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Drodzy Przyjaciele Ksiȩdza Bosko!

Pamiętamy
z
wdzięcznością
i
odpowiedzialnością datę 8 grudnia,
rocznicę
rozpoczęcia
działalności
pierwszego oratorium ks. Bosko.
Pierwszym odruchem mojego serca jest
przekształcenie zaproszenia papieża Franciszka, żeby
pozostawać "w ciągłym stanie misji", na: aby pozostawać
"w ciągłym stanie początkowym". Wydaje mi się, że dla
wszystkich dzisiejszych członków DBN korzystne byłoby
bycie "w ciągłym stanie początkowym" - gotowym do
ponownego początku w każdej chwili! Nie oznacza to
gotowości do zmiany tylko ze względu na zmianę, ale
oznacza gotowość do wypróbowywania nowych
sposobów i nowych metod. Ta gotowość do nowych
rozwiązań i nowych strategii jest typowa dla ducha
młodzieńczego, który tak mocno przenikał początki pracy
ks. Bosko na rzecz opuszczonej młodzieży w Turynie.
Doskonale łączy się ona również z drogą wyznaczoną przez
Synod Kościoła Katolickiego poświęconego młodzieży,
który ma się odbyć w październiku 2018 roku. Nasza
bliskość i nasza uwaga skierowana na młodych ludzi
wszystkich pięciu kontynentów, do których należy DBN,
powinna nas inspirować i podtrzymywać. Jest to ujęte w
pięknym - ponad pięćdziesięcioletnim - cytacie
podkreślającym to właśnie przekonanie: "siła i piękno
młodych ludzi, (mianowicie) zdolność do radości na
początku przedsięwzięć, do całkowitego oddania się bez
powrotu, do podnoszenia się i ponownego zaczynania
poszukiwań nowych podbojów" (Przesłanie Soboru
Watykańskiego II dla młodzieży, 8 grudnia 1965 r.). W tym
świetle możemy zadać sobie pytanie: w jaki sposób
wykorzystujemy przestrzeń i strategie w naszych
strukturach i organizacjach, aby systematycznie słuchać
młodzieży? W jaki sposób dążymy do stopniowego i
odważnego włączania młodych pracowników do naszych
programów? Czy naprawdę jesteśmy gotowi, aby rzucić
wyzwanie naszym poglądom i naszym "tradycjom"? Czy
mamy odwagę zapytać ich: "Powiedzcie nam, proszę: co o
tym sądzicie? Jak nas widzicie? " Może ich odpowiedzi
mogą stać się początkiem re-fundacji!

"Drodzy Członkowie
Salezjańskiej!"

Rodziny

Tymi słowami Joanna Stożek
zwróciła się do wszystkich w
ostatnim biuletynie z lipca.
Jako nowy Prezes DBN chciałbym
użyć tych samych słów powitalnych w ostatnim
biuletynie w tym roku, ponieważ wszyscy jesteśmy
braćmi i siostrami w tej samej rodzinie!
Patrząc wstecz na zeszły rok, najpierw chciałbym
ponownie wyrazić moje podziękowania dla Joanny
i mam nadzieję, że będę mógł ją godnie zastąpić.
Po drugie chciałbym podziękować wam wszystkim
za wasze poświęcenie w pracy i współpracę w
projektach i działaniach podejmowanych na rzecz
młodych ludzi podatnych na zagrożenia w wielu
krajach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.
Myślę, że możemy być dumni ze sposobu, w jaki
pomagamy młodym ludziom "podnosić się" i
często odzyskiwać swoją godność. Jestem pewien,
że wielu patrzy z zazdrością na naszą pracę, w
szczególności na naszą bazę danych uaktualnianą i
koordynowaną przez Wojciecha.
DBN został założony, aby służyć młodzieży co nie
byłoby to możliwe bez aktywnego partnerstwa ze
Zgromadzeniem Salezjańskim.
Dlatego chętnie przyjmujemy nasze nowe logo
DBN,
wyrażające
to
partnerstwo
ze
Zgromadzeniem Salezjańskim. Nie jest to tylko
rodzaj "wygody", ale wyraz prawdziwej
współpracy!
Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy
nadal rozwijać się na tej drodze, wyrażonej poprzez
nowe logo.
Życzę Wam wszystkim Wesołych Świąt i
wszystkiego najlepszego w 2018 roku, dla Was i
Waszych rodzin.
Z poważaniem,
Peter Annegarn, Prezes DBN

Ks. Guillermo Basañes, Radca ds. Misji

NOWY ADRES BIURA DBN I NOWE LOGO
W związku z przeniesieniem Salezjańskiego Domu Generalnego z Via Della Pisana, biuro DBN zostało tymczasowo
przeniesione do katakumb Św. Kaliksta przy Via Appia Antica 126, 00179 w Rzymie. Jesteśmy wdzięczni VIS (Volontariato
Internazionale per lo Svilluppo) za zapewnienie nam miejsca w swoim biurze. Jak widać w tym wydaniu biuletynu, Don
Bosco Network przyjął nowe logo w ramach rebrandingu sieci oraz w celu zapewnienia lepszego wizerunku w Rodzinie
Salezjańskiej.

