
Witajcie. 

 

 Na prośbę Moderatorów rekolekcji "Radość zobowiązań", w których uczestniczyliśmy i ku 

chwale Pana, przedstawiam świadectwo uwolnienia. Przed rekolekcjami, a nawet w trakcie ich 

trwania nie byłem wolny jeśli chodzi o używanie kawy i słodyczy.  Niby błachostka bo to nie 

papierosy ani alkohol, ale widziałem ile to złego we mnie powoduje. Każdy dzień rozpoczynałem i 

kończyłem kawą, a ile ich było w ciągu dnia... na pewno za dużo. Pod koniec ta używka już mi 

nawet nie smakowała, nie rozbudzała mnie, a dalej ją piłem. 

Co do słodyczy to zachowywałem się jak "słodyczoholik". Naprawdę. W domu nie mogłem przejść 

obok nich obojętnie, tzn. w taki sposób, żeby ich nie zjeść. Na spotkaniach towarzyskich i 

urodzinowych potrafiłem zjeść tyle słodyczy, że na kolacje i konkrety już nie miałem "miejsca". 

Próbowałem parę razy podjąć post właśnie od tych używek, w bardzo szczytnych intencjach, ale nie 

potrafiłem. Dosłownie kilka dni, bardzo spinając się, byłem w stanie pościć. Więcej nie. Jestem 

przekonany, że Pan Bóg bardzo był obecny w tej sytuacji i powoli przeprowadzał proces 

uzdrowienia. Co jakiś czas dostawałem informacje z różnych stron, że słodycze naprawdę nie są 

zdrowe i że spokojnie można ich nie jeść. Widziałem też taki niezdrowy "pęd" naszych dzieci do 

słodyczy i brak mojego przykładu, że można ich nie jeść. Fizycznie czułem się coraz gorzej. Ciągle 

zmęczony, niewyspany, bez energii i sił do życia.  

Chyba w czerwcu przed rekolekcjami powiedziałem Jezusowi, że sam sobie z tym nie poradzę, że 

chęć jedzenia słodyczy i picia kawy jest silniejsza ode mnie. 

I tak znaleźliśmy się w Olsztynie na rekolekcjach "Radość zobowiązań". 

Tutaj na początku Moderator Marcin, odnośnie palenia papierosów, rzucił krótką naukę, żeby nie 

palić w ośrodku, którym było dla nas seminarium duchowne. Doszło do mnie, że słodycze i kawa to 

sa moje nałogi. W którymś dniu po obiedzie pojechaliśmy do Gietrzwałdu – miejsca objawień 

Matki Bożej. 

Po obejrzeniu Sanktuarium poszliśmy na lody. Każdy dostał swój lód. Nasz najmłodszy syn tak 

wolno jadł swój przydział, że z córką zaczęliśmy sprzeczać się kto powinien zjeść pozostałości loda 

po nim. W końcu tak walczyliśmy o niego, że spadł na ziemię. Tak sobie pomyślałem, że było to 

moje dno całej sytuacji ze słodyczami. Naprawdę po zjedzeniu swojego loda chciałem jeszcze 

więcej. Jak dziecko. Gdy ten lód spadł na ziemię powiedziałem: "Koniec. Nie jem słodyczy. Nie 

piję kawy". Wierzę, że to przeogromna łaska, bardzo konkretnie została wtedy na mnie wylana. 

Od tego czasu ja w ogóle nie muszę się spinać i starać, żeby nie jeśc słodyczy i nie pić kawy. 

Wielką mam wolność w tym względzie. Jak sobie przypomnę próby postu od tych używek, to 

widzę swój wielki wysiłek, jakieś wewnętrzne zawody, a na końcu porażkę. A teraz wogóle nie 

muszę się starać i jestem wolny. Odkrywam smak wody do picia i pijam jej więcej. Herbaty nie 

słodzę. Jem owoce. Jest ok. Alleluja! Chwała Panu! Dzięki Ci Panie. Z dnia na dzień czuję sie 

lepiej. Mam jakby więcej sił. Zacząłem biegać. Dzięki Ci Panie za uzdrowienie. 

Szczęść Boże. 

 

 

       Szczęśliwy Grzegorz Kubica.  
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