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 Drodzy Przyjaciele! 

Zgodnie z tradycją Kościoła Katol-
ickiego miesiąc czerwiec jest 
poświęcony Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. W tym roku 2018 po 
raz pierwszy Przełożony Generalny i 

jego cała Rada Generalna obchodzą uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bazylice 
zbudowanej pod tym wezwaniem tutaj, w Rzymie, 
przez samego Księdza Bosko. Jak wiecie, to miejsce 
jest teraz naszym Domem Generalnym. Życie i praca 
w tym świętym miejscu salezjańskim, Sacro Cuore, 
sprawia, że pamiętamy o ogromnej energii i wierze, 
jaką Ksiądz Bosko włożył w to niezwykle wymagające 
przedsięwzięcie, powierzone mu bezpośrednio przez 
papieża Leona XIII. To nie tylko energia i wiara, ale 
także łzy: jak pamiętacie, właśnie w momencie inau-
guracji Bazyliki, w maju 1887 r., Ks. Bosko wylał obfite 
łzy podczas celebrowania Mszy Św. przy ołtarzu Maryi 
Wspomożycielki. Jest to także natchnieniem dla nas, 
ludzi z DBN, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, jak 
jasne i zakorzenione są dwa kluczowe tematy w 
umyśle i sercu Księdza Bosko:  

1) centralne miejsce misji w służbie młodzieży, i  

2) całkowite zaufanie do Opatrzności Bożej, Która 
z pewnością i w odpowiednim czasie zapewni 
środki - ludzkie i materialne - do wypełnienia tej 
Boskiej i wychowawczej misji. 

Następnym razem, gdy przyjedziecie do Rzymu, 
pamiętajcie, aby poświęcić trochę czasu w Bazylice 
Sacro Cuore, rozmyślając o tym. Zapraszam Was 
wszystkich! 

Oddany w Ksiȩdzu Bosko, 

Ks. Guillermo Basañes, Radca ds. Misji  

Drodzy Członkowie Rodziny Salezjańskiej,  
Przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy bar-
dzo zajęci w Don Bosco Network wieloma 
ważnymi spotkaniami i wydarzeniami, o 
których dowiecie siȩ w tym biuletynie. To 
dobra wiadomość, że współpraca pom-
iȩdzy organizacjami z rodziny salezjańskiej 

poprawia się. Tylko dzięki synergii, wzajemnemu zaufaniu i 
wsparciu możemy zagwarantować, że misja ks. Bosko dla 
potrzebujących młodych ludzi w ponad 130 krajach będzie 
długotrwała i wpływała pozytywnie na życie młodych ludzi 
na całym świecie. 
Z radością witamy nowego członka w DBN: SAVIO ze 
Słowacji. Cieszymy się również z dużego zainteresowania 
ze strony innych salezjańskich organizacji, które chcą 
współpracować z nami poprzez naszą platformȩ oraz inne 
programy i projekty. Nowy Zarząd i plan strategiczny na 
najbliższe 3 lata daje nam nadzieję, że będziemy jeszcze 
lepiej służyć misji Ks. Bosko. Główne punkty naszego planu 
pracy na następne 3 lat to: 
1) komunikacja i synergia (w tym platforma inter-

netowa); 
2) budowanie potencjału (BPR, szkoły zawodowe i tech-

niczne ...), skuteczne wsparcie dla SDB w sytuacjach 
kryzysowych i szkolenie w zakresie przygotowania na 
klęski żywiołowe 

3) rzecznictwo, edukacja rozwojowa i animacja misyjna. 
Tematyczne grupy robocze są skutecznym narzędziem do 
osiągania dobrych wyników w realizacji planu pracy. 
Chciałbym zakończyć zdaniem z misji DBN: Młodzież jest w 
centrum rozwoju! Pamiętajmy o tym we wszystkich 
naszych działaniach. 
 
