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Otec Bill bol oddaný kňaz a mnohými darmi obdarovaný kazateľ 
Vincentínskej kongregácie z mesta Kerala v Indii, pôsobiaci aj v Afrike. 
Navštevoval často aj Európu, USA, Austráliu, Kóreu a Japonsko, kde kázál, 
vysluhoval sv.omše za uzdravenie a viedol duchovné cvičenia, 
odovzdávajúc dobrú zvesť Evanjelia kardinálom, biskupom, kňazom, 
rehoľníkom a ľudu. Boh uzdravil prostredníctvom neho už mnoho ľudí.  
Otec Bill sa narodil 23.februára 1928. Za kňaza bol vysvätený v roku 1958 
a od toho roku pracoval v rôznych úradoch vo svojej diecéze Kerala. Jeho 
práca vyvrcholila dlhším pôsobením v administrátorskej úlohe pre cirkev.   
Vo veku 48 rokov prekonal dva srdcové infarkty, čo ho pripútalo na lôžko 

pre nasledujúcich 45 dní. Od svojho lekára dostal varovanie, aby sa vzdal akejkoľvek vyčerpávajúcej 
činnosti vrátane stúpania do schodov a nadovšetko sa mal vzdať kázania. Mal pravidelne brať lieky na 
úpravu a stabilizovanie svojho zdravotného stavu. V čase jeho zotavovania ho pozvali zúčastniť sa na 
duchovných cvičeniach, ktoré organizovalo charizmatické hnutie v Kerale. Bolo tam 163 kňazov a dvaja 
biskupi. Na konci tohoto duchovného cvičenia jeden z biskupov vyzval otca Billa, aby prišiel a dovolil, 
aby sa nad ním modlili. Požiadal otca Billa, aby v duchu predniesol svoje želanie.  Priamo v tej chvíli 
uvidel ako sa ho Ježiš dotýka rovnako ako v časoch keď žil, kázal a uzdravoval ľudí v Jeruzaleme. Vtedy 
cez jeho vieru sa v ňom udiala veľká zmena.  
Nasledovali vyšetrenia jeho lekárov, ktoré potvrdili nad všetku pochybnosť, že sa uzdravil.                                                             
Svoje uzdravenie dokázal tak, že vystúpil na blízku horu.  Potom získal od svojich predstavených 
dovolenie, aby mohol zanechať administratívne práce a aby mohol zamerať svoju budúcu činnosť na 
kázanie Božieho slova.  Rozhodol sa tiež, že sa bude venovať uzdravovaniu vierou a odcestoval do 
mesta Pittsburg v USA. Práve na konci jeho prípravy sa stal prvý zázrak uzdravenia v chráme v 
Bostone, keď sa modlil nad ochrnutým človekom na vozíčku. Tomuto človeku sa zrazu vrátilo zdravie a 
mohol hneď chodiť. Takto sa aj jeho viera posilnila a potom cestoval po celej Indii, aby mohol 
sprostredkovávať uzdravenie.          
Svoje sedemdňové duchovné cvičenia so sv. omšou za uzdravenie a ľudové misie viedol po celom 
svete. Nenazýval ich charizmatické, ale nazýval ich duchovnými cvičeniami , ktoré pomáhali ľuďom 
otvoriť sa Božiemu duchu a pomáhali uzdraviť celého človeka  - dušu, ducha a aj telo.  Viac ako pred 
ôsmimi rokmi začal Otec Bill chodiť do Tanzánie (Afrika), kde ponúkol duchovné cvičenia a ľudové misie. 
Jeho práca ho priviedla do Keňe, Ugandy, a Sudánu, kde získal obrovské množstvo priaznivcov a jeho 
ľudové misie a omše za uzdravenie navštívili milióny ľudí.  Potom sa dostal do Kamerunu, Zambie, 
Zimbabve a do Južnej Afriky a do ďalších krajín.  
Svedectvá ľudí, ktorí sa stretli s otcom Billom vo veľkej miere potvrdzovali zvláštny dar uzdravovania, 
ktorý mu Boh prepožičal. Jeho hodnoverné kázanie a uzdravovanie pomohlo mnohým sa otvoriť 
Ježišovej Dobrej zvesti a umožnilo im obnoviť svoje odovzdanie sa princípom a uplatňovaniu katolíckej 
viery.      
 
Každý rok bol jeho časový plán naplnený pre veľký záujem veriaceho ľudu. Okrem sirotincov a škôl 
založil ešte mnoho modlitbových domov v Európe, Afrike a Amerike s úmyslom povzbudzovať ľudí v ich 
duchovnom živote. Niekoľko dní po oslave svojich 80. narodenín, nás navždy opustil 14.3.2008.  
 
 
 
 
 
 
 


