
Urocrystość Trój cy Przenajświętszej
Błogosławieństwo Domu pamięci proboszcza Ks. Ante Dujlovicza

Ocice, 11..06.2022.

Drogi bracie w biskupiej posłudze' mons. Andrzeju,
Drodzy bracia kapłani,
Drogie siostry zakonne,
Drodzy parafianie i drudzy wierni,
Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Zbawicielu!

Wszechmo gący i Miłosierny Bóg, który wszystko stworzył z miłości - takŻę i nas - umożliwił
namŻejako członkowie KoŚcioła ChrysfuSowego - jednego, świętego, katolickiego i
apostolskiego - przeżyjemy i ten dzisiejszy radosny dzteńt'wydarzenie. Wierzę że jesteście
szczęśliwi i radośni z powodu dzisiejszej uroczystości. I ja róvłnież dzielę zwaml tą radośó i
szczęście za co dobremu Bogu bardzo dziękuję.

ChociaŻ według urodzenia naleŻymy do różnych narodów - jako chrześcijanie jesteŚmy
wszyscy członkami jednego nowotestamentalnego Bożego narodu. Wszyscy jesteśmy
ocłtrzczeniw ''Imię ojca i Syna i Ducha Świętego''. Bóg w którego wierzymy jest jednym
Bogiem w trzęch osobach: ojciec, Syn i Duch Swięty. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej
jest istotną tajemnicą naszej cŁrześct1anskiej wiary i naszego Życia.Łaską chrz1r'l ''W lmię
ojca i Syna i Ducha Świętego'' jesteśmy - jako członkowie Kościoła Chrystusowego -

wezwani aby mieć ldział w zyciu Trójcy Przenajświętszej - tu na ziemt w wierze, a po
śmierci w wiecznej ŚwiatłoŚci!

Prawdę o Trójjedynym Bogu objawił nam wcielony Syn Bozy Jezus Chrystus. on jest i Bóg -

współistotny ojcu, i człowiek - nasz brat według ciała.Istnieje więc dla nas ludzi niesłychana
mozliwość ze w osobie człowieka Jezusa z Nazaretu, Syna Najświętszej i Niepokalanej
Dziewicy Maryi - spotykamy wszechmogącego, niepojętego, niewidzialnego, niedotykalnego
Boga. Gdyż Jezus Chrystus Żyje w Bogu, swym Niebieskim ojcu, z którym jest współistotny,
któremu wszystko powierza. Dlatego i my mozemy, jako uczniowie Jezusa swoje życie z
zaufanięm i spokojnie zŁoŻyc w Boze ręce. Żyć z Bogiem znaczy tazemz Jezusem stawać
przed Jego i naszym Niebieskim Ojcem.

Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy pouczeni,Że wcielony' Jednorodzony Syn BoŻy, Jezus
Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. on nam obiecał, Żewrcrzącw
Niego, równiez imy zmartwychwstaniemy nawieczny, szczęś|iwy z1łvot (J II,25-26).

Zmartwchwstanie Jezusa jest sprzeciwem wobec śmibrci i sprzeciwem wobec tego świata,
przeciw świafu zabijartia, zniszczenta. światu cynizmu i lekcewazenia miłości, dobroci i
Życia; przeciw światu który stwarzawciąŻ nowe cierpienia i nieszczęŚcia; przeciw światu
który dzieliIudzi i narody nazwycięzców i przegrarych. Zmarrwychwstanie Jezusa jest
wybraniem życia, nadziet, radosnej ptzyszłości, zbawtenta. wiecznej szczęśliwo ści i życia
wiecznego.

