
N O W E   P U B L I K A C J E   

W czerwcu 2020 r. ukazały się dwie pozycje poświęcone Słudze Bożemu 

ks. Antoniemu Dujloviciowi.  

Pierwsza z nich to:  „Żywa pamięć i kult prywatny Sługi Bożego ks. 

Antoniego Dujlovića (1914-1943) w parafii Ocice”, autorstwa 

wrocławskiego historyka Adama Szymanowskiego.  Pozycja ta ukazuje 

żywą pamięć i kult prywatny chorwackiego księdza  Antoniego Dujlovića 

w diecezji legnickiej. Autor w tym opracowaniu szczegółowo omawia 

stan zachowanych źródeł i badania jaki poczyniono w ustaleniu  

świętości  tego niezwykłego kapłana, który był wierny Bogu i Kościołowi, 

a  swoje młode życie przez męczeńską śmierć, oddał za wiarę.  Autor 

książki opisuje sytuacje związane z Sługą Bożym na przestrzeni lat jego 

życia i po jego męczeńskiej śmierci. Głównym celem autora, tak jak zatytułowana jest książka, było 

pokazanie żywej pamięci i kultu  prywatnego tego męczennika, który trwa już ponad siedemdziesiąt 

lat. W książce autor opisuje także  proces  gromadzenia pamiątek po zmarłym kapłanie ich 

konserwację oraz  zabezpieczanie. Duża część książki poświęcona jest budowie obiektu, gdzie będzie 

można udostępnić zgromadzone pamiątki i rzeczy używane związane z ks. Dujlovićem, dla wszystkich 

zainteresowanych  z tym Sługą Bożym. W książce znajdziemy także aneks z zapisami etapów budowy 

Izby pamięci, obszerny dział z fotografiami oraz płytę DVD z wywiadami.  Książka została wydana 

przez autora  w niewielkim nakładzie, który jest już rozdysponowany. 

Druga z wydanych pozycji to „Słudzy Boży Diecezji Banja Luka, Antoni 

Dujlović, Krešimir Barišić, Juraj Gospodentić, Waldemar Nestor” autorstwa 

Franciszka Kwaśniaka wydana przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne           

w Legnicy. Autor w tej książeczce przybliża w skrócie postacie czterech 

męczenników drugiej wojny światowej w diecezji Banja Luka w Bośni                 

i Hercegowinie, Diecezja ta dla tych męczenników rozpoczęła proces 

beatyfikacyjny. W diecezji legnickiej dosyć dobrze znany jest ksiądz Antoni 

Dujlović, który był proboszczem w Gumjerze w byłej Jugosławii zamieszkałej 

przez Polaków, którzy w 1946 r. wrócili do Polski i mieszkają w diecezji 

legnickiej. Trwające prace przy procesie w diecezji Banja Luka dla tych 

czterech kandydatów na ołtarze, są okazją aby chociaż bardzo ogólnie poznać ich życie, okoliczności 

męczeńskiej śmierci oraz działania jakie są podejmowane w tej sprawie. Diecezja legnicka czynnie 

uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów procesowych dla  ks. Antoniego Dujlovića proboszcza     

z Gumjery, jego parafianie i ich potomkowie mieszkający w naszej diecezji, dobrze znają tego 

kapłana. Pozostali kandydaci na ołtarze praktycznie nie są znani. Autor w skrócie opisuje życiorysy 

tych męczenników, ich okrutne męczeństwo  oraz nienawiść zbrodniarzy do tych ofiar i to tylko 

dlatego, że byli katolickimi księżmi. W omawianej pozycji zmieszczono fotokopie kilku dokumentów 

oraz fotografie związane ze sprawą procesu.  F.K. 

    

             

 


