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POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI

Przeżywamy okres Bożego Narodzenia. Ubiegły rok był czasem wielkich
zmian w naszej Ojczyźnie. Podziękujmy Bożemu Dzieciątku za wszelkie
zmiany, jakie zaistniały w naszym kraju, ciągle niespokojnym. Naszą
Ojczyznę polecajmy Jezusowi, by nadal pozostała wierna Bogu i Jego
Matce. Niech wszyscy Polacy łączą się w duchu i w prawdzie, świadomi
obietnicy Boskiego Mistrza: „ Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w
Imię Moje, tam Ja jestem z nimi”. Jeżeli kiedyś, to dzisiaj szczególnie
potrzeba nam wspólnych sił do budowania lepszej Ojczyzny, by wszyscy
ludzie żyjący w niej, czuli się wolni i bezpieczni. Modląc się za Polskę nie
zapominajmy o naszych misjonarzach i misjonarkach, którzy wybrali inne
ojczyzny z miłości dla Boga i ludzi. Wielu Misjonarzy Oblatów pracuje w krajach, gdzie nie ma pokoju, trwają
walki, napady, prześladowanie chrześcijan.
Polecamy także Waszym modlitwom Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów, które obchodzi w tym roku 200
lat założenia. Świętować będziemy w sposób szczególny ten wspaniały czas poprzez regionalne spotkania,
wystawy itd. Kalendarz misyjny na 2016 rok przybliża nam tę wspaniałą rocznicę.
Ojciec święty Franciszek poleca naszej modlitwie w styczniu sprawę bardzo ważną w Kościele
Chrystusowym, widoczną szczególnie w Azji, Afryce i Madagaskarze, Ameryce Północnej i Południowej oraz na
wielu innych kontynentach. Chodzi o podziały pośród chrześcijan. Oto intencja papieska: „ Aby poprzez dialog i
miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały pośród chrześcijan. "
W ramach wiadomości misyjnych opowie o swoim powołaniu O. Nicolas
Nazywam się Nicolas Ngartolnan, pochodzę z Czadu. W rodzinie jest nas
ośmioro rodzeństwa, ja jestem najstarszy. Rodzice i rodzeństwo mieszkają w
Czadzie, ja w północnej części Kamerunu. Jak wielu misjonarzy i misjonarek
usłyszałem zaproszenie Pana Jezusa: „Pójdź za mną” i podjąłem decyzję
pójścia za Nim w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ta
droga zaprowadziła mnie do Kamerunu. Tam byłem najpierw w prenowicjacie,
następnie w nowicjacie, później studiowałem filozofię. Po studiach przełożeni
wysłali mnie do Polski, gdzie byłem aż 5 lat. Przyjechałem w 2008 roku jako
kleryk, wyjechałem w maju 2013 roku jako diakon. Najpierw przebywałem w
Markowicach, później w Poznaniu, wreszcie w Obrze. To doświadczenie było
dla mnie dużą lekcją pokory, bardzo korzystną ze względów naukowych,
religijnych, zetknięcia się z nową kulturą, chłodnym klimatem. Pamiętam, jak
dzwoniłem do domu i próbowałem wytłumaczyć mamie, jak jest zimno
Powiedziałem, żeby otworzyła lodówkę i włożyła tam ręce. Najtrudniejszym
problemem była dla mnie nauka języka polskiego. Osiągnięciem było
napisanie pracy magisterskiej z teologii po polsku i jej obrona.

Pod kątem religijnym bardzo podobała mi się w Polsce możliwość rozwoju swojej wiary nie tylko przez
Sakramenty, katechezy ale także przez różne nabożeństwa /gorzkie żale, nabożeństwa różańcowe, majowe/.
Pod względem kulturowym Polacy są otwarci /jeśli ty zrobisz pierwszy krok/ i chętnie umożliwiają innym poznanie
ich kultury. Pod względem naukowym w Polsce jest dużo możliwości, łatwy dostęp do bibliotek, profesorzy
dobrze przekazują wiedzę.
Po studiach teologicznych w Polsce otrzymałem święcenia kapłańskie w Ndżamenie – Czad. Potem
zostałem skierowany do Mokolo – do prenowicjatu, gdzie zajmowałem się młodymi ludźmi, kandydatami do
Zgromadzenia Oblatów. Uczyłem podstawowych zasad życia zakonnego, języka francuskiego i angielskiego.
Prócz nauki w prenowicjacie wykonujemy różne prace: pieczemy chleby, hodujemy kozy, kury, uprawiamy pole
/kukurydzę, proso…/W parafiach odprawiam Msze święte, pomagam w spowiedzi.
W Kamerunie na północy mamy do czynienia z sektą „boko
boko haram w Kamerunie
haram”. Prześladują chrześcijan i niektórych muzułmanów. Dla nich
wszystko, co pochodzi z zachodu, jest złe. W ubiegłym roku porwali
na północy Kamerunu ks. Giampaolo Marta i Gianatonia Allegri
oraz siostrę Gilberte Boussier. Przez kilka tygodni byli oni
przetrzymywani, ale po zapłaceniu okupu zostali zwolnieni. W tym
roku spalili nam
kaplicę
zamordowali ok. 50
osób przy granicy z
Nigerią.
W
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kraju
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w
praktykowaniu swojej wiary. Panuje wielki strach także dlatego,
że w miejscach wspólnych spotkań dochodzi do zamachów.
Państwo stara się chronić swoich mieszkańców, lecz „boko
haram” atakuje w różny sposób i nigdy nie wiadomo, kiedy
nastąpi zamach. Potrzebna jest nie tylko ochrona państwa, lecz
także modlitwa i wsparcie duchowe dla wiernych ze strony kapłanów. Ja zostałem przeniesiony z Mokolo do
Duokoula, gdzie będę posługiwał w parafii. Mam nadzieję, że sytuacja poprawi się i ludzie będą mogli wyznawać
wiarę spokojnie i bez lęku o utratę życia. Nasza wiara pozwala nam zawsze mieć nadzieję, że nastanie pokój w
kraju i w sercach tych, którzy szukają Boga. On nie opuszcza swoich wiernych i zawsze chce dla nich dobra.
Dziękuję Wam wszystkim za modlitwę, za pomoc oraz możliwość spędzenia tego pięknego czasu w
Polsce. Obiecuję też modlitwę za Was. Szczęść Boże!
O. Nicolas Ngartolnan OMI.

Z Prokury Misyjnej kierujemy do Was, Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich, gorące podziękowania za wszystkie dary
duchowe i materialne. Zapewniamy o naszej pamięci, o codziennie odprawianych Mszach świętych we wszystkich
Waszych intencjach. Niech Wam błogosławi Wszechmogący Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Pozostają szczerze Wam oddani w Chrystusie i Maryi Niepokalanej
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