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HET WONDER VAN DE GENEZING VAN PATER DRISCOll O.CARM.  

 

Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll, O.Carm. een agressief, kwaadaardig 

melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd geope-

reerd en kreeg zware bestralingen. Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote 

devotie voor Titus Brandsma. Daarom wendde hij zich tot Titus Brandsma om zijn 

voorspraak. Ook het diocees waartoe hij behoort begon een intensieve gebedsactie 

voor de genezing van pater Driscoll. Met alle behandelingen verdween de kanker. 

Maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. 

Tot grote verwondering van de artsen is pater Driscoll weer gezond en wel aan het 

werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard en leeft inmiddels al 14 jaar zonder 

dat de kanker terugkeerde. Pater Driscoll is ervan overtuigd dat hij zijn genezing 

te danken heeft aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma.  

 

Operatie 

Artsen verwijderden uit Driscolls rechter voorhoofd uiteindelijk een melanoom dat 

was uitgezaaid naar zijn nek, 84 lymfeklieren en een speekselklier. Na de operatie 

werd hij 35 dagen bestraald. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse Aca-

demie voor Dermatologie is het overlevingspercentage bij patiënten met stadium 

IV-melanoom 15 tot 20 procent na vijf jaar en slechts 10 tot 15 procent na tien 

jaar. De site kanker.nl is pessimistischer. 'Bij patiënten met melanoom stadium IV 

is ruim 30 procent na 1 jaar en minder dan 20 procent na 3 jaar nog in leven.'  

 

Onderzoek 

Het bisdom van Palm Beach deed anderhalf jaar onderzoek naar de 'wonderbaar-

lijke' genezing van pater Driscoll, waarbij een team van artsen en juristen werd 

geraadpleegd. Eind december 2017 werd het onderzoek afgerond en het dossier 

inclusief alle medische rapporten opgestuurd naar het Vaticaan.  

 

Proces tot heiligverklaring 

Op 26 november 2020 heeft een commissie van medische adviseurs, aangesteld 

door de Congregatie voor zalig- en heiligverklaringen, bevestigd dat de genezing 

van pater Michael Driscoll, O.Carm. vanuit wetenschappelijk oogpunt onverklaar-

baar is. Vervolgens heeft op 25 mei 2021 de commissie van theologen van de 

Congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van 

Michael Driscoll, O.Carm. erkend als een wonder dat is geschied op voorspraak 

van Titus Brandsma. De erkenningen van zowel de commissie van medische advi-

seurs als de commissie van theologen waren een belangrijk stap in het proces tot 

de heiligverklaring. 

 

Op 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen van de Congregatie 

voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit geno-

men inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma.  
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Tenslotte heeft paus Franciscus op 25 november 2021 de Congregatie voor de 

Heiligverklaringen gemachtigd om de decreten af te kondigen betreffende het won-

der dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma en 

dat de weg opent naar heiligverklaring. Op 4 maart 2022, tijdens het Gewone 

Openbare Consistorie, bevestigde paus Franciscus het advies van de kardinalen en 

bisschoppen en kondigde hij de datum van de heiligverklaring van pater Titus aan. 


