
Ukochał Boga, Kościół i ludzi. Ks. Antoni 

Dujlović – kandydat na ołtarze. 

Diecezjalna Komisja ds beatyfikacji ks. Antoniego Dujlovicia zakończyła swoje prace. 

Komisję tę powołał biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Jej zadaniem było 

przygotowanie dokumentacji, przesłuchanie świadków życia i męczeństwa chorwackiego 

kapłana, który był proboszczem w polskiej wsi Gumjera w Bośni. Starania 

o beatyfikację tego męczennika za wiarę rozpoczęli dawni mieszkańcy Gumjery oraz ich 

dzieci, dziś mieszkańcy Ocic i okolicznych miejscowości. W ten sposób chcą oddać hołd 

swojemu pasterzowi, który za nich oddał swoje młode życie.  

 

Młody katolicki kapłan ks. Antoni Dujlović w 1940 r. zostaje posłany przez biskupa Banja 

Luki w byłej Jugosławii do parafii Gumjera, gdzie mieszkało ponad 120 polskich rodzin. 

Ksiądz nie znając języka polskiego szybko nawiązuje ze swoimi parafianami bliski kontakt, 

stając się ich pasterzem, przyjacielem i doradcą. 

W 1941 r. na tereny jego pasterzowania wkroczyły działania II wojny światowej. Tereny te 

były pod okupacją ugrupowań wrogich Kościołowi katolickiemu. Księża katoliccy w obawie 

przed utratą życia, wyjechali z tych terenów. On jeden został. Niósł posługę, udzielając 

sakramentów, bronił swoich wiernych, wstawiał się za wyznawców innych wyznań, gdy 

widział dziejącą się krzywdę. Dzięki tej postawie, stał się ukochanym proboszczem, ludzie 

widzieli jego poświęcenie, jego miłość do Boga i ludzi, jego odwagę. Ksiądz Antoni Dujlović 

za to wszystko zapłacił najwyższą cenę. W 1943 r. został w okrutny sposób zamordowany 

przez serbskich nacjonalistów. 

W roku 1946 Polacy z Jugosławii wyjechali do swojej ojczyzny. Mieszkańcy Gumjery 

osiedlili się w Ocicach. Parafianie ks. Dujlovicia nigdy o swoim proboszczu nie zapomnieli. 

Od wielu lat starają sie o jego beatyfikację. Pierwsze przesłuchania świadków w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku robił śp. ks. Edmund Tkocz, następne na prośbę Biskupa 

Banja Luki takie przesłuchania były robione w latach 2003-2004 i później. Przesłuchań 



dokonywano, choć nie było formalnej decyzji o rozpoczęciu procesu. Niestety, z biegiem lat 

osoby, które pamiętały tamte czasy odchodzą. 

Jednak po wielu staraniach byłych parafian oraz Biskupa Banja Luki, w 2014 r. uzyskano od 

Kongregacji ds. Kultu Bożego zgodę na rozpoczęcia prac zmierzających do otwarcia procesu 

beatyfikacyjnego. W lutym 2015 r. biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski na prośbę bpa 

Franjo Komaricy z Banja Luki, powołał komisję do zbadania heroiczności cnót i męczeńskiej 

śmierci ks. Antoniego Dulovića. Komisja bardzo szybko rozpoczęła pracę, która została 

pomyślnie ukończona. W sumie przesłuchano blisko 30 świadków tamtych wydarzeń. 

Przygotowano obszerną dokumentację i tłumaczenia. 

W poniedziałek 27 lipca bp Zbigniew Kiernikowski zapoznał się z owocami pracy komisji 

i udzielił błogosławieństwa na dalszy etap przygotowań do procesu beatyfikacyjnego. 

W środę 29 lipca grupa mieszkańców Ocic i okolic udaje się z pielgrzymką do Bośni 

i Hercegowiny. Odwiedzą min. miejsce chrztu i I Komunii św. oraz prymicji ks. Antoniego. 

Pomodlą się na miejscu, gdzie niegdyś stał kościół polskiej parafii w nieistniejącej już dziś 

Gumjerze. Odwiedzą także biskupa Banja Luki Franjo Komaricę, któremu przekażą pełną 

dokumentację. Dalszy bieg sprawie procesu beatyfikacyjnego nada już diecezja w Banja 

Luce. 
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