LITURGICZNYM ŚWIĘTOWANIEM OBCHODZONO 75. ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI
Ks. ANTONIEGO DUJLOVIĆA
W środę, 11 lipca 2018 r., na fundamentach kościoła parafialnego Podwyższenia Krzyż św. w byłej
parafii Gumjera, w dekanacie Prynjavor, sprawowano koncelebrowaną Mszę św. z okazji 75.
rocznicy męczeńskiej śmierci młodego proboszcza , ks. Antoniego Dujlovića.
Mszy przewodniczył Ks. Franjo Komarica, biskup Banjaluki, w koncelebrze udział wzięli: mons. Vlado
Lukenda, dziekan z Prynjavora, do którego należy Gumjera, Mons. Ivica Božinović, z diecezji
Banjaluckiej, dyrektor KCC „Błogosławiony Ivan Merz” i proboszcz parafii „Sanktuarium Marii Teresy”
w Presnačamie, Ks. Stefanom Dombaj, członek Komisji Historycznej w Diecezji Legnickiej w procesie
beatyfikacyjnym ks. Antoniego Dujlovića. W Mszy wzięli także udział oficjalni przedstawiciele Komisji
historycznej z Polski ,oraz grupa pielgrzymów z Prnjavor, Petrićevac, Banja Luka i Ivanjska.
Na początku Mszy św. Biskup podziękował Bogu i wszystkim obecnym, którzy mogli uczestniczyć
w Mszę św. w tym samym miejscu, w którym była odprawiana w ciągu 43 lat istnienia parafii.
W homilii biskup Franjo Komarica przypomniał, że dwa tygodnie temu sprawował Mszę w parafii
z okazji 104. rocznicy urodzin Antoniego Dujlovića, dodał: „Dzisiaj, w tej parafii gdzie 115 lat temu
odprawiono pierwszą Mszę, a opuszczonej 72 lata temu, z powodu wyjazdu parafian polskiego
pochodzenia w Polsce ojczystej, świętujemy na fundamentach tego kościoła parafialnego, świętą
Mszę z okazji narodzin dla Nieba młodego proboszcza, tej samej parafii, ks. Antoniego „.
Biskup zwrócił uwagę, że polscy katolicy, którzy zostali przesiedleni - przez wszystkie dziesięciolecia
minionego czasu, z wielkim uczuciem, wspominają młodego proboszcza, znienawidzonego przez
wrogów Kościoła katolickiego i Ewangelii, za to że, świadomego i zdecydowanego stawał w obronie
Bożych przykazań i dóbr duchowych powierzonych mu przez wiernych Chrystusa . Biskup mówił, że
takiego znienawidzenia jest świadkiem - zwłaszcza w ostatnich latach – po wizycie w parafiach wielu
emigrantów z diecezji Banjaluckiej.
Biskup wskazał na podstawowe cechy życia: cierpliwość, bardzo pracowitą i sumienną działalność
młodego proboszcza Dujlovicia w dramatycznym okresie II wojny światowej, kiedy spotykał się
z parafianami na terytorium między ugrupowaniami partyzanckimi z jednej strony a Czetnikami
z drugiej. Biskup Franjo mówiąc o proboszczu Antonim Dujloviciu, który w duchu orędzia papiestwa
o męczennikach XX wieku – jest jako wzorzec uporu każdego chrześcijanina w wierności Chrystusowi
i zadaniu, jakie zdobywa w Kościele.
Pod koniec Mszy św. Biskup modlił się za wszystkich zmarłych członków parafii Gumiera.
Po Mszy ks. Stefan Dombaj
przedstawiał dotychczasowe prace Komisji historycznej i cenne
informacje o świętym życiu młodego księdza Antoniego Dujlovicia.
Kongregacja dla Spraw Kanonizacyjnych wyraziła już zgodę na wszczęcie procesu zamordowanego
proboszcza Antoniego Dujlovicia oraz trzech innych zabitych kapłanów diecezji Banjoluckiej od
początku wojny w 1941 roku. Byli to: Ks. Maksymilian Waldemar Nestor, proboszcz parafii Drvar Bosanski Petrovac, Ks. Juraj Gospodnetić z proboszcz parafii Bosanskie Grahovo i Ks. Krešimira
Barišić, proboszcz parafii Krnjeuša w pobliżu Bosanskiego Petrovaca.
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