Z poważaniem,  
 
Peter Annegarn, Prezes DBN 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE CZŁONKÓW DBN I BIUR MISYJNYCH  

31.05.2018. Członkowie Don Bosco Network i salezjańskich biur 
misyjnych zorganizowali wspólne spotkanie, w którym uczestniczy-
li: Radca ds. Misji - ks. Guillermo Basanes, ekonom generalny - koa-
diutor Jean Paul Muller i koordynator biur misyjnych - ks. George 
Menamparampil. Spotkanie odbyło siȩ na Papieskim Uniwersytecie 
Salezjańskim w Rzymie. Uczestnicy spotkania dyskutowali o możli-
wościach lepszej synergii między salezjańskimi organizacjami 
pozarządowymi oraz biurami misyjnymi, aby zapewnić skutec-
zniejsze wsparcie dla misji Ksiȩdza Bosko na całym świecie. 



WALNE ZEBRANIE DBN  

 1.06.2018 odbyło się doroczne walne zebranie Don 
Bosco Network. Uczestnicy spotkania podsumowali 
działania i programy sieci, zatwierdzili dokument o 
ochronie danych osobowych zgodnie z RODO (nowe 
unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
oraz zatwierdzili strategiczny plan pracy na kolejne 3 
lata. Organizacja SAVIO ze Słowacji została przyjȩta jako 
nowy członek DBN. Spotkanie zakończyło się wyborami 
do Zarządu. Nowi członkowie Zarządu to:  

• Prezes - Peter Annegarn z Via Don Bosco 
(ponownie wybrany),  

• Radca ds. Misji - ks. Guillermo Basanes (stały 
członek Rady, oficjalny przedstawiciel Rady 
Generalnej SDB),  

• Skarbnik - Alessandro Brescia z VIS (ponownie 
wybrany),  

• Członek Zarządu - Carlos Caballero z Jovenes y 
Desarrollo (ponownie wybrany),  

• Członek Zarządu – ks. Noel Maddhichetty z 
BoscoNet (nowo wybrany),  

• koordynator biur misyjnych - ks. George 
Menamparampil (stała obecność na 
posiedzeniach Zarządu).  

Pod tym kierownictwem DBN z ufnością oczekuje 
owocnej współpracy ze wszystkimi partnerami w 
zakresie skutecznego i trwałego wspierania misji Ksiȩdza 
Bosco na całym świecie.  

Spotkanie zostało zorganizowane przez Don Bosco Net-
work (DBN) i wspierane przez Don Bosco International 
(DBI). W spotkaniu wzięło udział ponad 20 przed-
stawicieli organizacji salezjańskich, którzy podzielili się 
swoimi działaniami w kilku dziedzinach. Radcy General-
ni ds. Misji i Duszpasterstwa Młodzieżowego, ks. 
Guillermo Basañes i ks. Fabio Attard towarzyszyli spot-
kaniu. Wśród poruszanych tematów znalazły się: Mi-
gracja i Agenda 2030 na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju. Dyskusja na temat migracji dotyczyła części 
dokumentu Stolicy Apostolskiej w sprawie globalnych 
danych ONZ dotyczących imigrantów i uchodźców. 
Spotkanie zakończyło się z prezentacją ks. Attarda o 
„Ramie Odniesienia” i jej zastosowaniu do rzecznictwa. 
Spotkanie na temat rzecznictwa rozwija się z roku na 
rok, podobnie jak tez rośnie liczba wspólnych inicjatyw.  
 
27.02.2018.  
Piȩtnastu przedstawicieli organizacji członkowskich 
DBN uczestniczyło w spotkaniach grup roboczych ds. 
edukacji i współpracy rozwojowej na Papieskim Uni-
wersytecie Salezjańskim w Rzymie. Uczestnicy wymie-
nili się doświadczeniami i planowali wspólne projekty i 
programy. Wśród omawianych tematów znalazły się: 
•  program zrównoważonego rozwoju, 

•  migracja, 

• edukacja globalna, 
•  skuteczna pomoc w sytuacjach kryzysowych, 

•  budowanie potencjału i wsparcie dla BPR na 
całym świecie, 

• wsparcie dla sieci Don Bosco Tech Africa 

• oraz szkół zawodowych i technicznych w Ameryce 
Łacińskiej.  

