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Drodzy Członkowie Rodziny Salezjańskiej! 
 
Ks. Guillermo w swoim wstępie pisze o jednym 
z marzeń ks. Generała, które przykuło jego uwagę. 
Moją uwagę zwróciło inne, czwarte: „Mam marze-
nie o Zgromadzeniu prawdziwych Ewangelizato-
rów i Edukatorów w Wierze”. To jedyne z „marzeń” 
Generała zawierające słowo „edukacja”. 

Podobnie jak księdza Generała, od wielu lat pracy z salezjanami, martwi 
mnie fakt, że tak bardzo koncentrujemy się na edukacji, że zapominamy 
o najważniejszej misji księdza Bosko, którą jest ewangelizacja. Ksiądz 
Bosko wiedział, że nawet najlepsze wykształcenie nie zapewni młodzieży 
szczęśliwego życia, ani tym bardziej - życia wiecznego. 
 
My tymczasem tak bardzo boimy się dzisiaj choćby przyznać, że jeste-
śmy związani z Kościołem… Mimo, że fakt jest taki, że JESTEŚMY. Jest to 
nasza tożsamość, której wyparcie się nie przyniesie nam żadnych do-
brych owoców. Może nas jedynie pozbawić Bożego błogosławieństwa.  
Mimo, że nie możemy pisać o Chrystusie składając wnioski o dotacje do 
większości naszych sponsorów, nie oznacza to, że nie możemy o Nim 
mówić młodym. Wbrew temu co myślimy, oni tego oczekują i tego po-
trzebują. Szczególnie intensywnie doświadczam tego w ostatnim czasie. 
Przeczytajmy z uwagą „marzenia” księdza Generała i prośmy przez 
wstawiennictwo naszej wielkiej patronki, Maryi Niepokalanie Poczętej, 
o światło jak je wprowadzić w życie. 

Joanna Stożek  
Prezydent DBN 

Drodzy Przyjaciele 
 
W miarę jak rok 2015 zbliża się ku koń-
cowi, nasze serca wypełnia uczucie głę-
bokiej wdzięczności za ten radosny czas 
świętowania 200 urodzin naszego uko-
chanego Ojca, Księdza Bosko. 
W liście adresowanym do wszystkich 

salezjanów, Przełożony Generalny pisze o "owocach" tego 
jubileuszu.  
Piąty „owoc” czy „marzenie”, o którym pisze następca Księ-
dza Bosko z pewnością głęboko dotyka nas wszystkich: 
„Marzę o Zgromadzeniu, które zawsze będzie misyjne.” Jego 
marzenie odnosi się przede wszystkim do nas, Salezjanów, 
ale też w naturalny i spontaniczny sposób rozciąga się na 
wszystkich, którzy są oddani Księdzu Bosko, jego misji, du-
chowi i przekonaniom. 
Sieć jest ryzykownym narzędziem, można się w nią łatwo 

zaplątać. Kiedy przytrafia się to rybakowi, staje się niezdolny 

do łowienia ryb. Jeśli sieć, jaką jest DBN, zapomni o swojej 

misyjnej wizji i zadaniu, może się jej przytrafić coś podobne-

go. Być „zawsze misyjnym” to zawsze pamiętać o stałej tro-

sce Księdza Bosko - która powinna też wypełniać nasze serca 

– czyli o wykorzystywaniu wszystkich naszych możliwości, 

struktur i energii dla dobra młodych ludzi w potrzebie.  

Ks. Guillermo Basañes SDB 
Radca ds. Misji 

WIZYTA PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO NA SPOTKANIU ZARZĄDU DBN 

- Powinniśmy dzielić się informacjami o naszych działaniach, projektach, powin-
niśmy coraz sprawniej się komunikować - mówił Przełożony Generalny Ángel 
Fernández Artime podczas wizyty na posiedzeniu zarządu Don Bosco Network, 
które odbyło w Rzymie w sobotę, 10 października 2015 r. Zarząd DBN spotkał 
się, aby omówić bieżące działania związane z reagowaniem na sytuacje kryzyso-
we i klęski żywiołowe, rozwijaniem potencjału BPR, nadchodzącym spotkaniem 
Rodziny Salezjańskiej na temat rzecznictwa i dalszymi planami rozwoju sieci pod 
parasolem Don Bosco. Przełożony Generalny Ángel Fernández Artime przeka-
zał swoje pozdrowienia dla członków sieci i kilka słów zachęty. - W dzisiejszych 
czasach nasze Zgromadzenie musi być bardziej międzynarodowe, międzyinspek-
torialne, międzykulturowe. Jeśli nie będziemy myśleć o synergii, mocna strona, 

jaką jest różnorodność naszej pracy, stanie się naszą słabością - podkreślił Przełożony Generalny. – Nasze instytucje działają na wielu 
polach, stąd wspólna praca może stanowić wyzwanie. Jednak powinniśmy zmierzać w stronę coraz silniejszej solidarności. Chcę podkre-
ślić, że jesteście na dobrej drodze, a my stale przyglądamy się i wspieramy działanie waszej sieci - zachęcał.  
Na koniec podziękował wszystkim za osobisty wysiłek, podkreślając, że działając niezależnie od siebie możemy pracować szybciej, ale 
działając razem zajdziemy dalej. Doceniamy wizytę Przełożonego Generalnego i czujemy się jeszcze bardziej zmotywowani do dalszej 
pracy dla dobra rodziny Księdza Bosko. 

