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Ko§ciol, Matka Swigtych, zawsze strzegl ich pamigci,
ukazujqc wiernym ich przyklad §wigtosci w nasladowaniu Chrystusa.

,,Sanctorum Mater"
Instrukcj a Kongre gacj i Spraw Kanonizacyj ny ch

o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego
w sprawach kanonizacyj nych

Drodzy Wspdlbracia,
Celebracja Jubileuszu 350-lecia naszego Zgromadzenia, pomimo ogromnych

przeszkld zwtqzanych z pandemiq, przynosi nam blogoslawione owoce iryczhwosci Boga.
Jednym z tego wyraz6w jest uzyskanie zgody kilku koScielnych instytucji i rczpoczgcie
procesu beatyfikcyjnego Slugi Bozego Fabiana i 4 towarzvszy, kaplan6w Zgromadzenia
Ksigzy Marian6w: Andrzeja, Eugeniusza, Janisa i Vaclovasa (alias Vladas). Autorem tego
procesu jest nasze Zgromadzenie, biskupem wla§ciwym, na kt6rego terenie proces juz zostal
zainicjowany jest Metropolita Warszawski. Proces ten ksztaltowal sig w ostatnich latach,
chociaz jego historia dotyczqca trzech pierwszych Slug Bozych ma juZ kilkunastoletni4
przeszlo§c.

Ksztaltowanie sig procesu slugi Boiego Fabiana i 4 towarzyszy
Dnia 31 maja 2003 roku w Petersburgu, w Rosji, zostalrozpoczgty proces katolickich

mgczennik6w systemu komunistycznego xX wieku i byl zatytulowany: ,,Causa
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Eduardi Profittlich Archiepiscopi
titularis Hadrianopolitani in Haemimonto Administratoris Apostolici Estonien§{s, ex
Socistate Iesu et XV Sociorum". W ramach tego procesu, od pocz4tku wl4czonych bylo
ttzechnaszych wsp6lbraci kaplan6w: Fabian Abrantowi cz, Andrzej Cikoto i Janis Mendriks,
JuZ po rozpoczgciu, proces ten przecho dzil rohne zmiany i generalnie postgpow ù bardzo
powoli, dlatego teLze strony Postulatury Procesu Archidiecezji w Moskwie kierowane byly
wielokrotne, i choé nieformalne, to jednak jednoznaczne sugestie , aby ZgromadzenieKsigzy
Marian6w wyst4pilo o wyjgcie swoich czlonk6w ze wsp6lnego procesu moskiewskiego. W
konsekwencji Rada Generalna dnia 4 stycznia 2019 roku opowiedziala sig za wyjgciem
wymienionych wyzej trzech Slug Bozych, czlonk6w naszego Zgromadzenia, z procesu
prowadzonego przez Archidiecezjg Matki Bozej w Moskwi e i za przekazariem sprawy do
innej diecezji, tak aby nasze Zgromadzenie stalo sig jednoczesnie jedynym Autorem
procesu.

PodjgliSmy decyzjg, aby o poprowadzenie procesu Fabiana i 2 towarzyszy poprosié
Metropolitg Warszawskiego, ks. kard, Kazimierza Nycza z dwu powod6w, po pierwsze,



odnosz4c sig do wytycznych prawa kanonizacyjnego (por. Sanctorum Mater, art.2l,par. 1),
nalezy stwierdzié, 2e niejest moZliwe przeprowadzenie procesu w diecezjach, na terenie
ktdrych Studzy Boiry zmarli, ani takhe niejest mozliwe ustalenie miejsc, gdrie znajduj4 sig
ich groby' Oddali bowiem irycie w wiEzieniach i pochowani zostali w mogilach zbiorowych,
lub niemozliwych dzi§ do zidentyfikowania. To byl takze jeden z powod6w wszczgcia
procesu wsp6lnego w Moskwie, Po drugie, spo§rdd trzech Slug Bozych, dw6ch w czasie
§mierci nalezalo do Prowincji Polskiej i wla§nie w archiwach tej prowincji w Warszawie
znajduj4 sig najwamiejsze dowody procesowe. Na tak4 sytuacjg wskazuje Instrukcja
Sanctorum Mater (por. art. 22, par. l), kiedy omawia mozliwo§é przeprowa dzeniaprocesu
w diecezji, w kt6rej znajduje sig wigkszosé materialu dowodowego,

