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Drodzy Przyjaciele Księdza Bosko! 

Jest 8 grudnia. Bardzo znaczący i ważny 

dzień dla tych, którzy podążają za księ-

dzem Bosko. On sam przypomina nam, 

że tego dnia wszystko się zaczęło. Wła-

śnie wtedy, 8-ego grudnia 1841 roku, 

w zakrystii kościoła św. Franciszka  

z Asyżu w Turynie, spotkał go Bartło-

miej Garelli. Ten bardzo biedny chło-

piec, którego wtedy spotkał, od tamtego czasu zaczął mu towa-

rzyszyć.  

Wracanie pamięcią do naszych początków nie jest zwykłą reto-

ryką czy nostalgią: jest kluczowe aby w sposób autentyczny 

podążać za Księdzem Bosko i towarzysząc z dynamizmem mło-

dym ludziom ze wszystkich kontynentów wydawać owoce tej 

obecności. To naprawdę niezwykle inspirujące móc zobaczyć co 

rzeczywiście wydarzyło się wtedy w zakrystii. Było to spotkanie 

niespodziewane, konfliktowe i poufne. Niespodziewane, ponie-

waż Ksiądz Bosko nie umawiał się z chłopcem w zakrystii. Kon-

fliktowe, ponieważ musiał rozładować ogromne napięcie mię-

dzy jego młodym przyjacielem a zakrystianem. W końcu – pouf-

ne – jak się okazuje w tym tygodniu nigdzie, w żadnej lokalnej 

gazecie, nikt nie wspomina o tym spotkaniu.  

W czym zatem tkwi tajemnica tego spotkania? To moment 

zwrócenia się Księdza Bosko w stronę młodych, odkrycia 

ogromnego potencjału znajdywania nowych, wydawałoby się 

niemożliwych dróg tak, aby dawać młodzieży odpowiednią – 

adekwatną i pozytywną odpowiedź.  

Wierzę, że Don Bosco Network powinno być dumne, ponieważ 

bardziej lub mniej świadomie, planując mniej lub bardziej, do-

kładnie to dzieje się w różnych krajach, na różnych kontynen-

tach, gdzie jesteśmy ciągle obecni, służąc najbiedniejszej mło-

dzieży, jak niegdyś Ksiądz Bosko.  

 

Radosnego świętowania  

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny! 

Ks. Guillermo Basañes, Radca ds. Misji  

Drodzy Członkowie  

Rodziny Salezjańskiej ! 

W każdym z nas, członków rodziny 

salezjańskiej, jest pragnienie zmiany 

świata na lepszy, bardziej przyjazny 

młodemu człowiekowi. Kierowani 

tym pragnieniem, działamy nie tylko 

lokalnie, ale również dołączamy do 

inicjatyw podejmowanych na skalę 

światową. Tym razem, poza współpracą w sytuacjach 

kryzysowych, jest to także odpowiedź na  Agendę 

Zrównoważonego Rozwoju 2030, którą opracowaliśmy we 

współpracy i w imieniu Zgromadzenia Salezjańskiego. Cele 

wyznaczone w Agendzie 2030 są same w sobie dobre  

i zgodne z tym, co realizujemy, szczególnie w dziedzinie 

edukacji. Uwrażliwiam jednak, aby do całości podchodzić 

krytycznie, uważając szczególnie na elementy niezgodne  

z naszą wiarą. W naszych działaniach pamiętajmy także, że 

nie głosimy Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale Jezusa 

Chrystusa ukrzyżowanego. I mimo, że włączamy się w prace 

społeczne, naszym pierwszym celem jest głoszenie Ewangelii, 

z której dopiero wynikają dobre dzieła, jednak to ona jest 

sensem i istotą naszych działań.  

Joanna Stożek, Prezydent DBN 

WSPARCIE PO HURAGANIE MATEUSZ NA HAITI  

Na początku października 2016 roku Huragan Mateusz, 

jedna z najbardziej brzemiennych w skutki burz tropikal-

nych  ostatniej dekady, bardzo silnie spustoszył  Haiti. Zgi-

nęło ponad 1000 osób. Był to huragan 4 Kategorii, z wia-

trem osiągającym prędkość 230 km/h. Południowa część 

kraju była najbardziej dotknięta przez huragan. Salezjanie 

są bezpieczni i czują się dobrze, ale społeczność przy wej-

ściu do miasta Les Cayes dotknęły poważne zniszczenia, 

mimo że budynki dały radę silnym wiatrom. Członkowie 

Don Bosco Network i Biur Misyjnych wspierają Salezjanów 

na Haiti w projektach pomocy i rehabilitacji osób dotknię-

tych katastrofą. Fundacja Rinaldi w prowincji HAI na miej-

scu koordynuje wszystkie prace. ANS zapewnia dostęp do 

bieżących informacji z pomocy i rekonstrukcji. DBN także 

udostępnia materiały, zdjęcia, filmy i dokumenty na swojej 

stronie w dziale „zasoby”.   



