
Natomiast czymś szczególnym jest zaangażowanie
kapłanów diecezjalnych jako tzw. kapłanówFidei Do-
num. Aktualnie spośród kapłanów diecezjalnych pra-
cują na misjach: bp Edward Zielski od 1980 r. w Bra-
zylii, ks. Wojciech Łapczyński od 1991 r. w Zambii,
ks. Czesław Wojciechowski od 2003 do 2005 r. w
Czadzie i od 2008 r. w Chinach oraz ks. Krystian Bół-
kowski od 2012 r. w Peru. Do Polski wrócili: ks. Da-
riusz Kaizer z Papui Nowej Gwinei oraz ks. Grzegorz
Tworzewski iśp. ks. Mirosław Kwiatkowski z Zambii.

Trudniejsze zadanie stoi
przedosobamiświeckimi,
które wyjeżdżają na misje.
Muszą w większym stop-
niu liczyć na własne siły.
Z reguły jest to wyjazd na
kilka lat. Stanisława Kon-
klewska pracowała w In-
diach, Adam Popiołek
w Namibii, Justyna Górna
w Kenii, Lucyna Panek
w RepubliceŚrodkowoaf-
rykańskiej. Małgorzatę i
Rafała Solskich, którzy
pracowali w Mongolii, za-
stąpiła w 2010 r. Justyna
Homa.

Najdłużej trwa na mi-
sjach Małgorzata Trokow-
ska, która w 1984 r. wyje-
chała z Torunia do Paragwaju. Niestety w 1999 r. for-
malnie straciła status misjonarkiświeckiej, gdyż za-
brakło miejscowemu biskupowi pieniędzy na benzy-
nę, aby mogła dojeżdżać do wiosek, w których posłu-
giwała jako pielęgniarka. Aby się utrzymać, zatrudniła
się w szpitalu... i adoptowała dziewczynkę, którą wy-
chowała i obecnie wspiera jej pobyt na studiach.

Natomiast dziś jakże wielu naszych rodaków, któ-
rzy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy za granicę, sta-
ło się nieformalnieświeckimi misjonarzami poprzez
swojeświadectwo chrześcijańskiegożycia.

W.D.

instytutów zakonnych. Są wśród nich chrystusowcy,
dominikanie, franciszkanie, franciszkanie konwentual-
ni, jezuici, kapucyni, karmelici bosi, klaretyni, maria-
nie, michalici, misjonarześw. Wincentego à Paulo, mi-
sjonarze DuchaŚwiętego, misjonarześw. Rodziny, ob-
laci Maryi Niepokalanej, pallotyni, redemptoryści, sa-
lezjanie, werbiści i zmartwychwstańcy. Wśród na-
szych misjonarek są: franciszkanki misjonarki Maryi,
franciszkanki od pokuty, karmelitanki bose, michalit-
ki, misjonarki miłości, misjonarki Świętej Rodziny,
nazaretanki, pasterki, siostry Maryi Niepokalanej, sio-
stry miłosierdzia, służebniczki starowiejskie, służeb-
niczki śląskie i służebniczki wielkopolskie.

Zaangażowanie zakonników i zakonnic w dzieło
misyjne wynika często wprost z ich charyzmatu. Wy-
jazdom sprzyja także sama struktura organizacyjna
życia wspólnotowego w zgromadzeniach zakonnych,
która zapewnia większe wsparcie dla nowych placó-
wek powstających w innym kraju.

Kongres Misyjny Diecezji Toruńskiej odbędzie się
w sobotę 30 maja w sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Toruniu. Program Kongresu:
9.00 - Przyjazd uczestników Kongresu
9.30 - Powitaniei zawiązanie wspólnoty

10.00 - Spektakl „Walc dla Pana Boga”
11.00 - Praca w grupach (moderatorzy grup):
DZIECI - Sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Mi-

syjnego Dzieci p. Anna Sobiech
MŁODZIEŻ - Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych

w Polsce ks. dr Tomasz Atłas
DOROŚLI - Sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła

Rozkrzewiania Wiary ks. dr Maciej Będziński
13.00 - EUCHARYSTIA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie są
bardzo proszone o zgłoszenie swojego uczestnictwa
na adresmulenga@op.pl. Kongres ma na celu zmobi-
lizowanie nas do większego wsparcia dla misjonarzy,
szczególnie tych, którzy pochodzą z terenu naszej die-
cezji.

Większość, spośród około 100 osób, które wyje-
chały na misje z terenu naszej diecezji, to członkowie

Ks. Krystian Bółkowski w Peru

Ks. Czesław Wojciechowski w Chinach

Małgorzata Trokowska
w Paragwaju
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