Ks. Kardynal K' Nycz okazal.ogromn? iryczliwoséwzglgdem naszego Zgromadzenra
i pro§bg zaakceptowal, wskutek cze1ojest to proces Archidiece zjiWarsziwskiej, kt6ra ma
duZe doSwiadczenie i wielu specjalist6w w zakresie prowadzenia proces6w
beatyfikacyjnych. Z naszej strony najwigksza odpowiedzialnoSé spoczywa na prowincji
Polskiej, jako wla§ciwej jednostce administracyjnej w bezposrednich relacjach:
Zgromadzenie Ksigzy Marian6w a Archidiecezja Warszawska. Kongregacja Spraw
Kanonizacyjnych pismem z dnia 1 1 maja 2018 roku ustanowitra nowy proces pod tytulem:
,,Varsaviensis Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Fabiani Abrantowicz
et II Sociorum, Sacerdotum Congregationis Clericorum Marianorum ab Immaculata
Conceptione Beatae Virginis Mariae in odium Fidei, uti fertur, interfeqtorum',.

Juz w trakcie przenoszeqia procesu Slugi Bozego Fabiana i 2 towar4tszy pojawity
sig opinie, znane juZ wcze§niej Postulaturze Generalnej naszego Zgromadzeni4 aby
do\Tc4'é dw6ch innych naszych wspdlbraci, zmar\ych w opinii -Eczéfrstwa. Sq to:
Eugeniusz Kulesza, prezbiter z Prowincji Polskiej oraz Vladislovas (alis Vladas) MaZonas
(takZe: MaZonavicius), prezbiter z Prowincji Litewskiej. W og6lnym przekonaniu obaj
oddali swoje irycie za wiarE, a §wiadectwa ich wiemosci Bogu i Kosciolowi ,à
niepodwazalne.Pruezwszystkie lataprzetrwatapamigéich mgczeristwa i wiele os6b zawsze
oczekiwalo wszczgcia ich procesu; cieszq sig slaw4 mgczennik6w. Fakt, iz nie dolEczono
ich do zbiorowego procesu rozpoczEtego w roku 2}O3,prowadzonego przezArchidiecezjg
Matki Bozej w Moskwie, do kt6rego zgloszeni zostali inni czlonkowie Zgro madzenia
Ksigzy Mariandw (Fabian Abrantowicz, Andrzej Cikoto i Janis.Mendriks), *yritut z kilku

Swiadectw, zwiqzanej z tym pewnej nieuwagi ze
a takhe wzglgdnie krdtkiego okresu pomigdzy

e poprzednio opanowane przez komunilm, a
rozpoozgciem procesu. Juz w pierwszych miesi4cach po rozpoczgciu proc e:;r) przez
Archidiecezjg Moskiewsk4 pojawily sig mocne opinie czlonkdw Zgromadzenia jak i
niektdrych wiernych Swieckich, 2e oproczzgloszonych trzech, s4 takze inni marianie, kt6rzy
mgczerisko oddali swoje irycie za Chrystusa i KoSci6t i nalezy ich dolqczyé do procesu. W
konsekwencji Rada Generalna podczas sesji dnia 4 stycznia 2}lg r. jednomy6lnie
zdecydowala o'tym, aby wyst4pié zar6wno do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jak i
Archidiecezji Warszawskiej o dol4czenie dw6ch wspominanych wy2ej ksigzy, Ostatecznie,
po zbadaniu archiw6w dykasterii Stolicy Swigtej i uzyskaniu z ich strony nihil obstat,
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych pismem z dnia 9 lutego 2021 roku zaaprobowùa
dol4czenie obydwu kandydat6w na oltarze i otworzyta proces Slugi Bozego Fabiana i 4
towatzyszy: ,,Varsaviensis Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Fabiani
Abrantowicz et IY Sociorum, Sacerdotum Congregationis Clericorum Marianorum ab.
Immaculata Conceptione Beatae Virginis Mariae in odium Fidei, uti fertur, interfectorum,,.



