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Drodzy przyjaciele!  
Kilka tygodni temu Papież Franciszek 
przewodnicząc Synodowi Biskupów w 
Rzymie skupił się na młodzieży, a 
szczególnie na naszej zdolności do 
przyjmowania i szczerego ich 
wysłuchania. Te interwencje i duch 

tego bardzo strategicznego spotkania wciąż rozbrzmiewają 
w naszych umysłach i sercach. Nasze zróżnicowane i 
doświadczone instytucje w Don Bosco Network zostały 
stworzone i powinny istnieć tylko w jednym celu: służyć 
młodzieży, w szczególności najbardziej pogtrzebującej i 
zapomnianej. DBN na każdym kontynencie nadal 
wspomaga inspirujące inicjatywy dla młodych ludzi. Synod 
ten powierza nam bardzo trudną "pracę domową": naszą 
prawdziwą zdolność słuchania młodzieży i słuchania w 
szczególności ich potrzeb i marzeń. Poprzez prawdziwe 
słuchanie unikniemy dwóch poważnych niebezpieczeństw: 
po pierwsze, oferowania im to, czego nie potrzebują; po 
drugie, nie pomagania im ani nie towarzyszenia im w 
osiągnięciu ich marzeń. Bardzo prostym testem lub 
ćwiczeniem naszych umiejętności słuchania powinna być 
ocena wewnętrznej dynamiki słuchania w każdej z naszych 
instytucji DBN, a nawet w naszej rodzinie i otoczeniu 
społecznym. Jak będę w stanie słuchać potrzeb i marzeń 
młodzieży tego świata, skoro nie jestem jeszcze z całego 
serca gotów wysłuchać mojej żony lub męża, moich dzieci 
czy sąsiadów? To naprawdę bardzo ciekawe i wymagające 
wyzwanie! 
Oddany w Ksiȩdzu Bosko,  
P. Guillermo Basañes, Radca ds. Misji 

Drodzy członkowie Rodziny Salezjańskiej,  
Jak zobaczycie w tym biuletynie, Don Bosco 
Network nadal wspomaga synergię i skutec-
zną współpracę między organizacjami 
Rodziny Salezjańskiej i sieciami z różnych re-
gionów i kontynentów w służbie Misji Ks. Bos-
ko dla młodzieży. Pracując razem jako jedna 

rodzina, jesteśmy bardziej skuteczni. 
Niedawno rozpoczęliśmy udział w pracach Forum dla Katolickich 
Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Watykanie. Jako organi-
zacja katolicka / salezjańska, staramy siȩ, żeby młodzi ludzie 
potrzebujący wsparcia byli wziȩci pod uwagȩ w 
międzynarodowej polityce Kościoła i społeczeństwa. 
Współpraca z Kościołem, rządami i organizacjami społeczenymi 
gwarantuje lepsze możliwości dla zrównoważonego rozwoju i 
zapewnienia, że młodzi ludzie w potrzebie "nie pozostają w 
tyle". 
Zdajemy sobie sprawę, że istnieje potrzeba wiȩkszego rozgłosu 
na temat wpływu misji Ksiȩdza Bosko w dzisiejszym świecie. Aby 
zapewnić dobrą nowinę i nadzieję na lepszą przyszłość dla 
młodych ludzi musimy być obecni w środkach masowego prze-
kazu. Młodzi muszą wiedzieć i czuć siȩ, jak Bartłomiej Garelli w 
dniu 8 grudnia 1841 roku, że jest ktoś, kto o nich myśli i jest 
gotów udzielić im wsparcia. 
Mając to wszystko na uwadze dołączamy siȩ do biur misyjnych 
w kampanii "We Are Don Bosco" z okazji Światowego Dnia 
Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku. 
 
Z poważaniem, 
, 
Peter Annegarn, Prezes DBN  

KAMPANIA “DON BOSCO” NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

W kwietniu 2018 r. niektóre salezjańskie biura misyjne i 
organizacje pozarządowe wzięły udział w warsztatach 
szkoleniowych z marketingu zorganizowanych poprzez 
sektor misyjny. Omówiliśmy również możliwości większej 
współpracy w naszej komunikacji ze społeczeństwem. 
Doszliśmy do wniosku, że niewygodnie byłoby mieć jedno-
lite logo, imię i przekaz. Uważamy jednak, że pożądane 
jest, aby być bardziej jednolitym w naszej marce i komu-
nikacji. Biura misyjne testują teraz pomysł zorganizownia 
wspólnej kampanii opartej na Światowych Dniach 
Młodzieży (ŚDM 2019). Do tej kampanii brandingowej 
WeAreDonBosco dołączyło siȩ ponad 12 organizacji 
Salezjańskich. Wstępne działania kampanii są przeprowa-
dzane online za pośrednictwem wspólnej strony inter-
netowej http://www.wearedonbosco.org oraz za pośred-
nictwem stron internetowych poszczególnych uczest-
ników. Wykorzystujemy ŚDM, aby budować świadomość 
dziedzictwa Księdza Bosko i współczesnych dzieł 
salezjanów na całym świecie, inspirując w ten sposób  

wsparcie dla tych dzieł. Departament Misji ma nadzieję na 
wzmocnienie tej synergii poza ŚDM, która doprowadzi do 
ugruntowanej, regularnej wspólnej, skoordynowanej kampanii 
DON BOSCO. W dłuższej perspektywie zamierzamy rozwijać na 
całym świecie silną markę DON BOSCO, obrazującą młodych 
ludzi, ich kompetencje techniczne oraz pracȩ na rzecz osób ubo-
gich na całym świecie. Zapraszamy Was wszystkich aby siȩ 
przyłączyć się do tej kampanii. 

