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«Оксано, я не чую болю!»
Сьогодні я приїхала на цю Ясну Гору (в Гошевi),
щоби подякувати Пресвятій Тройці, Пречистій Діві
Марії і подружжю Рожелюкiв, які приїхали з
Канади, за ласки, які я отримала у п'ятницю в
Церкві Христа Царя.
Я хворію вже з дев'яностого року. Виставлений
діаґноз, - дерматоміозіт. Мене дуже боліли ноги. Я
не могла ходити. Останні роки мені стало дуже
погано. Я могла перейти тільки сто метрів. Я не
могла піднятися ні на одну сходину. Мені було дуже
тяжко. І весь час я просила Матінку Божу,
Пречисту Діву Марію, про ту допомогу.
Коли я дізналася про те, що приїхали подружжя з Канади, я подумала як я маю туди
поїхати, коли мені так тяжко. Я не можу анi сісти сама на автобус, анi зійти сама з
автобуса. Мені потрібна допомога. Але я поїхала автобусом сама. Я зустріла людей по
дорозі, які мені помогли. І там я вистояла цілу Службу Божу, вистояла молебень.
Коли я прийшла до дому і почала розказувати своїм рідним, я відчула полегшення. Я
відчула, що я, відбувши такий цілий день, в такому шумі і на ногах, я не відчувала болю.
Мені стало легше. Я сказала своїй дочцi, «Оксано, я не чую болю! Мене не болять ноги, не
болять руки! »
Вони усі почали плакати. Вона каже, «Мамо, може то на вас зійдуть ці ласки.» І я
відчувала, що я болю вже не маю. Ранiше, мені було тяжко встати з ліжка. Я мусіла за
щось триматися. А тепер я стала сама на свої ноги і пішла. І коли я збудилася в половинi
шостої, клякнула до Матінки Божої і почалася молитися вервичку, "Матінко Божа, дякую
Тобі за Твої ласки!" I сьогодні, я прийшла сюди на Ясну Гору подякувати Пречистій Дівi
Марії.
Моліться, вірте, і вам Господь пошле ваші ласки. Надійтеся на це!
Свiдчення невiдомої жiнки,
зняте на вiдео в Гошевi,
9-ого травня, 2004 р.