Tym aktem zakohczone zostaly wszystkie sprawy formalne zwqzane z rozpoczgciem

procesu i przejgciem zaÉ odpowiedzialno§ci znaszej strony, jako Autora sprawy.

Kr6tkie biografie Slug Borych
Biografie pigciu Slug Bozych, chociaz r62niq sig co do ich pochodzenia, historii

Lryciai poslugi pelnionej dla Chrysytusa i Ko§ciola, to majq jedn4 wsp61n4 cechg: wszyscy

oni byli czlonkami naszego Zgromadzenia i oddali irycie za wiarg.

Sluga Bozy Fabian Abrantowicz urodzil sig l4 wrzeSnia 1884 roku. Po ukoriczeniu

studi6w w Seminarium Archidiecezji Mohylewskiej w Petersburgu i Akademii Duchownej

w Petersburgu, dnia 9 listopada 1908 roku przyjql §wigcenia kaplariskie,po czym wypelnial

r62ne zadania pastoralne. W Lowanium (Belgia) uzyskat tytul doktora filozofii. V/ roku
l9l4 rozpoczql. dziatalno§é duszpastersk4 w Petersburgu, gdzie mianowano go r6wniez
profesorem seminarium duchownego. Po upadku Imperium Rosyjskiego i zamknigciuprzez
bolszewik6w seminarium duchownego w Petersburgu w maju 1918 roku, zostal mianowany,

przez biskupa ordynariusza Z. tr oziriskiego, rektorem seminarium duchownego diecezji

mifrskiej. Po zajgciu w roku 1920 MiÉskaprzez bolszewik6w, F. Abrantowicz udal sig do

Nowogr6dka, gdzie prowadzil r6znorodn4 dzialalno§é duszpasterskq. W 1922 roku bp Z.

LoziÉski mianowal go wykladowc4 nowoutworzonego nrZszego seminarium w
Nowogr6dku, nastEpnie sgdzi4 trybunalu koScielnego, egza;ninatorem prosynodalnym,

cenzorem ksi4zek religijnych, czlonkiem rady administracyjnej diecezji i rady nadzorczej

seminarium. 'W roku 1923 zostat pralatem kapituly, po azym komisarzem i wizytatorem
klasztor6w, a w roku 1924 wikwiuszem generalnym czg(ici diecezji.

W roku 1926 wst4pil do naszego Zgromadzenia i rozpocz$, nowicjat w Drui.
Pocz4tkowo pracowal w Drui, po czym dnia 5 maja 1928 roku papiez Pius XI mianowal go

archimandryt4 i ordynariuszem-administratorem apostolskim dla Rosjan katolik6w
obrz4dku wschodniego w calych Chinach z siedzib4 w Harbinie. Od poczqtku napotkal

ogromne trudno§ci w organizowaniu powierzonej mu misji. Brakowalo niemalze

wszystkiego, a kontakt ze Stolic4 Apostolsk4 byLbafizo ograniczony. Jednak zwiarqpodj4t
zadania, jakie zostaly mu powierzone. Juz rok pliniej otworzyl intemat dla rosyjskich

chlopc6w - sierot z nadgranicznych teren6w. Z czasem sieroginiec ten przeksztalcil sig w
Liceum Sw. Mikolaja. Poniewaz wigkszo§é Rosjan byla prawoslawna, takze ich obj4l opiek4

duszpasterskq, W latach 1930-1932 pelnit takze funkcjg ordynariusza obrzqdku lacinskiego,

