BISKUP Z POLSKI Z WIZYTĄ W DIECEZJI BANJOLUKA
Na zaproszenie bpa Franjo Komaricy, bp Mons. Andrzej Siemieniewski, który w zeszłym
roku przejął kierownictwo diecezji legnickiej w południowo-zachodniej Polsce, w towarzystwie dwóch
księży przebywał w diecezji Banjoluckiej od 23 do 26 lipca 2022 roku.
Uczestniczył w kilku wydarzeniach i odwiedził kilka parafii w towarzystwie biskupa goszczącego.
W sobotę 23 lipca bp Andrzej dołączył do bpa Franjo i innych współcelebransów w uroczystej
celebracji złotego jubileuszu kapłańskiego bpa Franjo w jego rodzinnej parafii Petrićevac, gdzie w
kościele była dla wszystkich została odprawiona Msza św. następnie uczestniczył jako honorowy
gość na kolacji przy świecach.
W niedzielę 24 lipca biskupi wraz z otoczeniem odwiedzili polską wieś Čelinovac, filię parafii
Nova Topola. W miejscowym kościele filialnym św. Michała odprawili koncelebrowaną
Mszę. Proboszcz parafii Nova Topola, ks. Angelo Bartulicy i obaj biskupi zwrócili się do wiernych
w odpowiednich słowach. Po Mszy św. Stowarzyszenie Polaków „MAK” z terenu gminy Gradiška
przygotowało wspólny posiłek dla wysokich rangą gości i wręczyło im stosowne upominki ku pamięci
ich społeczności. Prezes stowarzyszenia Marija Buganik Pranjić serdecznie powitała i podziękowała
biskupom Franjo i Andrzejowi. W tym samym czasie przedstawiła biskupowi Andrzejowi i jego
świcie, do której należało dwóch księży i trzech świeckich z Polski, historię ich przodków, ich wsi
oraz ich starania o zachowanie tożsamości.
Następnie biskupi odwiedzili także polsko-ukraiński cmentarz we wsi Crovljani, gdzie na
miejscu zniszczonego w czasie wojny miała powstać kaplica cmentarna. Następnie uczęszczali do
polskiego kościoła filialnego we wsi Trošelji, na drugim końcu parafii. Tam gospodarze serdecznie ich
przyjęli i przedstawili swoje aktualne potrzeby w zakresie stanu kościoła.
Po parafii Nova Topola biskupi wraz z otoczeniem odwiedzili dawne polskie parafie Novi
Martinac i Gumjera. Na cmentarzu przy kościele parafialnym w Gumjera i na całkowicie porośniętym
gęstym lasem cmentarzu odmówiono modlitwę za beatyfikację zamordowanego proboszcza Gumjery
Sługi Bożego Ante Dujlovića oraz za wszystkich zmarłych parafian Gumjera i ich proboszczów.
Następnie odwiedzili dawną polską parafię Devetina i przybyli do parafii Mahovljani. Tam, diakon
ks. Eliasz przedstawił informacje o parafii.
W poniedziałek 25 lipca biskup Franjo zaprowadził swoich gości na liturgiczne obchody
trzydziestej rocznicy męczeństwa katolików we wsi Briševo, w parafii Stara Rijeka koło
Ljubija. Odprawili Mszę św. razem ze zgromadzonymi księżmi i dużą liczbą wiernych, z których
większość pochodziła z Chorwacji i innych krajów. Biskup Franjo wygłosił odpowiednie kazanie, a na
zakończenie Mszy św. bp Andrzej wyraził słowa współczucia, poparcia i pokoju. Po mszy św.
zatrzymali się na chwilę ze zgromadzonymi wiernymi na wspólnym posiłku. Następnie odwiedzili
kościół parafialny w Starej Rijece, gdzie powitał ich proboszcz parafii o. Ivica Matić, proboszcz Sanski
Most. Przekazał gościom z Polski podstawowe informacje o aktualnej sytuacji w tej brutalnie

rozproszonej parafii, do której przez wszystkie lata powojenne powracała niewielka liczba
repatriantów.
Biskupi wraz ze świtą udali się następnie przez Sanski Most do parafii Sasina, gdzie
szczególnie czczone są relikwie świętej polskiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej. Zostali ciepło przyjęci
i gościnni przez kierownika parafii, ks. Adolfa Višaticki i młodą wspólnotę Sióstr Misjonarek Bożego
Miłosierdzia.
We wtorek 26 lipca goście z Polski odwiedzili klasztor Sióstr Misjonarek Miłości w Banja Luce
oraz Katedrę św. Bonawentury. Zarówno w jednym, jak i w drugim zapoznano ich z niezbędnymi
informacjami, zwłaszcza o pracy sióstr z najbiedniejszymi, a także o stanie katolików w Banja Luce
i całej diecezji Banjo Luka. W Katedrze zatrzymywali się zwłaszcza w kaplicy bł. Iwana Merza,
w której znajdują się również obrazy i podstawowe informacje o przyszłym Błogosławionym Słudze
Bożym księdzu Ante Dujloviću, dla którego część procesu beatyfikacyjnego diecezja legnicka już
zakończyła.
Biskup legnicki i jego otoczenie, pełni wrażeń i wiedzy o aktualnej sytuacji Kościoła
katolickiego w diecezji banjoluckiej, obiecał biskupowi Franjo swoje modlitwy i inne wsparcie,
obiecując umocnienie i rozszerzenie już istniejących bardzo dobrych więzi między obiema diecezjami.
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