http://www.wearedonbosco.org/
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 9 października 2018 członkowie i partnerzy Don Bosco Net-
work - DBN spotkali się w siedzibie glównej sieci w Rzymie w 
ramach grupy roboczej na temat współpracy na rzecz 
rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli także: Radca Generalny 
ds. misji – ks.  Guillermo Basañes, Ekonom Generalny – koadi-
utor Jean Paul Muller, oraz koordynator prokur misyjnych ks. 
George Menamparampil. Przedstawiciele organizacji Don 
Bosco z Europy, USA i Afryki dyskutowali o najlepszych 
możliwych sposobach wspierania kształcenia i doskonalenia 
umiejętności młodych ludzi na całym świecie. Szczególną 
uwagę poświęcono młodzieży w krajach rozwijających się w 
Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Biorąc przyklad z Księdza 
Bosko, DBN daje młodym ludziom możliwość spełnienia mar-
zeń o lepszym życiu i dostępie do rynku pracy w ich krajach 
ojczystych. Programy takie jak sieć Don Bosco Tech Africa 
(reprezentowana na spotkaniu), która zrzesza 100 szkół tech-
nicznych w 34 krajach w Afryce, sprawiają że młodzi ludzie 
nie muszą migrować, aby znaleźć lepsze życie. Poprzez 
edukację, szkolenia zawodowe i wsparcie w poszukiwaniu 
pracy mogą oni realizować swoje marzenia i budować lepszą 
przyszłość w swoich własnych krajach i społecznościach. Don 
Bosco Network zapewnia to wsparcie poprzez profesjonalne 
programy budowania potencjału, skuteczną pomoc humani-
tarną, tworzenie partnerstw, współpracę i networking. DBN 
wykorzystuje nowoczesne środki komunikacji. Don Bosco 
Network dba o przyszłość wszystkich, angażując partnerów w 
innowacyjne programy ekologiczne. Inspirowani przez św. 
Jana Bosko próbujemy rozwiązywać problemy, które 
zmuszają młodych ludzi w krajach o trudnej sutuacji 
wewntȩtrznej do szukania schronienia poza granicami (takich 
jak Wenezuela, Sudan Południowy i wiele innych ...). Don 
Bosco Network angażuje się w program zrównoważonego 
rozwoju i dba o to, aby młodzi ludzie w potrzebie "nie 
pozostawali w tyle". Jeśli chodzi o bieżące skoordynowane 
działania humanitarne to, DBN wspiera inspektoriȩ INK w ich 
programach pomocy / odbudowy / rehabilitacji po ostatniej  

Salezjanie aktywnie uczestniczą w różnych programach rzec-
zniczych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, na 
których można reprezentować głos młodych ludzi, zwracając 
uwagę polityków na potrzeby i oczekiwania najbiedniejszych 
i zmarginalizowanych młodych ludzi. Co oznacza 
"rzecznictwo" w perspektywie salezjańskiej? Dlaczego ten 
temat jest ważny dla Zgromadzenia i Rodziny Salezjańskiej? 
Dokument zatytułowany "Co oznacza rzecznictwo w per-
spektywie salezjańskiej", który został niedawno przyjęty 
przez Przełożonego Generalnego i przez Radę Generalną, 
próbuje odpowiedzieć na te i inne podobne pytania. Tekst 
został przygotowany przy udziale różnych salezjańskich or-
ganizacji pozarządowych wraz z grupą ekspercką "Don Bosco 
International". Najpierw definiuje koncepcję "rzecznictwa" 
jako "proces wspierania ludzi i umożliwienia im wyrażenia 
swojego punktu widzenia i ich obaw, uzyskania dostępu do 
informacji i usług, promowania i ochrony swoich praw i 
obowiązków oraz możliwość wyborów i opcji." W odróżnie-
niu od lobbingu i kampanii podnoszących świadomość, rzec-
znictwo ma na celu zapewnienie, że głosy ludzi, w szcze-
gólności osób najbardziej narażonych, są wysłuchane w 
kwestiach, które są dla nich najbardziej istotne, jak ochrona 
własnych praw oraz zapewnienie, że ich opinie i pragnienia 
są rzeczywiście brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących ich życia. Dokument, podkreślający tradycję 
rzecznictwa w historii Rodziny Salezjańskiej, identyfikuje 
wartości i zasady przewodnie salezjańskiego podejścia do 
wyzwań naszych czasów w tej dziedzinie. W kontekście 
międzynarodowym, w którym tak zwana "Agenda 2030" pro-
ponuje Cele na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, te wytyczne 
określają siedem priorytetowych obszarów dla salezjańskiego 
działania rzeczniczego. 

Pełny tekst dokumentu jest dostępny w poniższym linku w 6 
językach: http://donbosconetwork.org/advocacy-according-
to-salesian-perspective/  

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU 

RZECZNICTWO SALEZJAŃSKIE 

powodzi w Kerali w Indiach. 10 października zarząd DBN zat-
wierdził plan działań sieci na przyszły rok 2018/2019.  
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