W kwietniu 1939 roku prrybyl do Rzymu zwirytq ad limina, nastgpnie uczeqtniczyl

w itule GeneralnejZgromadzenia Ksigzy Marian6w, a w sierpniu tego samego roku udal

sig do Polski. Oprocz klasztor6w mariaÉskich, odwiedzil takze najbhZszq rodzing w
Nowogr6dku. Tam, 1 wrze§nia 1939 roku, zastat go wybuch II wojny Swiatowej, Przed

powrotem do Rzymu, zdecydowal udaé sig do Lwowa i odwiedzié tamtejszych biskup6w
grekokatolickich: metropolitg A. Szeptyckiego, bpa J. Slipyja i bpa M. Czameckiego. Tam

zachorowal i'lecryL sig w szpitalu, po crymzdecydowal opu§cic tereny zajgteprzezZwryzek

Sowiecki i dotrzeé na tereny polskie zajgte ptzez Niemc6w. Podczas przekraczania granicy

w okolicach Rawy Ruskiej zostal. zatrzymany przez Niemc6w, kt6rzy nastgpnie przekazah

go sowieckiej strazy granicznej. Dnia 22 pa1dziemika 1939 roku zostal aresztowany i
przekazany NKWD we Lwowie. Szybko postawiono mu zarzuty przynaleznoSci do

katolickiego zgromadzenia zakonnego, czywrcj walki przeciwko wladzy sowieckiej i
dzialalnoSci przeciwko komunizmowi. W styczniu 1941 roku zostal przewrcziony do

wiEzienia Butyrki w Moskwie. Dnia 23 kwietnia 1942 roku specjalna kom6rka NKWD



skazala go na 10 lat lagru w Karagandzie (Kazachstan), ale - z niewiadomych powod6w -
nigdy wigzienia nie opuScil. Tam, 2 stycznia 1946 roku zmarl ex aerumnis carceris, daj1c
przejmuj4ce §wiadectwo swojej wiary nie tylko wobec innych wsp6lwig2ni6w, ale nawet w
stosunku do swoich oprawcdw, ktlrzy go okrutnie drgczyli, doprowadzaj4c do smierci.

Sluga Bozy Andrzej Cikoto urodzil sig 5 grudnia 1891 roku. Swiecenia kaplanskie
przyiEl w Petersburgu dnia 13 czerwca 1914 roku. Duszpastersko pracowat najpierw jako
proboszcz parafii Molodeczno, a potem w Mirisku objpt urzqd prokuratora seminarium i
wykladowcy toologii fundamentalnej, Po zamknigciu seminarium miriskiego powr6cil do
diecezji wileflskiej i wst4pil do Zgromadzenia Ksigzy Marian6w. Stuby zakonne zlo\424
wrze§nia 1920 roku. Nastgpnie krdtko przebywal w USA, po czym powr6cil do polski i
tozpocz$ organizowanie domu zakonnego Ksigzy Marian6w w Drui. TamteZ prowadzil
batdzo r62norodn4 i bogat4 dzialalno§é: duszpastersk4, edukacyjn4, charytatywn4,
kulturaln4 i spoleczn4. W roku 1933 na Kapitule Generalnej zostal wybrany na urzqd
przeLohonego generalnego; sprawowal go tw6rczo i z troskq o Zgromadzenie. po wyborze
nowego przelohonego generalnego w 1939 roku i po uwigzieniuprzezNKwD Slugi BoZego
Fabiana Abrantowicza, papie? Pius XII mianowal go administratorem apostolskim
katolik6w wschodniego obrz4dku w Harbinie; przeszedl w6wczas na obrz4dek wschodni,
Dnia 22 grudnia 1948 roku milicja chiÉska otocryla misjg w Harbinie i aresztowano
wszystkich marian6w, w tym Slugg Bo2ego Andrzeja oraz kilka os6p Swieckich. Trzy dni
pliniej wszyscy zostali przekazaniNKwD. Najpierw Sluga Bozy byl wigziony w wigzieniu
w syberyjskim mieScie Cryta. Postawiono mu m.in. zarzut agitacji przeciwko Zwi4zkowi
Sowieckiemu i szpiegostwo na rzecz Watykanu. Dnia 28 wrzeSnia 1949 roku otrzymal
wyrok NKWD -25lat przymusowej pracy w lagrach. Przebywal w kilku lagrach, w koÉcu
zostal ptzywieziony do Tajszetu. Podczas pobytu w lagrach staral sig codziennie odprawiaé
Eucharystig, spowiadal, rozdzielù Komunig §w., byl wzorem dla innych kaplan6w i
wiernych. Po zatamaniu zdrowia na samym pocz4tku cigzkich przesluchaÉ jego stan stale
sig pogarszal. Zmaù ex qerumnis carceris w szpitalu wigziennym w ,,Oziernoje", dnia 13
lutego 1952 roku.

