
Banja Luka - Gumjera, 03 sierpień 2015.  

 Aktualności  

 
  Pielgrzymi polscy po raz pierwszy na fundamentach ich 
dawnego kościoła parafialnego  
 
 Mszy świętej przewodniczył biskup Banja Luki ks.  Franjo Komarica  
 
 Na kilkudniowy pobyt do diecezji obszarze Banja Luka diecezji i wizytę do swoich 
korzeni przyjechało około 60 pielgrzymów z Polski. W piątek 31 lipca 2015 roku 
odwiedzili centrum dawnej polskiej parafii Gumjera, na prawym brzegu dolnego biegu 
rzeki Vrbas. Tam na fundamentach dawno zburzonego kościoła parafialnego 
"Podwyższenia Krzyż św. " odprawiono Mszę świętą, której przewodniczył biskup 
Banja Mons. Franjo Komarica.   

 Wraz z nim w koncelebrze było dwóch polskich księży i wieloletni proboszcz              
z Prnjavora, Mons. Vlado Lukenda.  

 To było wzruszające święto, szczególnie dla byłych parafian z tej parafii, którzy tu 
przybyli i w tym kościele zostali ochrzczeni, gdzie ich rodzice zawierali sakrament 
małżeństwa, a niektóre z nich otrzymał pierwszą świętą Komunię.  

 Biskup w swoim wystąpieniu szczególnie uwzględnił najważniejsze dane z historii 
parafii Gumjera, która istniała 1903/46 roku.  Proboszcz Lukenda odczytał dane – z 
poszczególnych lat - chrzty, śluby i zgony. Nie jeden z nich został ochrzczony, lub 
brał ślub, który udzielał pochowany tu proboszcz Antoni Dujlović.  Biskup odniósł się 
również do świadectwa życia i męczeńskiej śmierci młodego księdza Antoniego.         
I jeszcze raz podziękował byłym parafianom i ich potomków w Polsce, za miłość i 
pamięć o nim od ponad 70 lat. Przyczyniło się to do uruchomienia procesu 
beatyfikacyjnego tego proboszcza.  

 Szczególnie wzruszające słowa na koniec Mszy wypowiedziała siostra zakonna ze 
zgromadzenia ASC s. Magdalena Karaban, która była przez księdza Antoniego 
Dujlovića ochrzczona, i która "od najmłodszych lat, z wielką miłością i wytrwałością 
błagała by ks. Antoni był wyniesiony do godności ołtarzy."   

 
 Po Mszy uczestnicy nabożeństwa przeszli na cmentarz parafialny, który jest 
całkowicie pokryta lasem.  Specjalne podziękowania dla proboszcza, ks.  Lukenda     
i Ekonoma diecezjalnego dr Pelivana za przygotowanie miejsca do ustawienia 
dużego drewnianego krzyża na środku cmentarza.  Krzyż został poświęcony przez 
biskupa Komaricę przy którym odmówiono modlitwy za zmarłych kapłanów i parafian 
z Gumjery oraz wszystkich zmarłych.  

 "Uczta miłości" i dalsze spotkanie pielgrzymów z biskupem i jego 
współpracownikami odbyło się w sali urzędu biskupiego w Banja Luce.  (Ct / Tabb)  


