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W

iele już napisano na temat św. Siostry Faustyny Kowalskiej,
jej drogi duchowej, naznaczonej licznymi, często trudnymi
do zrozumienia i przyjęcia objawieniami, a także na temat samego
Orędzia Miłosierdzia. Książka, którą dziś oddajemy czytelnikom
do rąk, jest dziełem zupełnie wyjątkowym i wyrastającym ponad
wiele dzieł, jakie powstały dotychczas. Przede wszystkim dlatego,
że pośród licznych publikacji na temat Miłosierdzia Bożego przez
całe dziesięciolecia pozostała tekstem praktycznie zapomnianym,
ale jej wyjątkowość jeszcze bardziej zasadza się na tym, że obok samego Dzienniczka stanowi ona niejako drugie świadectwo z pierwszej ręki. Napisana przez kierownika duchowego, spowiednika
i powiernika Świętej, stanowi niezwykły zapis tego, czego on sam
doświadczył, zebrał, a przede wszystkim w czym sam stał się narzędziem w Bożych rękach – bo to właśnie Józefem Andraszem SJ,
w kluczowym momencie duchowej drogi świętej Zakonnicy, posłużył się Pan. Najlepszym dowodem tego jest fakt, że sama Siostra
Faustyna przekonana była, iż modliła się właśnie o niego.
We wstępie do Biografii, napisanym przez samego Autora, czytamy między innymi: „Pragnieniem naszym jest przedstawić życie S. Faustyny według obu wymagań realizmu hagiograficznego
– przedstawić ją nie tylko jako człowieka, ale również jako wybitną służebnicę Bożą, niepospolicie uprzywilejowaną”. To właśnie
„niepospolite uprzywilejowanie” stało się nie tylko bezpośrednim
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powodem powstania tej książki, ale też kamieniem milowym całego życia ojca Józefa Andrasza. Bóg postawił go wobec dylematu,
przed jakim wiele razy stajemy jako spowiednicy i powiernicy duchowi ludzi, którzy przychodzą do nas po umocnienie i poradę.
W swej posłudze wiele razy przychodzi nam stanąć wobec niepojętych tajemnic Bożych zamysłów i planów, wobec fascynujących
i jednocześnie niepojętych historii ludzi, których Bóg prowadzi
po swych drogach, udzielając im mniej lub bardziej niezwykłych
darów, które kształtują ich życie oraz stają się darem dla innych.
Naszym zadaniem jest te dary rozpoznać i umocnić tych, którzy
się przed nami otworzyli: utwierdzić ich w przekonaniu, że są na
dobrej drodze, albo wskazać im kierunek, w którym powinni dalej
szukać. Wiele razy jednak zdarza się nam stanąć wobec tajemnic,
które – z pokorą musimy to przyznać – są od nas większe, które nas
przerastają. I co wtedy?
Ojciec Andrasz, postawiony w takiej właśnie sytuacji, zdał się
na własną intuicję i doświadczenie, a ponieważ był kapłanem,
który pozwolił się Panu prowadzić, miał z czego czerpać i miał
się na czym oprzeć – jego duchowość zbudowana była na skale,
jaką był Bóg.
W książce, która wędruje dziś do rąk czytelników, mamy opis
jego osobistych dociekań i wysiłków, zmierzających do rozpoznania działania Boga w Zakonnicy, która zaproszona na niezwykłą
wędrówkę ku szczytom doskonałości odpowiedziała: „Oto ja Służebnica Pańska”, a następnie wyruszyła w drogę. W tej wędrówce
potrafiła umiejętnie korzystać z rad ludzi, których Bóg stawiał na
jej drodze – jednym z nich był ojciec Andrasz.
Dziś jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania jego postacią. Skromny jezuita, ukryty dotąd w cieniu św. Faustyny, staje
się coraz bardziej widoczny i budzi coraz większy podziw, uświadamiając nam, że szczytów świętości nie osiągamy sami. Bardzo
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dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wydania tej książki.
Wdzięczny jestem wszystkim Księżom Kardynałom, Arcybiskupom i Biskupom, którzy bezpośrednio lub przez swych sekretarzy
wsparli ideę ukazania dzieła ojca Andrasza – wśród kilkudziesięciu
listów1 z polskich Diecezji, poprzedzających wydanie tej książki,
wiele było takich, które sugerowały rozważenie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Autora. Oddajemy tę sprawę Bogu. Przed nami
ponad dwieście stron fascynującej opowieści. Zabierając się do
niej, mimo wszystko nie zapominajmy, że celem Autora tej książki
nie było pisanie o sobie, ale o Siostrze Faustynie Kowalskiej. Niech
więc ta lektura przybliży nas do niej, a przede wszystkim do Tego,
który ją wybrał i do niej przemawiał.
Jakub Kołacz SJ
Przełożony
Prowincji Polski Południowej
Towarzystwa Jezusowego

1

Listy, o których mówi Autor, były odpowiedzią na wysłanie przez Redakcję „Życia Duchowego” w 2014 roku książek ojca Józefa Andrasza SJ opublikowanych przez Wydawnictwo WAM: Miłosierdzie Boże. Historia spisana
przez spowiednika s. Faustyny oraz Poświęć się Sercu Bożemu [przyp. red.].