Studia podyplomowe dla pracowników BPR w Belgii 

Instytut Studiów nad Rozwojem Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii oferuje ponad 30 stypendiów dla pracowników zajmujących się 
globalnym rozwojem z krajów Południa. W roku akademickim 2016/17 ruszają roczne kursy dotyczące: Globalizacji i Rozwoju, Ewalua-
cji i zarządzania w projektach rozwojowych, Rządzenia i Rozwoju. Więcej informacji tutaj>> 

http://www.sdb.org/pl/przelozony-generalny/1138-przelozony-generalny-listy-acg/2026-2015-acg-421-piec-owocow-dwusetlecia
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/iob/development-studies/master-development-studies/development-studies-scholarships/


Wojtek Mroczek, koordynator sieci DBN wziął udział w spotkaniu prokur mi-

syjnych (G5), które odbyło się od 6 do 8 listopada 2015 w New Delhi w In-

diach. Był to kolejny krok w procesie otwierania i wzmacniania komunikacji 

i współpracy sieci z innymi organizacjami i instytucjami Rodziny Salezjańskiej. 

Prokury Misyjne angażowały się już w działania DBN podczas akcji pomocy po 

kataklizmach na Filipinach, w Afryce Zachodniej (Ebola) i Nepalu. Podczas 

spotkania w New Delhi Wojtek Mroczek przedstawił krótką propozycję  

CASA DON BOSCO: Z EXPO 2015 NA UKRAINĘ 

Don Bosco Network bardzo docenia obecność domu Księdza Bosko na Expo. I choć trudno mierzyć jej wpływ jedynie liczbą odwie-
dzających gości, to jesteśmy przekonani, że umocniła ona tożsamość Księdza Bosko i wypromowała jego imię na całym świecie.  
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współpracy DBN z Biurami Misyjnymi, która obejmuje coroczne spotkania Zarządu Głównego DBN i G5, udział przedstawicieli G5 

w Grupie Roboczej ds. współpracy rozwojowej DBN oraz ściślejszej współpracy w przypadku globalnych kataklizmów. 

Przez ostatnie kilka miesięcy Casa Don Bosco był widocznym znakiem obecno-
ści salezjanów na największej światowej wystawie Expo 2015 w Mediolanie. 
Przez ten okres dom był gospodarzem wielu wydarzeń organizowanych głów-
nie przez młodych ludzi z salezjańskich placówek z całego świata. Na zakoń-
czenie wystawy, w dniu 31 października 2015 roku, konstrukcja naszego pawi-
lonu została rozebrana, załadowana do kontenerów i przetransportowana na 
Ukrainę, gdzie będzie nadal realizowała swoją misję jako dom, szkoła, po-
dwórko i miejsce duchowego wzrostu. 29 października, dr Ercole Lucchini, 
kierownik pawilonu, dokonał symbolicznego przekazanie kluczy do Casa Don 
Bosco w ręce ks. Yurij Smakousa, reprezentującego ukraińską młodzież. 

SPOTKANIE PROKUR MISYJNYCH (G5) W NEW DELHI 

STRONA INTERNETOWA DOTYCZĄCA BIUR PLANOWANIA I ROZWOJU 

Chcielibyśmy przedstawić Państwu nową stronę internetową poświęconą Sale-
zjańskim Biurom Planowania i Rozwoju działającym na całym świecie. Strona 
http://pdo.donbosconetwork.org/ to platforma internetowa zawierająca in-
formacje, dokumenty i wiadomości dotyczące BPR. Jej głównym celem jest 
wsparcie rozwoju BPR, ułatwienie wymiany informacji i zapewnienie członkom 
DBN narzędzi dla lepszej współpracy w dziedzinie globalnego rozwoju. Podstro-
na PDO to baza danych wszystkich salezjańskich biur projektowych na świecie, 
podstrony zawierające E-learning i Dokumenty dają szansę na poszerzanie wie-
dzy, podczas gdy Forum umożliwia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom 
dyskusję na istotne dla nich tematy. Zapraszamy wszystkie BPR do odwiedzenia 
strony internetowej i do kontaktu z Katarzyną Dumańską, Sekretarzem DBN, 
w celu uzyskania dalszych informacji: dumanska@donbosconetwork.org 

 
Strona została stworzona przez Don Bosco Network w ramach projektu  

"Co-partners for development", realizowanego przez VIS Włochy,  
współfinansowanego ze środków UE. 

http://www.expodonbosco2015.org/site/en
http://pdo.donbosconetwork.org/en/
mailto:dumanska@donbosconetwork.org