Boza objawiona prawdaktorą Kościół Chrystusowy I7alJcza, - głosi: ''Wiemy żeBogczynl
wszystko dobrym dla Ęch' lc.orzy Go kochają'' (Rz 8,28a)

Świadectwo wielu świętych i błogosławionych potwierdza tę prawdę. Dopust Bozy
ftzycznego i moralnego złana świecie jest tajemnicą którą Bóg wyjaśnia w swoim Synu
Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartvłychwstał aby zwyciężyć zło. Nasza wiara daje nam
pewnośó żeBognie dopuśclłby zła, jeżeliztego Samego złanie wyciągnąłby dobra - takimi
drogami i na taki sposób, które do końca poznury i ztozumiemy dopiero w zyciu wiecznym.



Zadaniemkuzdego wczniaJezusa, każdego.chrześcijanina, jest aby być prawdziwym,wiarygodnym; aby się nie wstydził Jezusai Jego ,rńt - a1e swoimi ,i";;;i i czynamiświadczył że Jezusjest Drogą,rtawdą., żv"r"il,j"k;; on sam o Sobie ,r"uł,a podaje wswojej Ewangelii św' Jan upo.toł 1r t4,o;. łporioł j.ru*, 
św. Paweł, w drugim liście do

ilT:ff:11iiffii;i"og 
nie dał nam ducha bojaźni,ui. a,r.hu.o.y, -ii"Łi iftzeźwego

Najwyzsze świadectwo które mozn a d'ać dlaJezusa Chrysfusa, zaprawd'ęChrześcijańskiej

il'łi;'łil#ectwo 
które prowadzi d'oofiarowania włas,i"go życia,ao własn"j śmierci - jest

W duchu nauki Kościoła kryterium męczeństwa jest miłość. A być chrześcijańskimmęczennikiem znaczy: - byó wiarygodnym swiańki..o-iłos.i. Chrześcijarrski męczennik niedaje swojego życia-za Chrystusa ] łby p"o.kur1.9*"1. ń|rt*o' ,*o;ą heroicznośó' ale - jestsam pochwycony Chrystusową miłością itrudzi'lę por.J*ie i maksymalnie odpow iedzieć namiłość Chrystusa oddaniem, ofiarowaniem nawet ;i;;;" życia.
Dlatego każde przemówienie i przepowiadanie o prawdziwym chrześcijanskim męczenniku,jak to tłumaczy nauka Kościoła katóhckie.go, -ur'i o'e ń'r'u od usilnego sposobuudowadniania"naszej prawdy'' wobęc śwńa, a ńilźv i"wszechnej publiczności, ale ttzebapokornie i zdecydowanie pobudzać do'poznawaniazyćiiiświadectwa śmierci konkretnegomęczennika i naśladowanie miłości Chrysfusa *ou.. toJoetnego męczennika i miłości tegomęczerrnika wobec Chrysfusa.

Męczennik daje świadectwo dla Chrystusa który umarł i zmartwychwstał, z którym jestzj e dno c z ony mił o ś ci ą' o n' swo im zyliem daj e ś wi ad e"*" p."*j'"i'# 
" 

t r'J. u 

",: 
ański ejwiary i nauki chtześctjans.kiej. o1 znosi śmier Ó czynemmęstwa! A męstwo jest jednym zsiędmiu darów Ducha Świętego, który.przyjęliśmy w sak amencie bieizmowania abyśmyswoją wiarą mogli świadczyó w t<azae;_sytu acji zycia.- 

_-

Znamy z całej długiej historii Kościoła od'samych jego początków, od czasów apostolskichaż do naszych dni' że niezliczonaliczbachrysiusoffińuczniów, CĘstusowych wiemych -wszelkich stanów - 
:d9n9 swoje życie,to znaczy ayn zaaiciz powodu swojej wiernościChrysfusowi i jego świętej .ruuó". 

"

Kościół pokazuje _ z pokolenia na pokolenie - swoim członkom przyl<łady wcięnowychwyjątkowych członków,ktorzy prźepowiadali i swoim ,y"r"^ świadczyli, i aż d,o ptzeąaniaswojej krwi bronili nauki Chrysfusa o *:":7":"t r"s"7uir-ki"; k.'rl*.r., .tr"ń"s ci;ktorzybardziej wybrali śmierć anizeii by dopuścili j. 
; "J""g1-.'1)kiego grzechu.

