
"Матінка Божа Добра - Вона Допоможе!"
Слава Ісусу Христу!

    Я, -  Ольга Майко. Мені 63 роки. Дванадцять років тому я попала в
катастрофу. В мене було два переломи на хребті і два переломи шийного хребта.

    Я лежала в лікарні. Чотири місяці була в апараті, щоб зрослися кістки. З
часом все стало нормально. Я виконувала роботу, яка була мені під силу. В
соняшну погоду мені було добре але, коли мала мінятися погода, особливо перед
дощем або в дощову, мене боліла шия й плечі. Здавалося, що на плечах лежить
якийсь тягар і гне вдолину. Переломи довго даються взнаки, а ще в такому віці.

    Коли до нас приїхали Рожелюки, п. Михайло і п. Олена, розказували, яку силу
має медалик, що його привезли з Ґарабандалу і говорили, що вони і в нас будуть
зцілювати людей. І мені хотілося до них попасти.

    У неділю, після Служби Божої, вони медаликом і молитвою зцілювали людей. Я спокійно стояла в
черзі і з жінками молилася на вервиці до Матінки Божої. Але було багато людей і я на зцілення не
попала. Тільки поцілувала медалик, який держав у руці о. Зеновій і пішла додому. (від ред.: Отець
Зеновій Касько, парох села Радчі, отримав від Рожелюків медалик з Ґарабандалу, як і всі інші
священики, яких зустрічали Рожелюки в Україні).

    В дома мені було боляче, не так тілесно, як душевно. Я була розтривожена.

    У вівторок, я відчувала ще більші болі. Я пішла до церкви на Службу Божу. Отець Зеновій Касько
казав що Матінка Божа добра і Вона допоможе. Я дуже повірила в ці слова. Хоч відчувала болі, але я
боялася подумати що мене болить, щоб не образити Матінку Божу.

    У слідуючу суботу я встала рано. Мене нічого не боліло. Я пішла до церкви. Потім працювала цілий
день і не відчувала ніяких болів, хоч майже цілий день ішов дощ. У неділю цілу Службу Божу
вислухала і нічого не боліло, і був гарний настрій.

    Хочу подякувати Господу Богу і Матінці Божій за оздоровлення. Також дякую Михайлу й Олені, що
привезли чудотворний медалик і допомогли багатьом людям. Дякую п. Богдану Шиптуру, що привіз до
нас таких добрих людей. Дякую і о. Зеновію, нашому пароху, за такі золоті слова: «Матінка Божа
добра і Вона допоможе», бо так і сталося.

    Я хочу заявити на цілий світ, що тільки Господь Бог і Матінка Божа є найкращі лікарі і цілителі.
Закликаю всіх людей -  християн і не християн, віруючих і не віруючих -- не шукайте оздоровлення в
ворожбитів, знахарів, шарлатанів, в тих що називають себе цілителями, а тільки в молитві, в вірі і
любові до Бога, Матінки Божої і до свого ближнього.

Ольга Майко 
с. Радча, Україна 
грудень, 2002 
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