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СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

    Називаюся Аназтазія Каліщак. Живу в Воррен, Мішіґан (біля Детройту,
США). Минулого року я їздила з групою туристів в Україну. Усе було ніби
гаразд, але, вернувшись до дому, я захворіла. На моєму обличчі, на грудях і попід
пахами показалася погана, густа висипка, яка мене постійно нестерпно свербіла
й водночас дуже боліла. За короткий час, із висипки поробилися відкриті рани
на грудях, з яких щось постійно витікало.  Я зверталася до різних лікарів (до
найменше десяти). Вони були безрадні. Перше думали, що в наслідок радіації в
Києві, в мене появився рак. Взяли в мене пробку тіла для дослідження в
лабораторії, але досліди нічого не показали. Давали мені різні уколи, різні креми
й масті, але ніщо не помагало. А на додаток до цього, мене ще постійно боліли
голова, карк і хребет, до тієї міри, що я взагалі не могла повернути голову в ліву
сторону. Так тривало цілий рік.

    Якось так склалося, що мої приятелі  їхали на відпуст до монастиря оо.
студитів у Вудсток  Онтаріо, і я поїхала з ними. Це було в серпні, 2001 р., на свято Успення Матері
Божої. Після відпусту, мої приятелі взяли мене до Торонта, де в словацькій церкві Різдва Пресвятої
Богородиці в останню суботу кожного місяця
відправляється Служба Божа за оздоровлення. Після
Служби Божої, люди підходять до переду, де стоїть кілька
осіб із медаликами, на яких є поцілунок Матінки Божої з
Ґарабандалу. І мене поблагословили такими своїми
медаликами пані Олена, а пізніше д-р Михайло Рожелюк.

    Вернулися ми до дому.  На третій день дивлюся, а на
моїх грудях немає нічого. Вся висипка зникла, якби її й не
було. Залишилися тільки плями, де раніше рани були. І до
сьогоднішного дня ніщо мене не болить, ні карк, ні хребет, ні голова.  Можу свобідно повертатися і
вліво і вправо. Я тепер цілком здорова.

    Так Господь Бог дав мені ласку оздоровлення, через поцілунок Його Матері на медаликах з
Ґарабадалу.  Це Мати Божа й Ісус Христос мені допомогли. А докторові Михайлові й пані Олені... дай
Боже щастя, вам і вашим дітям ...бажає Анастазія Каліщак. 
 

місяць грудень, 2001 р. 
Anastazja Kaliszczak 
Warren, Michigan
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