Sluga Bozy Eugeniusz Kulesza urodzil sig 8 marca 1891 roku. Do Zgromadzenia
Ksigzy Mariandwwst4pil 1 stycznia 1915 roku. Swigceniakaplanskie przyjql2puldziernrka
1921. l0 stycznia 1924 uzyskal tytul doktora teologii na Uniwersytecie Katolickim we
Fryburgu w Szwajcarii. Od 1926 poslugiwal w Kolegium BielaÉskim Ksigzy MariaiXow w
Warsxawie: najpierw jako sekretarz,nauczyciel propedeutyki f,rlozofii, religii, wychowawca
i spowiednik uczni6w, a od 1936 roku jako sprawny dyrektor i utalentowany reprezentant
Zgromadzenia wobec szkoly i wladz Polski - pzeprowadzil m.in. reformg organizacyjnqi
finansow4 Kolegium. W 1938 roku, po usunigciu przez polskie wtadze administracyjne
mariandw Bialorusin6w z domu zakonnego w Drui, Sluga Bozy Eugeniusz zostal tam
wyslany przez przelohonych celem ratowania placdwki. Znajd,owata sig ona w6wczas w
bardzo trudnej sytuacji. Tam w krdtkim czasie dal sig poznaéjako dobry prze1ozony,
utalentowany dyrektor, czlowiek pelen zapall i osobistej §wigtoSci. Od czasu okupacji
sowieckiej (1939) calkowicie po§wiEcil sig pracy duszpasterskiej: glosit kazania i
rekolekcje, spowiadal bez wytchnienia, dodawal otuchy ksigzom i siostrom zakonnym,
pouczal ich jak maj4 bronié wiary i wiernych wobec prze§ladowaniaze strony bolszewikdw,
przesttzegal przed angahowxriem sig w sprawy polityczne. Po wybuchu wojny niemiecko.
bolszewickiej (1941), zostal aresztowany dnia 30 czerwca lg41 i zamordowany przez



Zolnierzy sowieckich uciekaj4cych przed Niemcami. Kilka dni p62niej wierni odnaleZli jego
cialo i pochowali ie prrry koSciele w Drui. Od razu i spontanicznte przez wiemych zostal
lrznany zamEczennika.

