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Bp Franjo Komarica był gościem diecezji legnickiej.  
Diecezję legnicką na początku grudnia odwiedził bp Franjo Komarica z diecezji Banja 
Luka w Bośni, a zarazem przewodniczący Episkopatu Bośni i Hercegowiny. Podczas 
kilkudniowego pobytu w naszej diecezji Ksiądz Biskup uczestniczył w kilku 
spotkaniach m.in. z mieszkańcami Ocic, członkami stowarzyszenia reemigrantów      
z Bośni i ich potomków, a także z przedstawicielami władz samorządowych 
niektórych miejscowości naszego regionu. Warto wspomnieć, że Ksiądz Biskup 
kolejny już raz odwiedza nasz kraj, w tym wieś Ocice. Ta miejscowość i jej 
mieszkańcy szczególnie związani są z bośniackim ks. Antonim Dujloviciem.             
W tamtejszym kościele parafialnym znajduje się portret ks. Dujlovicia, bohaterskiego 
kapłana, o którym pamięć w Ocicach jest ciągle żywa. Obraz zawiesili w 1946 r. 
polscy repatrianci z dawnej Jugosławii. Ci sami, którzy mieszkali na terenie obecnej 
Bośni i Hercegowiny, a dokładnie we wsi Gumjera, gdzie ks. Dujlović był 
proboszczem.  

W Legnicy bp Komarica spotkał się m.in. z biskupem legnickim Zbigniewem 
Kiernikowskim, któremu przekazał informację o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego 
czterech księży męczenników z terenu dzisiejszej Bośni i Hercegowiny z okresu II 
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wojny światowej. Wśród nich jest także ks. Antoni Dujlović, męczennik za obronę czci 
i wartości chrześcijańskich, w polskiej miejscowości Gumjera. Drugi z męczenników 
Waldemar Maksymilian Nestor był proboszczem w parafii Bosanski Petrovac,            
a urodzony w parafii Krynki w diecezji radomskiej. Dwaj pozostali chorwaccy 
męczennicy to proboszcz parafii Kiernjusa ks. Krešimir Barišica i ks. Juraj 
Gospodnetić. 

Bp Komarica złożył także na ręce Biskupa legnickiego wniosek o powołanie              
w diecezji legnickiej komisji na potrzeby procesu kanonicznego śp. ks. Antoniego 
Dujlovicia. Komisja miałaby na celu gromadzenie, pozyskiwanie i opracowywanie 
dokumentacji, a także promowanie świętości tego kapłana. 

Spotkanie bp. Komaricy z mieszkańcami diecezji było także okazją do 
przedstawienia obecnej sytuacji Kościoła katolickiego w Bośni i Hercegowinie,          
a w szczególności w Federacyjnej Republice Serbskiej, gdzie posługuje. Ksiądz 
Biskup mówił o bardzo trudnej sytuacji społeczności katolickiej pochodzenia 
chorwackiego, która nie jest traktowana na równi z obywatelami społeczności 
serbskiej. W prowadzonych rozmowach zwrócił także uwagę, że współczesne media, 
przedstawiając tematykę prześladowania chrześcijan w wielu krajach na świecie, 
pomijają wielkie prześladowania katolików w Bośni. 

 


