W 79 ROCZNICĘ ŚMIERCI KANDYDATA NA OŁTARZ KS. ANTE DUJLOVICIA
W poniedziałek 11 lipca 2022 r. na porośniętych gęstym lasem wzgórzach, gdzie znajdowała się
parafia katolickich emigrantów z Galicji i Bukowiny - Gumjera, odbyło się spotkanie w 79.
rocznicę gwałtownej śmierci miejscowego młodego proboszcza ks. Ante Dujlović, dla którego
trwa proces beatyfikacyjny.
W tym roku ponownie odprawiono Mszę świętą na fundamentach kościoła parafialnego. A po
nabożeństwie wszyscy obecni, odmawiając wspólnie Różaniec do Matki Bożej, odbyli „pielgrzymkę”
na główny cmentarz parafii, który pokryty jest gęstym lasem. Stojąc przed wielkim pamiątkowym
krzyżem, który kilka lat temu wzniósł niestrudzony proboszcz Prnjavor, ks. Vlado Lukenda modlił się
za wszystkich zmarłych tej parafii, których potomkowie musieli opuścić te tereny i w 1946 roku
przenieść się do Polski, na Dolny Śląsk, w okolicach Bolesławca do miejscowości Ocice. W tym roku,
jak w każdym z ostatnich 10 lat, po odkryciu fundamentów kościoła parafialnego, domu parafialnego i
cmentarza parafialnego koncelebrowaną Mszę prowadził biskup Franjo Komarica z Banjo Luki. Wraz
z proboszczem i dziekanem parafii Prnjavor, ks. Vlado Lukenda, który opiekuje się również terenami
kilku byłych parafii polskich katolików w dekanacie Prnjavor. Obecni byli proboszcz sąsiedniej
parafii Marija Zvijezda Zvonko Topić i proboszcz parafii Presnače Ivica Božinović, którzy
koncelebrowali wraz z biskupem. W mszy wzięło udział około 20 parafian z Prnjavoru i Banja Luki,
wśród nich były siostry z klasztoru Nowego Nazaretu, które prowadziły śpiew i odmawianie różańca.
W homilii, interpretując czytania liturgiczne, biskup mówił o Jezusie Chrystusie, „który oddał za nas
życie z miłości”. Przypomniał, że historia Kościoła Chrystusowego świadczy o tym, że wielu jego
członków dało największe świadectwo swojej miłości do Chrystusa i bliźnich. Wyjaśnił nauczanie
Kościoła, że „męczeństwo jego członków jest jasnym i promiennym znakiem jego świętości”
i „jednocześnie jest żywą naganą dla wszystkich, którzy łamią i odrzucają prawo Boże”.

Biskup przypomniał słowa Świętego Papieża Jana Pawła II, że Kościół musi zachować na stałe
pamięć o swoich męczennikach, o swoich szanowanych członkach, ale także wszystkich niewinnych
ofiar reżimów totalitarnych. Biskup także nawiązał do słów papieża Franciszka wypowiedzianych
w katedrze w Sarajewie, że nie mamy prawa zapominać o naszej historii, nie dla zemsty, ale by
wprowadzać pokój.
Wyjaśnił, że w ciągu ostatnich dwóch dekad dokładne badania ujawniły „liczne prawdziwe fakty
dotyczące większej liczby prawdziwych świadków wiary i wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii”.
Byli to księża, mnisi, zakonnice i duża liczba wiernych świeckich”.
W szczególności odniósł się do błyskotliwej postaci młodego proboszcza – świadka wiary, ks. Ante
Dujlovića, urodzonego w starożytnej parafii Ivanjska niedaleko Banja Luki w 1914 r., został zabity „in
odium fidei” 11 lipca 1943 r. „przez ówczesnych władców tego regionu”. Podkreślił wielką miłość
i wdzięczność swoich parafian za jego życie apostolskie i męczeństwo przez wszystkie dotychczasowe
lata, a także przebieg procesu jego beatyfikacji oraz to, co polscy katolicy w parafii Ocice i diecezji
Legnicy zrobili dla tego męczennika. Wspomniał, że był "miesiąc temu na uroczystości poświęcenia
domu pamięci" proboszcza Ante Dujlovića w parafii Ocice. Wyraził nadzieję i pragnienie, aby
parafianie z jego rodzinnej parafii w Ivanjska okazali jeszcze większe zainteresowanie tym
najwartościowszym ze swoich parafian.
Banja Luka, 12.07.2022

https://www-biskupija-banjaluka-org.
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