Między 24 a 26 października 2016 roku członkowie DBN  

i przedstawiciele Biur Misyjnych, zebrani w Salezjańskim Do-

mu Generalnym w Rzymie, brali udział w dorocznym Walnym 

Zebraniu, aby dyskutować kolejne kroki na drodze rozwoju 

sieci. Przedstawiciele organizacji salezjańskich, uczestniczący 

w spotkaniu (w tym dwóch owych Członków Obserwatorów  

BoscoNet – Indie i Don Bosco Jugendhilfe Weltweit – Szwajca-

ria) otwarcie przyznali, że przyszłość sieci zależy od jeszcze 

mocniejszej koordynacji i sprawnej współpracy poszczegól-

nych organizacji Salezjańskich pod egidą DBN. Na wypadek 

katastrof globalnych Don Bosco Network będzie nadal konty-

nuować efektywną koordynację pomocy oraz proces odbudowy zapewniany przez organizacje pozarządowe oraz 

Biura Misyjne. Podążając za projektem służącym budowaniu potencjału Biur Projektowych pt. „Współpartnerzy na 

drodze rozwoju” wdrażanym przez VIS (Włochy), DBN będzie pracować nad wspólną wizją i podstawowymi zasada-

mi wsparcia Salezjańskich Biur Projektowych na skalę globalną, poprzez budowanie potencjału sieci lokalnych. 

Współpracując z, obecnym na Walnym Zebraniu, przedstawicielem Don Bosco International, sieć DBN będzie dalej 

wspierać współpracę wewnątrz Rodziny Salezjańskiej w kwestii rzecznictwa na rzecz ochrony praw człowieka,  

a w sposób szczególny interwencji dotyczących praw dzieci i młodzieży, w szczególności ich prawa do edukacji. Ak-

tualizacja strony internetowej DBN o bazę projektów, bazę wolontariuszy oraz zakładkę dotyczącą rzecznictwa i na-

głych katastrof, jak również platformę dla Biur Projektowych, daje gwarancję efektywnej wymiany informacji, narzę-

dzi i materiałów. Efektem synergii i współpracy organizacji Salezjańskich, które są kluczowe w rozprzestrzenianiu się 

misji Księdza Bosco w całym świecie oraz ściślejszej współpracy z Domem Generalnym, w szczególności Departa-

mentem Misyjnym, jest otwarcie DBN na nowych członków i partnerów na wspólnej drodze efektywnej kooperacji. 

Pracując razem jesteśmy silniejsi i możemy osiągnąć jeszcze więcej.  

WALNE ZGROMADZENIE DON BOSCO NETWORK  

ZMIANA PERSONALNA W BIURZE DBN  

SALEZJAŃSKA ODPOWIEDŹ NA AGENDĘ 2030 DOTYCZĄCĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  

27 września, w pierwszą rocznicę akceptacji przez ONZ Agendy o Zrównoważonym Rozwoju do 2030 roku, Don Bo-

sco Network opublikował Salezjańską Odpowiedź na Agendę 2030, podkreślającą zaangażowanie organizacji Księ-

dza Bosco na drodze rozwoju „ubogiej i opuszczonej młodzieży”. Cele Zrównoważonego Rozwoju były podpisane 

dokładnie rok temu i stanowią wyzwanie na kolejne 15 lat. W przeciwieństwie do Milenijnych Celów Rozwoju (MCR), 

które były skierowane do krajów rozwijających się, szczególnie tych najuboższych, te cele mają zastosowanie do 

wszystkich krajów – zarówno biednych jak i bogatych. Jako Salezjanie, z nadzieją przyjmujemy Agendę i przedstawia-

my swoją rekomendację we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju, mając jednak na uwadze, aby prawa mło-

dych ludzi nie zostały pominięte, a w szczególności Prawo do Edukacji (CZR 4) były respektowane przez interesariu-

szy. Dokument przygotowany przez DBN podkreśla: „ wierzymy, że edukacja jest kluczem do likwidacji wszelkiej bie-

dy, gdziekolwiek się ona pojawi. Jest to fundamentalne w promowaniu dobra wspólnego. Jako Salezjanie jesteśmy 

powołani do integracji społecznej wszystkich ludzi oraz do podjęcia starań zmierzających do usunięcia barier struktu-

ralnych, które to uniemożliwiają”. Odpowiedź ta była zatwierdzona przez Radę Generalną i zostanie zaprezentowana 

w najbliższym czasie na arenie międzynarodowej (ONZ, UE), jak również wśród przedstawicieli władz i rządów po-

szczególnych krajów. Zachęcamy wszystkich do jak najszerszego rozpowszechnienia dokumentu wśród instytucji pu-

blicznych. Można go ściągnąć i przeczytać w sześciu językach: http://donbosconetwork.org/a-salesian-response-to-

2030-agenda/. 

Chcemy przedstawić Państwu nowego Sekretarza Generalnego Don Bosco Network, Katarzynę Kucik. Zaczęła pracę 

dla DBN od października 2016 roku. Życzymy jej owocnej pracy. Można się z nią kontaktować:  

kucik@donbosconetwork.org  (tel. 0048533114474). 
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