To podkreśla i wielki św' papiez Jan Paweł II w jednej ze swoich licznych encyklik, wencyklice ''Veritatis splendoi'' - ''światło prawdyl' - ,iggz roku (nr. 9I). Papieżobjaśnia zeKościół podnosząc na ohatzętakich swo-i$ -ę.'.r-ir.J*, potwierdza ich świadectwo iogłaszawłaściwym ich zyciowy wybór. w.dil;l;;; p.^i.o'u.riu Kościoła, miłość tychmęczenników wobec B9g1 obowiązkowo włąc|,a -"takŻę i-najcięzszych sytuacjachzyciowych - wypełnianie Bozych ptzykazńi sprzeciw - ze się je zdradzii przekreśli, nawetjeśliby szło o uratowanie własnegó zycia.

Jako podstawaniezłomności moralnego porządku - wmęczeństwie dochodzi do Wrażeniaświętości Bozego plawa, a jednocześń..ri.nu*sza1ności osouiste.; ludzkiej godnościczłowieka który jest stworzony na obrazBoży. Godności Jowieka nigdy nie moznaznieważyć''poniżyć. u2z-b9wić wartości,;attotwiet b' b/y ciężkiÓ okolicznoś ci zycia. Takpodkreśla w swoim oficjalnym nauczaniuw tej samej .n.yilu"ó św. Jan pu*.ł ń @r.92).
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Przyjęcie i akceptacja tego papieskiego nauczanla obowiązuje wszystkich katolików _

zarówno w mojej ojczyźnie Bośni i Hercegowinie jak i tu u was, atakże we wszystkich
środowiskach i państwach.

W tej parafii ocice, i w sąsiednichparafiach - jak mi jest znane - Żyje wiele tysięcy
katolików, ktorzy są potomkami dawnych katolików z wielu polskich parafii w mojej diecezji
w Bośni. A niektórzy' najstarsi urodzili się w Bośni. Są tacy i tu między wami! Wielu zwas,
a szczego|nie w tej parafii dobrze wrc że pięódziesiąt lat przed wspomnianą encykliką
drogiego nam św. papieŻaJana Pawła II,zktorĄ kilka jego jasnych obowiązujących wskazań
- j eden młody kapŁan, proboszcz w j ednej z wielu parafii przybyłych z Galtcji i Bukowiny
polskich katolików - tę oficjalną naukę Kościoła dobrze znał i zdecydowanie praktykował w
swoim kapłńskim Życiu. Był to dla was wszystkich dobrze znany ks. Anto Dujlowicz'
proboszcz parafii Gumjera - w czasie dramatycznych lat strasznej drugiej wojny światowej.

Wiarygodni świadkowie którzy jego dobrze znali, potwierdzili ze proboszcz Artto Dujlowicz
był dobrym, gorliwym, święĘm kapłanem t że oddaŁ swoje Życie za swoich parafian. Mamy
zapisanych Lłlkazdan z ostatnich dni i godzin jego ziemskiego wiarygodnego,
chrześcijańskiego Życia. W ostatnim liście do ptzyjaciela kapłana pisze: " ZostĄę naparafti
(...)terazjestem najbardziej gotowy na śmieró. Ale oprócz tego prawie niczego się nie lękam.
Jestem,radosny i dobrego usposobienia (...) jestem bliski męczeństwa. Moi ludzie kaŻdego
dnia i nocy wciąz są u mnie. Chętnie zginę znimi. (...) Bóg wie czy będziemy się jeszcze
kiedykolwiek widzieó.Ieżeli nie na ziemi to na pewno w Niebie.''

