
Poświęcenie Izby pamięci Sługi Bożego 

Ks. Antoniego Dujlovića 

 

12 czerwca 2022 r. w Ocicach odbyła się koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem Bpa Legnickiego 

J.E. Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego w obecności Bpa Banjaluckiego J.E. Ks. Bpa Franjo Komaricy  oraz 

licznie zgromadzonych kapłanów  w intencji wyniesienia do chwały ołtarzy Sługi Bożego ks. Antoniego 

Dujlovića. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie budynku Izby Pamięci  i zgromadzonych  tam  zbiorów             

o Słudze Bożym oraz pamiątek z tamtego okresu. 

Przy licznie zgromadzonych wiernych przed rozpoczęciem Mszy św. Proboszcz parafii  ks. Andrzej Kulicki 

powitał dostojnych gości a delegacje Ocic wręczyły biskupowi Andrzejowi i biskupowi Franjo wiązanki 

kwiatów. 

Wprowadzenia do tej uroczystości przed Mszą dokonał Franciszek Kwaśniak, który między innymi 

powiedział:     

Nie trzeba przedstawiać historii życia i męczeńskiej śmierci ks. Dujlovića bo jest ona tu doskonale znana. 

Trzeba tylko powiedzieć, że Sługa Boży ks. Antoni Dujlović 79 lat temu, za to że miał odwagę służąc Bogu               

i ludziom, odważnie krytykować zło czynione w czasie wojny, został za to  w okrutny sposób zamordowany. 

 Połamano mu ręce, zadano kilkanaście ciosów nożem i bagnetem, oddano jeden strzał w piersi i dwa strzały 

w głowę.  

Od tamtej pory jest przez jego parafian i wszystkich, który go znali, czczony  jako męczennik za wiarę. Przez 

ponad 50 lat  za czasów komunistycznych rządów Jugosławii nie było wolno o tym męczeństwie mówić. 

Dopiero w 1999 r. zaczęto gromadzić dokumenty procesowe, które powstawały tuż po śmierci Sługi Bożego 

oraz w latach późniejszych w Bośni, w Polsce i Chorwacji. 

Procedura rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego odbyła się za sprawą  Biskupa Banja Luki Franjo Komaricy. 

Na jego prośbę  Konferencja Episkopatu Bośni i Hercegowiny na swoich  obradach 16-17.07.2014 r. wydaje 

zgodę diecezji Banja Luka na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Antoniego Dujlovića. 

Następnie Biskup Banja Luki 8.09.2014 r. zwraca się do kard. Angelo Amato – Prefekta Kongregacji Dla 

Spraw Kanonizacyjnych z prośbą o wydanie zgody do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego                         

ks. Antoniego Dujlovića i trzech innych kapłanów diecezji Banja Luka, którzy w czasie II wojny światowej 

zginęli za wiarę.   

Kongregacja Dla Spraw Kanonizacyjnych pismem Prot. N. 3186-1/14 dnia 9.12.2014 r. wydaje diecezji 

Banja Luka zgodę  na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego dla ks. Dujlovića i trzech innych męczenników     

z banjaluckiej diecezji, którzy zginęli za wiarę. 

Następnym krokiem rozpoczęcia procesu jest powołanie Komisji dochodzeniowej. W tej sprawie  Biskup 

Banja Luki Franjo Komarica z uwagi na zamieszkanie świadków męczeństwa w Polsce,  pismem Nr 133/15    

z dn. 5.02.2015 r. udziela pełnomocnictwa księdzu dr Józefowi Lisowskiemu kanclerzowi diecezji legnickiej 

jako delegatowi biskupa do prowadzenia komisji dochodzeniowej, w tym sporządzania i weryfikacji 

dokumentów oraz przesłuchania żyjących świadków w sprawie męczeńskiej śmierci księdza Antoniego 

Dujlovića. 

Taką komisję powołuje Biskup Zbigniew Kiernikowski dnia 24.02.2015 Dekretem Ldz. 307/2015, pod 

przewodnictwem ks. dra Józefa Lisowskiego – Kanclerza diecezji legnickiej. Komisję ma  zadanie 

przesłuchania światków i przeprowadzenia szczegółowego dowodu heroiczności cnót i męczeństwa ks. 

Antoniego Dujlovića. 



Po wykonaniu zadania pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego dnia 27.07.2015, odbyła 

się sesja zamknięcia dochodzenia diecezjalnego w diecezji legnickiej. Komisja badająca heroiczność cnót           

i męczeńską śmierć ks. Antoniego Dujlovića w oparciu na zeznaniach świadków i dostępnych dokumentów, 

przedstawiła Biskupowi Legnickiemu zgromadzoną dokumentację i jej tłumaczenie na język włoski. 

Dokumentację przekazano do Diecezji Banja Luka. 

Następną komisję na prośbę biskupa Banja Luki,  Biskup Legnicki – Zbigniew Kiernikowski, dekretem Ldz. 

1407/2017 z dn. 25.08.2017 r. powołuje komisję biegłą w naukach historycznych. Przewodniczącym komisji 

zostaje mianowany Ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec. Zadaniem komisji jest zebranie i ocena pism własnych 

oraz innych pism ks. Antoniego Dujlovića i wszelkich dokumentów dotyczących sprawy w postępowaniu 

procesowym. 

Komisja w ciągu dwóch lat wykonała zadanie. Zgromadzono obszerną  dokumentację z archiwów kościelnych 

w Bośni i Hercegowinie, w Polsce i Chorwacji oraz Archiwum rządowym w Banja Luce.  Komisja 

zgromadzoną dokumentację i swoją opinię z tłumaczeniem na język włoski przekazała do Kurii Biskupiej      

w Banja Luce. 

 Obecnie w diecezji Banja Luka trwa gromadzenie dokumentów dla pozostałych kapłanów, kandydatów na 

ołtarze z tego samego procesu. 

Na dzień dzisiejszy trzeba mieć dużo cierpliwości i wiele modlitwy o to zakończenie tego dzieła Bożego.   

Homilię podczas Mszy św. wygłosił J. E. Ks. Bp Franjo Komawica – Biskup Banjalucki, tłumaczenie homilii  

jest zamieszczona na stronie www.dujlovic.pl . 

Po Mszy św. s. Magdalena  Karaban  inicjatorka budowy, koordynatorka i kustosz Izby pamięci 

podziękowała biskupom za przyjęcie zaproszenia na tą uroczystość, odprawienie Mszy św. oraz wygłoszone  

Słowo Boże. Podziękowań nie zabrakło wykonawcom Izby Pamięci, ofiarodawcom na budowę i wszystkim, 

którzy w jakiejkolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego dzieła.  Grupa realizatorów i budowniczych 

pod przewodnictwem pana Antoniego Ciaćka w bardzo serdeczny sposób podziękowała s. Magdalenie za jej 

olbrzymi wkład pracy  i determinację aby mogło się to zrealizować.   

                                      Fotografie  Ks. Waldemar Wesołowski 

Uroczystego poświęcenia Izby pamięci i jej zbiorów dokonał  Ks. Bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki. 

Obaj biskupi wpisali się do księgi pamiątkowej. Ten dzień przejdzie do historii.    

http://www.dujlovic.pl/

