý Dominik! Ďakujem Ti, za nás všetkých.
Neopúšťaj nás, prihováraj sa neustále za nás, aj keď toho nie sme hodní.
Máme Ťa všetci radi, aj keď sme nemali tú milosť, poznať Ťa osobne.
Ale veríme, že si pre nás úžasným darom od nášho Nebeského Ocka,
ktorý nás nesmierne miluje. Sláva buď Bohu za všetko. Nech jeho meno
znie na slávu. Amen!“