W jego ogłoszeniach parafialnych na niedzielną Mszę świętą, której nie odprawił - poniewaz
zostil zabity poprzedniej nocy - między innymi, znajdują się i jego słowa troskliwego ale i
zdecydowanego pasterza powierzonych mu owiec Chrystusowego stada: ''(... ) nawet jeśli
miałbym straciÓ Życie - nie dam i nie pozwolę aby skrzywdzono młodych i dopuścić do
niemoralnoŚci (...)''.

Więc z tych cytowanych słów, jasno widzimy że młody, proboszcz polskich katolików w
Gumjere, w diecezji Banja Luka, ks. Anto Dujlowicz, z miłości do Chrystusa i jego świętej
ewangelii, to jest nauki Chrysfusa i Kościoła' atakŻe do nięśmiertelnych dusz Chrystusowych
wiernych, rodziców i poprzedników, wielu tutejszych katolików - Świadomie był gotowy daó
najwięcej co posiadał - swoje życie. Tak się to stało - jak znamy - 19 lat temu. Jesteśmy
dzisiaj świadkami Że jego ofiarę własnego mł.odego Życiante tylko nie zapomnieli jego dawni
parafianie, ani wy' ich potomkowie, ale pokazuj ecię Żę jąsaknajbardziej potraficie cenió. To
co wam o nim mówili wasi dziadkowie i babcie, oraz wasi rodzice, tak i wy pouczajcie swoje
dzłeci o jego wspaniałym przyl<ładzie' godnym nie tylko szacunku ale i naśladowania.

Poniewaz proboszczAnto Dujlowicz, nie tylko wierzył w objawioną Bożą prawdę, ale
posiadał właściwą relację wobec Trójjedynego Boga, wobec Jezusa Chrystusa Zbawtcięla,
który oddał swoje Życie zanas i dla naszego zbawienta.

Wcześniej wspomniany papieŻ Jan Paweł II, napisał w jednym ze swoich oficjalnych,
obowiązujących w Kościele dokumentów (Incarnationis mysterium, 13) : ''Kościół będzie
musiał wszędzie po świecie być zakotwiczony w świadectwię swoich męczenników;
troskliwię czuwając bronić pamięci o nich. (...) Podziw ich męczeństwa niech się w sercach
wierzących złączy z pragnieniem, Że się z Bożą pomocą' naśladuj e ich przykład , jeżeltby
okoliczności tego wymagały''. W duchu tych i podobnych papieskich natchnień, obchodzimy
w diecezji Banja Luka juz dwadzieŚcialat - naobszarze całej diecezji - "Dzien modlitewnego
wspomnienia świętych męczenników i ofiar całej diecezji Banja Luka' szczegolnietychz
dwudziestego wieku''. Jest to dzien kiedy inny probo szcz, rodĆm z ztemt Kieleckiej , ks.

Waldemar Maximilian Nestor, został zabiry razęm z grupą swoich paruftan - pielgrzymów'
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kiedy wracali pociągiem aby byó w parafii na niedzielnej Mszy świętej, t został wTzucony w
ntęznaną grotę. Przęd dziesięciu |aty BoŻa opatrznośó sprawiła że znaleźliśmy ich kości i z
szacunkiem ich pochowaliŚmy.

ZpozwolenlemZ Rzymu rozpoczęliśmy diecezjalny proces ogłoszenia błogosławionym i
świętym proboszczaks. Dujlowicza,ks. Nestora i jeszcze dwóch proboszczow męczerrników
zpoczątku drugiej wojny światowej. Najdalej w tym procesie doszliśmy w zbieraniu
potrzebnych informacji właśnie u ks. Dujlowicza, waszego proboszcza. dzięki waszej wielkiej
miłości i drogocennej pomocy waszej diecezji, na czelę z drogim moim współbratem'
waszym biskupem, obecnie emerytowanym ekscelenc1ąZbigruewem Kiernikowskim'
Szczególne zasŁugi - wmoich, awierzężeiw waszych oczach,zawszystko - ma
niezmordowana i droga nam siostra Magdalena, rodem zparafti Gumjera, ze Zgromadzenia
Adoratorek Krwi Chrystusa' przebywającej w klasńorze w Bolesławcu.