W spotkaniu uczestniczyli ks. Guillermo Basanes, Radca 
ds. Misji i ks. George Menamparampil, koordynator biur 
misyjnych. 

AKTUALNOŚCI GRUP ROBOCZYCH  

Piąte spotkanie organizacji salezjańskich na temat 
rzecznictwa odbyło się 26 lutego 2018 r. na Papieskim 
Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie we Włoszech.  
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Na międzynarodowej konferencji BPR w Nairobi, Don 
Bosco Network opublikował broszurę: Mechanizm Rea-
gowania w Sytuacjach Kryzysowych, który został 
zalecony jako przewodnik dla inspektorii SDB w celu 
skutecznej, skoordynowanej pomocy podczas klȩsk 
żywiołowych. Broszura została wydrukowana w pięciu 
językach i rozprowadzona do wszystkich inspektorii. 
Wersja elektroniczna dokumentu dostępna jest na 
platformie internetowej:                          
http://pdo.donbosconetwork.org/en/documents/.  

Jeśli wasza inspektoria nie otrzymała kopii broszury lub 
chcialibyście mieć zaprojektowaną elektroniczną wersję 
broszury, proszę się skontaktować z Koordynatorem 
DBN pod adresem: mroczek@donbosconetwork.org. 
Grupa robocza DBN przygotowuje plany szkoleń w 
zakresie skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych, 
które zostaną przeprowadzone w regionach dla 
wszystkich inspektorii, szczególnie w "obszarach 
zagrożonych", w których mogą wystąpić klȩski 
żywiołowe. (Spójrz na link w World Risk Report Analysis 
and prospects 2017: https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/WRR_2017_E2.pdf)  

16-21.04.2018.  
W "Fraterna Domus" w Sacrofano pod Rzymem odbyło 
się szkolenie dla dyrektorów i pracowników 
salezjańskich biur misyjnych. Wśród uczestników byli 
przedstawiciele członków Don Bosco Network, BPR, 
fundacji i innych organizacji salezjańskich 
zaangażowanych w działania związane z komunikacją, 
pozyskiwaniem funduszy i rozwojem. Szkolenie: 
"Technologia w służbie misji" dotyczyło marketingu 
elektronicznego. 65 przedstawicieli organizacji 
salezjańskich ze wszystkich pięciu kontynentów wziȩło 
udział w szkoleniu aby poprawić swoje umiejȩtności w 
skutecznym pozyskiwaniu funduszy używając nowych 
technologii oraz we wzajemnej współpracy we 
wspieraniu misji Ks. Bosko na całym świecie. "Nie 
wystarczy czynić dobro; ale musimy też robić to jak 
najlepiej", mówi słynne przysłowie. Sieć salezjańska 
rzeczywiście stara siȩ czynić dobro w najlepszy możliwy 
sposób.  
 
23-28.04.2018.  
W Nairobi odbyła się międzynarodowa konferencja 
BPR. Wzięło w niej udział ponad 130 salezjanów i 
świeckich reprezentujących BPR ze wszystkich re-
gionów zgromadzenia. DBN aktywnie uczestniczył w 
konferencji. Była to również okazja do podsumowania 
czteroletniego projektu prowadzonego przez VIS i fi-
nansowanego ze środków UE na budowanie potencjału 
BPR w krajach Afryki i Karaibów. Była to również okazja 
do uruchomienia nowego przewodnika dla BPR przygo-
towanego przez ekonoma generalnego, koadiutora 
Jean Paul Muller. Wykłady ekspertów oraz dyskusje w 
grupach roboczych pomogły nam w refleksji i przygo-
towaniu rekomendacji dotyczących nowych skutec-
znych sposobów zarządzania w inspektoriach 
salezjańskich. Rezultaty konferencji pomogą w przygo-
towaniu nowych wytycznych dla rozwoju BPR. 

POMOC W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
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