UROCZYSTOŚCI LITURGICZNE 76. ROCZNICĘ
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI PROBOSZCZA, KS. ANTONIEGO
DUJLOVIĆA
W czwartek, 11 lipca 2019 r., w uroczystościach liturgicznych na fundamentach
byłego kościoła parafialnego Podwyższenia Krzyża św., w którym żyli katolicy do
1946 r., głównie pochodzenia polskiego, odbyła się Msza św. w 76 rocznicę śmierci
męczeńskiej ks. Antoniego Dujlovića proboszcza młodego kapłana z Rużici.
Obchodom liturgicznym przewodniczył miejscowy biskup Franjo Komarica. We Mszy
świętej w intencji księdza męczennika wraz z biskupem uczestniczyło pięciu
kapłanów. Uczestniczyło także pięć sióstr Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa z
klasztoru „Nowy Nazaret” w Banja Luce, oraz grupa parafian z parafii Prnjavor,
Petrićevac i Banja Luka.
Uroczystość odbyła się na fundamentach kościoła parafialnego.
Prezbiterium
Kościoła jest konsekrowane przez Proboszcza i Dziekana Mons. Vlado Lukende, które
jest wykonane z masywnej stolarki, a plac wokół kościoła jest ładnie urządzony i
ogrodzony.
Biskup Franjo, Słowo Boże oparł na czytaniach liturgicznych. Przypomniał także
najważniejsze informacje z życia tego wiernego młodego Chrystusowego kapłana.
„Urodził się w prastarej parafii Ivanjska 105 lat temu, na kapłana wyświęcony 80 lat

temu, proboszczem mianowany w 1940 roku, 11 dnia lipca 1943 r. poniósł
męczeńską śmierć z torturami i poszedł do spokojnej wieczności. Jego parafianie zarówno starzy, jak i młodzi - naprawdę go kochali, ponieważ kochał ich i naprawdę
troszczył się o ich dobro duchowe i materialne. Został zabity przez nienawiść do
Chrystusa, umęczonego i Zmartwychwstałego oraz do doktryny Ewangelii Chrystusa,
którą Antoni Dujlović głosił jako proboszcz swoimi słowami i czynami. Jego
parafianie, jak również ich potomkowie, nie zapomnieli przez wszystkie dekady

swego wspaniałego, szlachetnego i ofiarnego charakteru tego wiernego kapłana
Chrystusa. Pilnie zażądali od władz kościelnych, aby oficjalna procedura kościelna
dla jego ogłoszenia świętym została podjęta. Zrobili przynajmniej w pierwszym
etapie tego wymagającego procesu.
Po oficjalnej aprobacie odpowiedniego
zgromadzenia, w polskiej diecezji legnickiej przeprowadzono już oficjalne badania i
zgromadzenie odpowiednich informacji o jego życiu kapłańskim i śmierci tortur przez
wiarygodnych świadków. Dokumenty zostały przetłumaczone z polskiego na włoski i
zostaną dostarczone do Ordynariusza Bishopa w Banja Luce do końca lipca. ”
Biskup podkreślił, że „teraz nasza kolej jest na nas. Biskup i kompetentni kapłani,
parafianie i wszyscy inni zainteresowani, którzy mogą przyczynić się do modlitwy, ale
także do innych sposobów szerzenia prawdy o tym nowym kandydacie na ołtarza z
obszaru naszej diecezji - po błogosławionym Johnie Merzu - muszą wspólnie podjąć
to wszystko w swojej mocy, by złączyć największą liczbę wierzących diecezji
Banjolučka, z tą chwalebną postacią wiernego nauczyciela wiary katolickiej, który
dzięki swemu świadectwu życia i śmierci może być naprawdę jasnym znakiem dla nas
wszystkich, ponieważ jest on słusznie i wiarygodnie podążał do stóp Chrystusa dla
szczęśliwej wieczności ”.
Na zakończenie Mszy św. Biskup wraz ze wszystkimi innymi modlił się o beatyfikację
tego świadka wiary. Następnie wszyscy poszli na modlitwę na pobliski cmentarz,
modląc się do Różańca Matki Bożej.
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