
Jacqueline Verstichel cura de cáncer.
Dos mujeres belgas, peregrinas en la aldea española

de Garabandal, se han curado completamente.
 

Por el Beso que he dado aquí, mi Hijo hará prodigios.

Amberes. Bélgica.

De Gazet van Antwerpen.

Dos mujeres belgas curan completamente. Jacqueline Verstichel cura de
cáncer; su compañera cura de reumatismo agudo.

Los médicos han declarado que dos mujeres belgas peregrinas en la aldea
española de Garabandal se han curado completamente, una de reumatismo
agudo, y la otra de cáncer de pulmón.

Cuando se les preguntó si se hubieran recuperado de haberse tratado de
forma más tradicional, las mujeres dijeron que habían intentando
previamente tratamientos convencionales sin éxito. Los exámenes médicos,
que incluyeron rayos X y resonancias magnéticas, mostraron que la paciente
con cáncer estaba totalmente libre de la enfermedad.

Ambas mujeres están convencidas de que se han curado milagrosamente.



"Estoy segura de que mi curación del cáncer de pulmón sucedió a raíz de mi
peregrinación a Garabandal", afirmó Jacqueline Verstichel.

También, en la misma peregrinación a Garabandal, el lugar donde la
Virgen María se apareció a cuatro niñas, Gilbert Peeters, otro visitante,
afirma que se sintió atraído hasta el pie de una cruz y allí tuvo una visión
mística en la cual vio a Cristo en la cruz y cómo Sus Heridas sangraban.

Publicado en Amberes. Bélgica.
De Gazet van Antwerpen.

 

Texto original en holandés.

Original text in Dutch

Doktoren hebben verklaard dat twee Belgische vrouwen die op pelgrimstocht naar het Spaanse dorp
Garabandal waren geweest, volledig zijn genezen — de een van ernstige reuma en de andere van
longkanker. Op de vraag of zij genezen zouden zijn met de traditionele behandelmethoden, zeiden beide
vrouwen dat zij eerder de conventionele behandeling zonder succes hadden geprobeerd. Medische
onderzoeken, waaronder röntgenfoto’s en scans, lieten bijvoorbeeld zien dat de kankerpatiënt volledig vrij
was van de ziekte. Beide vrouwen waren overtuigd dat ze op wonderbaarlijke wijze waren genezen. “Ik
weet zeker dat mijn longkanker is genezen omdat ik een pelgrimstocht naar Garabandal heb gemaakt,” zei
Jacqueline Verstichel.

Tijdens dezelfde pelgrimstocht waarop de Maagd Maria aan een aantal mensen verscheen, beleefde
Gilbert Peeters, een andere pelgrim, een extatisch visioen. Hij zei dat hij naar de voet van een stenen
kruis werd getrokken en daar een mystiek visioen had waarin hij Christus aan het kruis en het bloeden van
Zijn wonden kon zien.

(Bron: De Gazet van Antwerpen, België)
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