
 
Pragnę podzielić się swoimi przeżyciami z rekolekcji. Moje świadectwo nie byłoby 

pełne, gdybym nie napisała o swojej nietypowej sytuacji. Dwa lata temu zdiagnozowano u 

mnie nowotwór. Przez pół roku trwała w szpitalach walka o moje życie, a później, przez 

kolejne miesiące już w domu, walka o  powrót do sprawności po wielu operacjach i 

wyczerpującej chemioterapii. 

Kiedy wydawało mi się, że wracam do zdrowia, to badania wykazały nawrót choroby. 

Oddałam swoje życie Bogu. Modlili się w mojej intencji przyjaciele z naszego kręgu, który 

był jeszcze w trakcie pilotażu. 

 Pojechaliśmy z rodziną do Sokółki, miejsca, w którym w sposób szczególny objawił 

się nasz Pan Jezus Chrystus. I dałam się prowadzić.  

Bóg stawiał na mojej drodze dobrych ludzi, którzy wspierali nas modlitwą i dobrych 

lekarzy, którzy w trakcie dodatkowych badań, zdiagnozowali u mnie drugi nowotwór, 

niezwiązany z wcześniejszą chorobą. Chwilowe przygnębienie nie trwało długo, Pan nie 

pozwolił mi się smucić. Żeby leczyć nową chorobę, należało jeszcze raz zbadać w jakim 

stadium jest zdiagnozowany nawrót poprzedniej choroby. I kolejne badania wykazały, że 

choroba się cofnęła bez zastosowania jakiejkolwiek terapii. Był to kolejny cud w moim życiu. 

Dzięki takim wynikom, mogłam podjąć leczenie, przeszłam kolejną operację i 

chemioterapię. Przed podjęciem leczenia zapisaliśmy się z mężem na rekolekcje w Pelplinie 

(ORAR II). Nie wiedzieliśmy, jak będę znosiła chemię, nie wiedzieliśmy też w jakim terminie 

będą kolejne cykle, ale zaufaliśmy Panu i On nadal nas prowadził. Rekolekcje przypadły na 

czas pomiędzy cyklami chemii, tak, że mogłam je przeżyć, ciesząc się dobrym 

samopoczuciem.  

Był to dla nas święty czas, czas umocnienia w wierze, czas ukojenia, ale i czas 

pogłębienia naszej więzi małżeńskiej. Piękny dialog małżeński, wspólna adoracja relikwii 

Krzyża i wspólne dźwiganie krzyża podczas Drogi Krzyżowej uświadomiło nam, że nasz 

krzyż choroby, cierpienia nie jest taki ciężki, jest na naszą miarę, ponieważ nasz Pan jest z 

nami i nieustannie nam o tym przypomina, Jego miłosierdzie jest niezmierzone. 

Po rekolekcjach w Pelplinie zapragnęliśmy przeżyć rekolekcje 15 dniowe, dlatego 

znaleźliśmy rekolekcje, które odbywały się w czasie ferii i zapisaliśmy się na Oazę Rodzin I 

stopnia w Przewozie k. Chmielna. Byłam już dwa miesiące po zakończonej chemioterapii.  

Początek rekolekcji był dla mnie bardzo trudny, ponieważ mąż po przywiezieniu nas, 

musiał wrócić na jeden dzień na pogrzeb brata, a ja cierpiałam z powodu silnej kolki 

jelitowej. Byłam przerażona i bałam się, że będę musiała zgłosić się do szpitala. Mimo bólu i 

złego samopoczucia, uczestniczyłam w zaplanowanych konferencjach i ogromną siłę 

otrzymywałam podczas Eucharystii i namiotu spotkania. Podjęliśmy z mężem nowennę do 

św. Charbela o uzdrowienie mnie z bólu i modliliśmy się przed Tabernakulum w kaplicy. Z 

dnia na dzień czułam się coraz lepiej, aż zupełnie ból ustąpił. 

Cudownym przeżyciem było dla mnie po raz kolejny wyznanie Pana Jezusa jako 

mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Wzruszające było odnowienie przysięgi małżeńskiej i 

wspólna uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. 



Głęboko przeżyliśmy z mężem modlitwę wstawienniczą i drogę krzyżową, podczas 

której, podobnie jak w Pelplinie, mogliśmy wspólnie z Chrystusem dźwigać nasz krzyż. Z 

rekolekcji wróciliśmy umocnieni jako małżeństwo i jako rodzice. 

Bardzo ważnym owocem rekolekcji (i tych wakacyjnych i tych zimowych) jest 

duchowy rozwój naszych córeczek: 7 letniej Zosi i 4 letniej Martusi. Nasze dzieci bardzo 

emocjonalnie przeżyły półroczną rozłąkę ze mną, a później były świadkami moich zmagań z 

chorobą. Udział w rekolekcjach otworzył je na spotkanie z Panem Bogiem, na nowe 

przyjaźnie, na wspólnotę. Są radosnymi dziewczynkami, o wrażliwych serduszkach. I za to 

wszystko chwała Panu!   

Dorota i Janusz 