SKOORDYNOWANA POMOC HUMANITARNA
Wszyscy doświadczamy skutków zmian klimatycznych. Ekstremalne
zjawiska pogodowe występują częściej i z większą intensywnością niż w
przeszłości. Prowadzą one do katastrof naturalnych, które powodują
sytuacje kryzysowe w wielu częściach świata. Don Bosco Network
wspiera inspektorie i wspólnoty salezjańskie, które pomagają ludziom
poszkodowanym przez katastrofy: Inspektorię INC odbudowującą szkoły
w Nepalu po trzęsieniu ziemi w kwietniu 2015 roku; programy
rehabilitacyjne w inspektorii HAI po huraganie Matthew, który zniszczył
Haiti w październiku 2016 r; wspólnoty Salezjańskie w inspektorii AFE,
które wspierają ludzi uciekających od konfliktów zbrojnych i osoby
dotknięte głodem w Południowym Sudanie oraz wspólnoty salezjańskie
pomagające ludziom dotkniętym silną suszą w północnej Kenii (2017); wspólnotę Don Bosco Fambul we Freetown (Sierra
Leone) w inspektorii AFW, która od sierpnia 2017 roku opiekuje się około 300 dziećmi i młodzieżą wraz z ich rodzinami,
dotkniętymi osuwiskami błota; Inspektorię MEM, pomagającą ludziom poszkodowanym przez trzęsienia ziemi w Meksyku
we wrześniu 2017 r., Inspektorię ANT zaangażowaną w pomoc humanitarną i odbudowę w Portoryko, które zostało
zniszczone przez Cyklon Maria we wrześniu 2017 r., gdzie ucierpiało bezpośrednio 6 wspólnot salezjańskich. W lipcu 2017
r. Rada Generalna SDB mianowała ks. George'a Menamparampila z Departamentu Misyjnego na Koordynatora ds.
Pomocy Humanitarnej Zgromadzenia Salezjańskiego podczas katastrof o skali międzynarodowej. Ma to ułatwić bardziej
skuteczną pomoc organizacjom Don Bosco podczas klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez ludzi na całym
świecie. Rada Generalna doceniła również przygotowany przez Don Bosco Network dokument: Mechanizm Reagowania
w Sytuacjach Kryzysowych, zalecając wykorzystanie tego dokumentu jako instrukcji dla inspektorii Salezjańskich w celu
skutecznej i skoordynowanej pomocy podczas katastrof. Dokument ten jest w końcowych etapach formatowania i
tłumaczenia. Zostanie on wysłany do inspektorii na początku przyszłego roku razem z planem szkolenia na temat jego
implementacji.

DOBRE PRZYKŁADY SALEZJAŃSKIEJ PRACY W ZAKRESIE RZECZNICTWA
Kto: PARA, Indie - Akcja Ludowa na Rzecz Przebudzenia na Obszarach
Wiejskich, Inicjatywa Działań Społecznych Misji Ks. Bosko, Ravulapalem.
Gdzie: W dwóch stanach Andhra Pradesh i Telangana oraz współpraca z
siecią około 2000 organizacji społeczeństwa obywatelskiego pod hasłem
Wada Na Todo Abhiyan (Nie Złam Swojej Obietnicy) w Indiach. Główny
temat: Zaangażowanie w Cele Zrównoważonego Rozwoju w Indiach.
Cel: Uświadamianie na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju,
przyczynienie się do opracowania krajowych wskaźników celów i zadań
z punktu widzenia osób zmarginalizowanych oraz pomoc w
przygotowaniu alternatywnego VNR (Dobrowolnego Przeglądu
Krajowego) z Indii. Działania: Dołączenie się do Globalnego Planowania
przed rozpoczęciem działań / 2015, w celu skłonienia rządów do
poparcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Po przyjęciu CZR, PARA we
współpracy z WNTA rozpoczęła akcję uświadamiającą na temat CZR w kampanii ogólnokrajowej. Po konsultacjach z
grupami zmarginalizowanymi i podatnymi na zagrożenia, pomoc w opracowywaniu krajowych wskaźników i celów dla
Celów Zrównoważonego Rozwoju jako członek sieci WNTA. Przygotowanie "Alternatywnego Raportu" w ramach VNR z
okazji HLPF (Forum Polityczne Wysokiego Szczebla) w lipcu 2017 r. w Nowym Jorku we współpracy z WNTA. Rezultaty:
Obecność PARA pomogła w uświadamianiu na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju dla 40000 członków klubów praw
człowieka w szkołach. Dzieci włączyły się w opracowanie wskaźników dla Celów 1,2,3 i 4. Społeczności zmarginalizowane
dostarczyły wskaźników opartych na zasadzie "nie zostawiaj nikogo w tyle" oraz w ramach Praw Człowieka dla CZR.
Zostało to uwzględnione w procesie Ministerstwa Statystyki i Planowania Wdrażania w celu opracowania krajowych
wskaźników CZR. Wysiłki te zaowocowały przygotowaniem "Alternatywnego Raportu" o Indiach dla VNR na HLPF 2017.
Raport został opublikowany w New Delhi i innych stolicach państw oraz podczas HLPF w ONZ (12 lipca). PARA dołączyła
do delegacji społeczeństwa obywatelskiego Indii podczas HLPF, aby przedstawić odpowiedź na raport przygotowany
przez rząd. Przedstawiciel rządu Indii zablokował prezentacjȩ Alternatywnego Raportu podczas HLPF ze wzglȩdu na
krytyczne stanowisko organizacji społeczeństwa obywatelskiego na raport przygotowany przez rząd.
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