Wyjątkowe dzisiejsze wydarzenie - z powodu którego zebraliśmy się na wspólną Eucharystię
i uroczyste błogosławieństwo nowo zbudowanego domu pamięci w waszej parafii i w niej
drogocenne wyposazenie - w wielkiej mierzęjest rezultatem wielu modlitw siostry
Magdaleny, ofiar i jej wielkiej miłości do wyniesienia na ołtarue drogiego i niezapomnianego
proboszcza Ante.

Pan nasz Jezus Chrystus stokrotnie jej to wynagrodzi!

Wszystkich was zachęcam i proszę abyście i wy - w przyszłości w swoich rodzinach i
parafiach waszej dieceĄt, szerzyli wieści o tym prawdziwym świadku Jezusa Chrysfusa,
Króla wszystkich dających świadectwo' wszystkich męczenników, i módlcie się do naszego
Pana, aby on w swojej dobroci przyspieszył dzien wyniesieniana oharze wspaniałego
charakteru, proboszczaAnte Dujlowicza i jego przy1acioł, świadków wiary.

Drodzy braciakapłani i wierni Chrystusowi, podczas ostatnich kilku lat zradością
przyjmowaliście mnie w tutejszych swoich parafiach. Niektórzy Z was odwiedzaliście miejsca
kościołów i groby naszych parafii w mojej dtecezjt,takŻę i mnie w Banja Lucę. Dziękuję
warflzsercazawasząwięźz Chrystusem,zJego Kościołem - nie tylko wtej waszej diecezji i
ojczyŹnie ale i w mojej. Dla wielu was jest znale że moją diecezję t ojczyznę spustoszyła i
opanowała agresywna wojna w dziewięódziesiątych latach poprzedniego stulecia. Wojna
która była rodzajem generalnej próby obecnej straszliwej wojny która płonie w sąsiedniej
wam Ukrainie. Konsekwencje wojny są u naŚ wielorakie' szczegó|nte dla KoŚcioła
katolickiego katastrofalne. Trzy czwarte przedwojennych członków mojej diecezjt, zostało
siłą wykorzenionych z tchrodztnnych miejsc i ich parafii. Siedmiu proboszczów troszczących
się o pokój i jedna zakonnica - zostali zabicibezptzy@,zyny tak jak wasz młody proboszcz
Anto Dujlowicz. Dwaj znichbylri jeszcze młodsi od niego. Między nimi i bardzo gorliwy
proboszcz i dziekan niezmordowany emer1.t,pril'atKazimięrz Wyszatycki, najstarszy z
czterech braci kapłanow zpoboŻnej rodziny przybyłych polskich katolików w jednej naszej
parafii. Najmłodszy znich czterech jest fu między nami' profesor biblistyki na teologicznym
fakultecie i ojciec duchowny w seminarium w Archidiecęz1iDżakowo-osjek w Chorwacji,
praŁatKarlo. Takzę i on był wiele razy bliski niebezpieczęństwa śmierci. Całkowicie Bozym
cudem zostałprzy Życiu aby ''białym męczeństwem'' być świadkiem Jezusa Chrystusa,
Bozego objawienia prawdy o Trójjedynym Bogu i o człowieku, Bozym ukochanym
stworzeniu!

To jest zadanie nie tylko jego, ale nas wszystl<tcht Zachęcam wszystkich was szczególnie
młodych kapłanów i wiernych świeckich: -Bądźcie świadkami prawdy' nieście swoim
współmieszkancom i współczesnym wam Bozą prawdę! Jezus jest Prawdą która wyzwala.
Jezus jest całą prawdą w którą nas wprowadza Duch prawdy - Duch Swięty (J 16,13). Amen.


