Praca dyplomowa o księdzu Dujloviću.
Rafał Przemysław Koronkiewicz
na zakończenie Podyplomowych Studiów
Teologiczno-Katechetycznych w Legnicy swoją pracę dyplomową poświęcił Słudze Bożemu
Antoniemu Dujloviciowi. Tytuł pracy: „Antoni Dujlović – kapłan i męczennik dwóch
narodów”.
Sługa Boży ks. Antoni Dujlović narodowości chorwackiej poniósł męczeńską śmierć
ponad 78 lat temu w czasie II wojny światowej, służąc jako proboszcz polskiej ludności
w parafii Gumjera w diecezji Banja Luka w Bośni i Hercegowinie. Ten młody chorwacki
kapłan od czasu męczeńskiej śmierci po dzień dzisiejszy jest czczony przez Jego byłych
parafian i ich potomków jako męczennik zbrodniczego systemu, którego celem było
zniszczyć katolicki Kościół, jego duszpasterzy oraz wszystkich, którzy otwarcie opowiedzieli
się po stronie wyznawców wiary rzymskokatolickiej. Gumjera w 1943 r. czasie II wojny
światowej była na terenach okupowanych przez partyzantkę serbską, przeciwną wyznaniu
katolickiemu. Na terenach diecezji Banja Luka, w których panowało to ugrupowanie, już w
1941 r. zamordowanych zostało trzech katolickich kapłanów, byli to ksiądz Waldemar Nestor,
ks. Krešimir Barišić i ks. Juraj Gospodentić. Ksiądz Antoni doskonale wiedział co mu grozi
gdy zostanie z posługą duszpasterską na terenie swojej parafii gdzie panowało to
ugrupowanie, ale postanowił zostać i służyć swojej owczarni i wiernym z innych parafii,
z których proboszczowie zagrożeni utratą życia wyjechali. Świadom swojej sytuacji tak pisał
w liście do jednego z proboszczy w Banja Luce 1 „Jestem bliski męczeństwa. Moi parafianie
są ze mną w dzień i noc. Chętnie zginę wraz z nimi. Proszę Was, módlcie się za mnie. Proszę
również innych braci kapłanów, aby się modlili o wytrwanie dla mnie. Bóg wie, czy się jeszcze
kiedyś zobaczymy. Jeżeli nie na ziemi, to w niebie na pewno”. O tej męczeńskiej śmierci
napisano bardzo wiele artykułów, książek i innych opracowań. Pierwsze z nich z opisem tej
zbrodni napisano już w 1943 r. kilka miesięcy po Jego męczeństwie. Rozważania przyczyn
zgonu oraz świadectwa jakie nam pozostawił ks. Antoni Dujlović dalej są analizowane
i opisywane, zarówno w Polsce jak w Bośni i Hercegowinie. Jedną z ostatnich opracowań na
ten temat jest praca dyplomowa Rafała Przemysława Koronkiewicza.
Autor tego opracowania w swojej pracy dyplomowej rozważa to co się stało z tym
młodym chorwackim kapłanem duszpasterzem Polaków, który wiernie służył Bogu,
Kościołowi i człowiekowi i za to został w okrutny sposób zamordowany. Autor już we
wstępie stawia sobie pytanie? „Kim dla mnie, kim dla nas będzie ksiądz Antoni Dujlović?
Bohaterem, szaleńcem czy może zagubionym człowiekiem? Ryzykantem igrającym z losem?
Na pewno gorliwym kapłanem, męczennikiem. Człowiekiem, o którym pamięć wśród Jego
byłych parafian i ich potomków trwa nieprzerwanie już od chwili męczeńskiej śmierci w dniu
11 lipca 1943 r. do dziś. Kandydatem na ołtarze, Sługą Bożym wiernie trwającym przy
powierzonej mu owczarni pomimo zagrożenia śmiercią? Wzorem do naśladowania dla
wszystkich ludzi Kościoła? Bohaterem dwóch, a być może trzech narodów: chorwackiego,
polskiego i serbskiego? Kapłanem realizującym misję powierzoną mu przez Pana, aż do
męczeńskiego przelania krwi”. Praca Rafała Przemysława Koronkiewicza obszernie
analizuje ówczesną sytuację Kościoła w Bośni i Hercegowinie, w kraju chrześcijaństwa
i islamu. Praca ta opisuje historię Bośni za czasów austrowęgierskich, Królestwa Serbów,
Chorwatów i Słoweńców, czasu drugiej wojny światowej i czasy współczesne. Autor pisząc
pracę dyplomową o Dujloviću zadbał by przestawić jak i komu ten kapłan duszpasterzował.
W swojej pracy opisał także polską emigrację do Bośni, jej pięćdziesięcioletni pobyt na tych
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ziemiach oraz przyczyny powrotu do Polski po II wojnie światowej. W opracowaniu
znajdziemy opis życia, męczeńskiej śmierci, rozpoczęty proces beatyfikacyjny księdza
Antoniego Dujlovicia oraz wykaz bibliografii, która posłużyła do jej napisania. Ta praca
dyplomowa została napisana pod kierunkiem ks. dr Jarosława Kowalczyka – Dyrektora
Wydziału Katechetycznego Diecezji Legnickiej.
Praca została oznaczona jako album nr 11 546, z rokiem wpisu 2021. Jest dostępna
w Legnickiej Kurii Biskupiej za zgodą Wydziału Katechetycznego.
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