
 Оздоровлення п. Іванки Ліскаватської 
(Із листа до д-ра Михайла й Олени Рожелюків)

1. листопада, 2002 р.

    Хочу розповісти про чудесне оздоровлення п. Іванки Ліскаватської. Вона розповіла мені про нього
по телефону і просила, щоби я це записав. Ось її розповідь.

ФОТО: Церква св. Йосафата в м. Новояворівську, недалеко Львова

    Пані Іванка є пенсіонеркою, має 65 років, проживає в м.
Новояворівьску, Лвівської області і є доброю товаришкою моєї мами.
Пані Іванка останнім часом чулася зле, щось її боліло всередині і вона
пішла в лікарню на обстеження. Коли вона була в лікарні її почали
боліти також ноги, хоча раніше її ніколи ноги не боліли. Лікар сказав,
що вона має глибокі вени і приписав якісь ліки. Так з хворими ногами і
з тими іншими хворобами вона повернулася до дому, щоби вдома
продовжувати лікування.

    Вдома вона вже не могла ходити ногами, тільки при необхідності, з великим зусиллям, тримаючись
за стіну, могла перейти по хаті. Вона майже перестала їсти, не могла ходити і готувалася до
найгіршого. Душевний стан її також був дуже поганий. Так вона лежала два тижні.

     Коли ви п. Михайле з п. Оленою були в Новояворівську, то п. Іванка звичайно не могла піти, щоби
поцілувати медалик з Ґарабандалу. Але на другий день, тобто 3-го жовтня, 2002, я взяв той великий
медалик з Ґарабандалу, що ви мені подарували і пішов з  мамою відвідати п. Іванку.

 
ФОТО: Частина із 1500 учасників в церкві св. Йосафата. Церква і ціле 

подвір'я навколо неї були вщерть виповнені.

    Я коротко розповів їй про цей медалик і дав поцілувати, а також коротко помолився. Що було потім,
я дізнався по телефону від моєї мами, а потім від самої п. Іванки. Передаю її розповідь:

    «Після цілування медалика, я міцно заснула. Сниться мені сон. В сні я бачу Матінку Божу і Вона
мені каже, -- "Ти будеш здорова," -  і я в сні починаю скакати з радості, тупати ногами, танцювати,
кричу до моєї дочки Тані, - "Таню, я здорова. Мене вже не болять ноги!" І з тим пробудилася і думаю:
то був тільки сон. Але починаю рухати ногами і дійсно чую, що ноги мене вже майже не болять.

    На другий день мені стало ще краще і тепер мене ноги зовсім не болять. Я вже ходжу по хаті і ноги
мене зовсім не болять. То Ісус і Матінка Божа оздоровила мої ноги через медалик з Ґарабандалу. Тай
ті попередні хвороби вже зменшились.»

P.S.    Також хочу повідомити, що дві жінки з Золочева, які їздили на зустріч з вами до Івано-

Франківська, також оздоровились. Одній перейшли сильні болі голови, які мучили її довгий час. А



Франківська, також оздоровились. Одній перейшли сильні болі голови, які мучили її довгий час. А
другій майже зникла пухлина. Вони казали, що самі про це напишуть і я пізніше якось вам перешлю.

З пошаною і молитвою,

о. Теодор Пилявский, ЧСВВ 
Золочів, Україна 
1. листопада, 2002 р. 
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