
Misjonarze 
z dekanatów toruńskich

Spośród 40 misjonarzy pochodzących z terenu obec-
nych dekanatów toruńskich, którzy wyjechali na misje w 
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Poniżej zamieszczam 
listę tych, którzy aktualnie posługują na misjach.  

Parafia św. Michała Archanioła 
Małgorzata Trokowska związała 

się ze wspólnotą oazową prowadzo-
ną w parafii św. Michała Archanioła. 
Będąc wykształconą pielęgniarką w 
1984 r. wyjechała do Paragwaju, aby 
pracować w najuboższych rejonach 
kraju. Była pierwszą misjonarką 
świecką z naszej diecezji.

Ks. Piotr 
Szytniewski 
również wy-

chowywał się w parafii św. Michała 
Archanioła w Toruniu. Jako micha-
lita od 1989  r. pracuje na misjach 
w Paragwaju, gdzie od 2020 r pełni 
posługę przełożonego prowincji pa-
ragwajsko-argentyńskiej.

Z tą parafią związana jest  rów-
nież  s. Immakulata (Urszula) 
Faustynowicz. Pochodzi z diecezji drohiczyńskiej. Szkołę 

średnią ukończyła w Toruniu, gdzie 
we wspólnocie oazowej prowadzo-
nej w parafii św. Michała Archanioła 
rozwinęło się jej powołanie zakonne. 
Jako michalitka śluby wieczyste zło-
żyła w 1986r. 
i po 5 latach 
wyjechała na 
misje do Ka-
merunu.

Parafia św. Jakuba
S. Chilla Maria (Justyna) Za-

chwoszcz  jako misjonarka miłości 
pierwszą profesję zakonną złożyła w 
2008 r. i od tego czasu pracuje na mi-
sjach w Rumunii.

Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
O. Jarosław Pachocki jako oblat 

Maryi Niepokalanej święcenia ka-
płańskie otrzymał w 1999 r. i w roku 
następnym wyjechał na misje wśród 
Indian na północy Kanady. 

Parafia św. Antoniego
Ks. Krystian Bółkowski święce-

nia kapłańskie otrzymał w 2004 r. i 
jako kapłan 

Fidei Donum, po rocznym przygo-
towaniu w Centrum Formacji Misyj-
nej w Warszawie, w 2012 r. wyjechał 
do Peru. Po kilkuletnim pobycie w 
Peru został skierowany przez miej-
scowego biskupa na studia misjolo-
giczne na uniwersytecie w Salaman-
ce. W 2020 r. powrócił na tereny mi-
syjne do Argentyny.

Parafia św. Józefa
O. Wojciech Flizikowski jako 

redemptorysta święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1979 r. i po 2 latach wy-
jechał do Argentyny, gdzie w latach 
1995-2004 pełnił posługę prowincja-
ła. W 2021 r. został proboszczem w 
parafii Najświętszego Odkupiciela w 
San Pedro.

O. Andrzej Tylicki jako misjo-
narz Ducha 
Świętego po 

święceniach diakonatu w 2012  r. 
przez rok odbywał praktykę misyjną 
w Meksyku. Po święceniach kapłań-
skich w 2013 r., wyjechał na misje 
do   Boliwii, zaś od 2016 r. pracuje w 
Chorwacji.

Abp Ty-
mon Tytus 
C h m i el e c k i 
po święceniach kapłańskich w 1991 
r. został zaangażowany w służbie dy-
plomatycznej Stolicy Apostolskiej w 
Afryce (Senegal, Mali, Mauretania, 
Gwinea Bissau i Wyspy Zielonego 

Przylądka), w Austrii, na Ukrainie, w Azji (Kazachstan, 
Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan) oraz w 
Brazylii. 13.V.2019 otrzymał święcenia biskupie w Rzymie 
i został posłany jako nuncjusz apo-
stolski do Gwinei i Mali.

Z parafią św. Józefa związany jest 
również o. Józef Matyjek. Urodził się 
w Koszalinie. W 1973 r. jego rodzina 
sprowadziła się do Torunia, gdzie Jó-
zef rozpoczął studia na UMK. Jako 
jezuita  święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1990 r. i od 1999 r. pracuje na 
misjach w Zambii.

Parafia Opatrzności Bożej
S. Małgorzata Rekowska jako 

siostra miłosierdzia swoje pierwsze 
śluby zakonne złożyła w 1990 r. W 
2015  r. wyjechała na misje do Ka-
zachstanu. 

Parafia św. Teresy 
w Grębocinie

S. Alberta Maria (Krystyna) Sak  
jako misjo-
narka miłości 
śluby wieczy-

ste złożyła w 1996 r. i po 5 latach 
wyjechała na misje do Tomska w Ro-
sji. Od 2003 r. do 2006 r. pracowała 
w Kutryndze na Litwie, aby znów 
powrócić do Rosji do Petersburga, 
później w 2009 r. do Perm u podnóża 
Uralu oraz w 2012 r. do Sachalina na 
Wyspach Kurylskich.

* * *
Czcigodna służebnica Boża Paulina Jaricot organi-

zując wsparcie dla misjonarzy szybko zauważyła, że sama 
pomoc materialna nie wystarczy, że kluczową sprawą jest 
systematyczna pomoc modlitewna. Tak powstał ruch Ży-
wego Różańca. 

Jakże potrzebna jest modlitwa misjonarzowi! Powin-
no nas stać, aby każdy z nich miał wsparcie 20 członków 
konkretnej wspólnoty Żywego Różańca, poczynając od pa-
rafian wśród których się wychował i odczytał swoje powo-
łanie misyjne.

ks. Wacław Dokurno