SlugaBoùy Vladislovas (alias Vladas) MaZonas urodzil sig24 czerwca 1881 roku.
Swigcenia kaplanskie przyjEl2g czerwca 1906 roku. Do ZgromadzeniaMarian6w wstqpil4
wrze§nia 1924roku,po czymposlugiwal m.in. w Mariampolu jako wychowawcamlodzieiry
i redaktor zrraflego w6wczas, katolickiego pisma ,,§altinis", gdzie m.in. pisal o
przeSladowaniach KoSciola w Zwiqzku Sowieckim. W latach 1932-1934 prowadzil
duszpasterstwo dla Litwin6w w Londynie. V/ 1934, zostal poslany do Harbina w Mandzurii
do pomocy w prowadzonym przez Zgromadzente Ksigzy Mariandw Rosyjskim
Ordynariacie Bizantyjsko-SlowiaÉskiego Obrz4dku. Oddany i tw6rczy w posludze, byl
m.in. zastgpc1 przelozonego misji, wychowawcq i nauczycielem religii we wszystkich
szkolach ordynariatu, redaktorem czasopisma,,Katoliczeskij Wiestnik", urzgdowym organie
Ordynariatu. V/ 1938 powrdcil na Litwg, do Mariampola, gdzie m.in. ponownie zostal
redaktorem pisma ,,§altinis". Po zajgciu Litwy przez Zwiqzek Sowiecki (1940), zostal
aresztowany dnia 14 czerwca l94l przez NKWD i wywieziony do Kraslagu, przy stacji
Rieszoty, tagpunkt 7, w poblilu jeziora Bajkal, w Krasnojarskim Kraju na Syberii. Tam
zostal poddany bardzo cigzkim przesluchaniom i torturom, wskutek czego nieodwracalnie
utracil zdrowie. Oskar2ono go o rewolucyjn4 dzialalno§é i wrogoSc przeciwko Zwiqzkowi
Sowieckiemu, wynikaj4cq z pobudek religijnych i osobistych przekonaÉ. Dnia 21 kwietnia
7942 roku zostal skazany na karg §mierci. Wyroku jednak nie wykonano, poniewaZ celem
kolejnych przesluchaÉ zdecydowano wyslaé go do Moskwy, gdzie dotarl dopiero w lutym
1944 i od razu skierowano go do wigziennego szpitala w Moskwie w Butyrkach. Tam zmarl
w styczniu 1945 r. ex aerumnis carceris niezlomny w wierze do konca.

Sluga BoZy Janis Mendriks urodzil sig 21 stycznia 1907 roku. 26 paldziernika 1926
roku wstqpil do Zgromadzenia Ksigzy Mariandw. Swigcenia kaplairskie WZyjEl3 kwietnja
1938. Poslugiwal gorliwie w parafii Ksigzy Mariandw w Vilani oraz w kilku pobliskich
parafiach, a w czasie II wojny §wiatowej w r6znych miejscowo§ciach. Po zajgciu tr otwy
przez Niemcy zostal mianowany proboszczem w Ostrone. Na terenie tej parafii, w czasie
jego poslugi, partyzanci zabili policjanta, kt6ry wsp6lpracowal z Niemcami. Wadze
okupacyjne zarzqdzily uroczysty, katolicki pogrzeb,ale SlugaBozy odmdwil, argumehtuj4c,
i2 zabity ZyL w grzechu publicznie znanym: w konkubinacie bez sakramentu malZbpstwa.
Kie§ w nocy przed pogrzebem nieznani ludzie zasypali przygotowany wczeÉniej gr6b i
wykopali in,ry poza ogrodzeniem cmentarza, wladza okupacyjna zrzucila cùq
odpowiedzialnoSé na proboszcza. Po wielokrotnych przesluchaniach i zagroZeniu
wywiezieniem do obozu koncentracyjnego, zazgodqprzelohonych zakonnych Sluga Bozy
zbiegl i ukrywal sigprzez okolo dwa lata, to jest aZdo konca wojny w roku 1944. Na
pocz4tku drugiej okupacji sowieckiej rozpoczqL poslugg jako proboszcz. Dnia 25
pu2dziernrka 1950 roku zostal aresztowany przez sluzby sowieckie, a24 marca 1951 roku
otrrymal wyrok 10 lat przymusowych rob6t w lagrze w Workucie mi.in. za ,,antysowieck4
agitacjg". Przebywaj4c w Lagrze, pelen gorliwoSci o zbawienie dusz, potajemnie i z
oddaniem kontynuowalprac7 duszpasterskE po§r6d wigzni6w. Na fali odwilzy powstalej po
§mierci Stalina (5 marca 1953 r.), wigZniowe rozpoczgli strajk celem odzyskania wolnosci.
WLadze obozowe wezttraly wojsko, kt6re I sierpnia 1953 roku otoczylo oboz. Sluga Bozy
Janis, przekonany , 2e jako kaplan powinien i§é tam, gdzie ginq ludzie i przygotowywaé ich



