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WILRYCX (Jozef), Missionaris van Scheut
in China (Turnhout, 27.5.1842 - Hsi-ying-tzû,
22.9.1892). Zoon van Ludovicus Constantinus
en Peeters, Cornelia.
Hij studeerde humaniora aan het St.-Jozefscollege der S.J. te Turnhout, trad te Scheut
binnen op 1.8.1864 en sprak zijn eerste geloften uit op 3.4.1870. Hij werd naar Rome gezonden om wijsbegeerte en godgeleerdheid te
volgen aan het Collegium Urbanum en werd
priester gewijd in maart 1868. Hij vertrok
naar China op 11.4.1870 en werd er onmiddellijk te werk gesteld als pastoor van Lao-hukou. Twee jaar later kreeg hij de benoeming
van pastoor der plaats „De Pagode" genoemd
en werd tevens belast met de zorg van 'n kleinere parochie, San-chia. Daar trof in de zomer
van 1872 een deel van zijn christenen een
zware ramp: het dorp met al de bebouwbare
grond werd door een overstroming van de
Hsiao-üng-rivier weggevaagd. Een deel van
zijn christenen moest uitwijken en voor de ter
plaatse geblevenen zorgde P, Wilrycx totdat
zij een plaats vonden om een nieuwe woning
te bouwen. Op zeker ogenblik verbleef hij
gans alleen als Scheutist in een gebied zesmaal
zo groot als België. Kort na de ramp werd hij
opnieuw naar zijn eerste missiepost, Lao-hukou, gezonden om er een gesticht van de
H. Kindsheid op te richten. Na twee jaar intens missiewerk zonden zijn oversten hem
naar de westelijke sector van het apostolisch
vicariaat Mongolië, naar de missie Hsi-yingtzû genoemd. Hij bleef daar nog meer dan
tien jaren.
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