
 

ЧУДЕСНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ МОЇХ ЧУДЕСНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ МОЇХ ОЧЕЙОЧЕЙ
 

26 квітня 2007р.
Торонто, Канада
 
Восени 2005-го року, мої очі почали мені дуже докучати.  Це відчувала
я особливо в моїй праці, з причини сильного освітлення.  Мої очі були
постійно зачервонілі, сухі (відчуття піску в очах). У жовтні, я була в
окулістки, але вона ствердила, що це тільки запальний стан, і що тиск в
очах був добрий.  Приписала мені антибіотик у краплях.
 
На деякий час ті краплі помогли, але пізніше все наново повернулось. 
Я розмовляла з моїм родинним лікарем, а він порадив мені вживати
звогчуючі краплі до очей. Коли, одначе, я наново звернулася до мойого
родинного лікаря, бо ніякої поправи не було, лиш навпаки, стан моїх
очей погіршився, то він унапрямив мене до очного спеціяліста.
 
Після початкових перевірок, спеціяліст ствердив, що маю іскри в
лівому і в правому очах (тиск  правому оці був 18, а в лівому 25) і
спрямував мене на лазерне лікування, яке проведено було в січні, 2006-
го року, у шпиталі Торонто Вестерн. Лікування вуконував сам той
спеціяліст.
 
Після тієї процедури, я мала ще дві візити у нього (друга вже на моє бажання).  Я скаржилася, що не
відчуваю особливої поправи, а спеціяліст ствердив, що я не маю вже іскор, що все виглядає в порядку і
що маю тільки подбати за тим, щоби допасувати до моїх очей краплі, що звогчують очі.
 
Так мучилась я зо своїми очима до березня, аж моя шефова на праці змилувалась наді мною і
спрямувала мене до свого окуліста-спеціяліста в Бремптон-і, який їй багато допоміг. Першу візиту
назначено на 5-е квітня, 2006 р.
 
У міжчасі, це значить 28-го березня, я мала візиту в мого дентиста, д-ра М. Рожелюка. Бачачи мене
після 3-місячної перерви, доктор, направляючи мої зуби, з цікавости запитав мене - “Як там мої очі?”  
Я відповіла, що мені найбільше помогло б, коли б доктор поклав на мої очі свою руку і помолився за
моє оздоровлення.
 
Доктор був дуже зайнятий і не міг цього зробити. Але мої слова запали в його серце, бо, після
закінчення дентистичної процедури на моїх зубах, він запитав свою дружину, Олену, чи має вона зі
собою свій чудотворний медалик з Ґарабандал-у і чи може помолитися про оздоровлення моїх очей.
 
Олена висловила згоду і повела мене до окремої кімнати. Там сіла я на крісло, а Олена приклала
чудотворний медалик до мого чола, близько моїх очей,  і почала молитву до Преч. Діви про ласку
оздоровлення моїх очей. Пригадую також, що і я у своєму серці просила Пресвяту Матір про
оздоровлення.
 
Спочатку я відчувала велике напруження в моєму тілі, спричинене доволі довгою дентистичною
процедурою,  але після кількох хвилин, я почала відчувати, як усі мої м’язи розпружуються, а моїм
серцем заволодів великий спокій.
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Після деякого часу, я почула слова пані Олени, які Пречиста Діва 
переказувала їй у серці, що мої очі будуть здорові у Великодню неділю. Ці слова я взяла собі глибоко
до серця.
 
П’ятого квітня, я пройшла дуже докладну перевірку моїх очей у Бремптон-і. Мені дали рецепт на
окуляри і звогчуюче желе для очей. Після семи днів ношення окулярів, я мала зголоситися на наступну
візиту в очного спеціяліста.
 
У Велику Суботу, 15-го квітня, 2006 р., я відчула велике покращання хвороби моїх очей. Перестала
мені докучати ота надмірна вразливість на світло. Вже не відчувала піску в очах. Значно поправилось
рівно ж і зачервоніння очей. Поправу очей, яку я зазнала в той час, можу окреслити на 75%.
 
Дальшої полегші я зазнала, коли, 5-го травня, я оглянула фільм «Медалик Пречистої Оздоровляє – ІІ».
(від ред.: Документальний фільм про другу з черги місійну подорож д-ра Михайла й Олени Рожелюків
в Україну.)  Цей фільм я пережила дуже глибоко. Він показує так багато чудесних оздоровлень в
Україні в 2004 році, через заслуги Пресв. Богородиці Кармельської Гори із Ґарабандал-у.
 
Повторні докладні обслідування моїх очей були проведені 13-го вересня, 2006 р. У Бремптон-і. Тиск у
моїх очах був знаменитий: 10 у правому і 10 у лівому.
 
З того часу проминуло вже багато місяців, а стан моїх очей залишається добрим.
 
Цим свідченням бажаю подякувати Пресвятій Богородиці з Ґарабандалу за оздоровлення моїх очей.
Спасибі.
 
                                                            Вієслава Скочиляс-Дебська
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