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LITURGICZNE OBCHODY 77. ROCZNICY ŚMIERCI KSIĘDZA ANTONIEGO DUJLOVIĆA
Na fundamentach kościoła parafialnego Podwyższenia Świętego Krzyża w byłej parafii Gumjera,
w dekanacie Prnjavor i na pobliskim głównym cmentarzu parafialnym, w 77. rocznicę męczeństwa
Antoniego Dujlovića młodego proboszcza tej parafii, zamieszkałej przez polskich katolików, została
odprawiona Msza św. w sobotę, 11 lipca 2020 r.
Podobnie jak we wszystkich poprzednich latach, Mszy św. przewodniczył biskup Banja Luka Franjo
Komarica, Proboszcz i dziekan Prnjavoru - ks. Vlado Lukenda, pastor i opiekun sanktuarium św.
Teresa od Dzieciątka Jezus z parafii Presnača - ks. Ivica Božinović i o. Zvonko Topić - proboszcz parafii
Marija Zvijezda. Oprócz siostry zakonnej, ze Stowarzyszenia Adoratorek Krwi Chrystusa z Banja Luki,
około 10 świeckich wierzących z parafii Prnjavor, Banja Luka i Petričevac uczestniczyło we Mszy św.
wraz
z modlitwami i pieśniami. Obecna, coraz bardziej dramatyczna sytuacja, związana
z pandemią koronawirusa uniemożliwiła przybycie innych, którzy regularnie zbierają się na tę
pamiątkową modlitwę za zabitego kapłana.
Biskup Franjo podziękował „Bogu i wszystkim obecnym” za to, że pomimo trwania pandemii był
w stanie prowadzić celebrację liturgiczną również w tym roku, gdzie wierny świadek Chrystusa
odprawiał te same święte tajemnice i przelał krew wiernymi powierzonymi mu w ciągu trzech
dramatycznych lat wojny. Z powodu nieustraszonego nauczania doktryny Chrystusa i przykazań Boga.
Został zabity „in odium fidei” - z nienawiści do wiary katolickiej - o czym świadczy wielu świadków,
oficjalnie przesłuchanych przez komisję śledczą w procesie jego beatyfikacji, zainicjowanym w Banja
Luce i polskiej diecezji legnickiej, w której mieszkają byli parafianie z Gumjery i ich potomkowie.
W homilii biskup po raz pierwszy opowiedział o wyjątkowej roli Jezusa Chrystusa w ratowaniu
rodzaju ludzkiego i jego niekończącej się miłości do każdego człowieka, której kulminacją jest życie
dla zbawienia wszystkich ludzi, nawet jego morderców. Mówił także o wielu naśladowcach Chrystusa
wśród członków Kościoła, którzy podobnie jak on poświęcili swoje życie „na cześć Boga, Bożego
prawa i zbawienie dusz bliźnich”.
Wyjaśnił, że wielu z nich było w naszym chorwackim narodzie przez całą długą historię aż do naszych
czasów. Wśród licznych świadków wiary z diecezji Banja Luka biskup przedstawił jasną postać
prawdziwego męczennika „z czasów II wojny światowej proboszcza ks. Antoniego Dujlovića,
pochodzącego z parafii Ivanjska niedaleko Banja Luki. Urodzony w 1914 r., wyświęcony na kapłana
w 1939 r. Parafię Gumjera przejął w 1940 r. - zabity został przez grupę żołnierzy w nocy z soboty na
niedzielę w dniach 10–11 lipca 1943 r. ”
Od dnia męczeńskiej śmierci jego parafianie uważają go za prawdziwego męczennika, ponieważ
oddał swoje życie w obronie wartości Bożych przykazań i chrześcijańskiego nauczania moralnego,
tj. broniąc ich życia. A kiedy po wojnie w 1946 r. musieli wyemigrować do Polski na stałe, zachowali
pamięć o jego jasnej postaci i przekazali ją potomkom. Biskup zachęcił obecnych do szerzenia wśród
innych katolików tej dramatycznej, ale wielkiej prawdy o kandydacie na ołtarze z szeregów kapłanów
diecezji Banja Luka. Wezwał ich, by wytrwale modlili się o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego
księdza Dujlovicia.
Po Mszy św. wszyscy w procesji odmawiając różaniec, udali się na pobliski cmentarz, gdzie biskup
poprzedził modlitwę za wszystkich zmarłych parafian z parafii Gumjera.
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