GUMJERA: ŚWIĘTO LITURGICZNE OBCHODÓW 78. ROCZNICY MĘCZENIOWEJ
ŚMIERCI PROBOSZCZA Ks. ANTONIEGO DUJLOVIĆA
Wieczorem w niedzielę 11 lipca 2021 r. na odkopanych fundamentach rozebranego kościoła
parafialnego św. Krzyża w Gumjerze, w dekanacie Prnjavor, w 78. rocznicę męczeństwa
młodego proboszcza Gumjery, ks. Ante Dujlovića odbyły się uroczystości liturgiczne, którym
przewodniczył w tym roku biskup Banja Luki Franjo Komarica. Współcelebransami byli ks.
Vlado Lukenda, proboszcz i dziekan Prnjavoru, ks. Angelo Bartulica, proboszcz parafii Nova
Topola i administrator parafii Bosanki Aleksandrovac oraz ks. Davor Klečina, proboszcz
parafii Drvar i administrator parafii Bososanskie Grahovo, Kljuc i Bosanski PetrovacKrnjeuša, pochodzący z parafii Ivanjska, z której pochodził też zamordowany proboszcz
Dujlović.
W nabożeństwie liturgicznym wzięły również udział cztery siostry z Zgromadzenia
Adoratorek Krwi Chrystusa i dwie siostry z Zgromadzenia Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo z klasztorów w Banja Luce.
Przybyło około 20 parafian z parafii Prnjavor, Banja Luka i Petrićevac, wśród których było
kilka osób pochodzenia polskiego.
Biskup Franciszek wygłosił kazanie do obecnych, opierając się na przeczytanych tekstach
biblijnych.
Przypomniał krótko o pracy apostolskiej proboszcza Dujlovića i jego wierności Ewangelii
oraz wiernym powierzonym mu przez Chrystusa – aż do męczeństwa „od nienawiści do
wiary” 11 lipca 1943 roku.
Po Mszy św. wszyscy wspólnie odmówili tajemnice chwalebne Różańca Matki Bożej za
wszystkie zmarłe parafie Gumjera, a także dodatkowe modlitwy za proboszcza – męczennika
Antoniego i wszystkich innych zmarłych.
Biskup wyjaśnił obecnym, że za zgodą Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w 2014 r.
rozpoczęto dochodzenie procesowe w sprawie księdza Dujlovica i trzech innych zabitych
księży z diecezji Banja Luka, którzy zostali zabici „z nienawiści do wiary” na początku
wojny. Polecił obecnym, aby nadal modlili się o beatyfikację i wręczył im pamiątkowe
obrazki z postaciami zabitych księży, z krótką informacją o nich oraz modlitwą o wzniesienie
ich ku czci ołtarzy.
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Fotografie z uroczystości i oryginał tekstu na stronie:
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