na spotkanie z Bogiem, poszedl do pierwszego szeregu wigzni6w. Umarl zastrzelony
wypowiadai4c formulg rczgrzeszenia: ,,Misereatur vestri omnipotens Deus...,,.

Drodzy Wsp6lbracia,
Ko§ci6t zawsze strzegl pamigci §wigtych, ukanlqc wiernym ichprryktad swigtosci

wna§ladowaniu Chrystusa (por. Instrukcja,Sanctorum Mater),Jako synowie KoSciolamamy
obowiEzek podjgcia sig trudu wydobycia z historii i ukazania tych naszych Wsp6lbraci,
ktltzy wiemi uz do koÉca w wierze oddali Zycie dla Chrystusa w sluzbie czlowiekowi.
Przedstawione w niniejszym liScie w bardzo krdtkim zarysie biografie pigciu Slug Bozych
powinny zostac dokladnie przebadane, opracowane i przedstawione do òceny odpowiednim
komisjom w ramach procesu beatyfikacyjnego celem uznaniaich mgczeristwa. W przypadku
mgczennik6w nie prowadzi sig juz procesu rozeznania cudu, jako znaku specjalnej
ingerencji Boga, potwierdzaj4cej dla KoSciola, izB6g pragnie wyniesienia kandydata nà
oltarze. Mgczeristwo samo w sobie jest objawieniem mocy Boga i doskonatym
na§ladowaniem Chrystusa w Jego mgce.

W dobrze pojgtym interesie zarlwno samego procesu Slugi Bozego Fabiana i 4
towatryszy, jakteznaszej wspdlnoty zakonnej, znajduje siE szerzenie o nich wiedzy posr6d
wiernych oraz zachgcanie do modlitwy o ich beatyfikacjg, ewentualnie do modlitwy o
uzyskanie lask i cud6w za ich wstawiennictwem. I to jest rrasze zadanie. Zachgcam zatem
do glebszego poznawania zyciorys6w Slug Bozych, do podejmowapia w czasie studi6w
zar6wno historycznych jak teologiczny chzagadnief_zwiEzanychzich'zyciem i nauczaniem,
do pisania o nich prac koricz4cych studia seminaryjne itd. W najblizszym czasie zostan4
mianowani wicepostulatorry tego procesu. Mamy nadziejg w milosier dziuPana, ze zostanq
wyniesieni do chwaly okaruy jako wiarygodni §wiadkowie Chrystusa ukrzyzownego i
zmartwychwstalego. Powierzamy przyszlo§é procesu samemu Bogu w modlitwie:

Bo2e wszechmog4cy i milosierny, Ty Sludze Bozemu Fabianowi i czterem
towar4tszom: Andrzejowi, Eugeniuszowi, Janisowi i Vladasowi, naszym Wsp6lbraciom
udzielile§ laski mgczeÉstwa oraz powolaleS ich na §wiadk6w mgki i zmartwychwstania
Twojego syna, spraw prosimy, aby oni zostari wyniesieni do chwaly oltarry, amy, zyjqc
charyzmatem naszego Zgromadzenia, wiernie i aL dokorica poéwigcali nasze zycie wslu2bie
Ko§ciolowi, dlazbawienia §wiata. Prosimy o to przez Chrystusa pananaszego. Amen.
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