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 Drodzy Przyjaciele! 

Od 13 lutego do 27 maja 
Przełożony Generalny wysłał mnie 
na wizytację nadzwyczajną do In-
spektorii Salezjańskiej w Banga-
lore. Oznacza to odwiedzanie po 

kolei każdej misji Ks. Bosko w stanie Kerala i 
większości tych w Karnatace. Było to bardzo 
ekscytujące, intensywne i pouczające doświadczen-
ie. Wśród tłumu młodzieży, dzieci i ludzi, pewnego 
dnia w Vaduthali mały, sześcioletni chłopiec zwrócił 
się do mnie i dał mi małą gazetkę mówiąc w dość 
zrozumiałym języku angielskim: „to jest dla ciebie”. 
Bardzo wzruszony, zobaczyłem, że napisał odręcz-
nie: „ARE YOU HAPPY, FADER?” (Napisane dokładnie 
tak). Pytanie skierowane było bezpośrednio do mo-
jego salezjańskiego serca, wypełnionego wieloma 
myślami, zwłaszcza na temat tego, jak bardzo prze-
konywująca dzisiaj jest nasza radość salezjańska. W 
rzeczywistości ten świat jest szczególnie spragniony 
autentycznej radości. Ci, którzy zbliżają się do 
Księdza Bosko, doświadczyli nie tylko skuteczności 
swoich projektów i szeroko otwartych marzeń, ale 
także nieodpartej i zaraźliwej radości. Wiele agencji i 
organizacji pozarządowych, podczas interakcji z or-
ganizacjami Księdza Bosko, czuje i widzi, że jesteśmy 
napełnieni szczególną radością. To nic wiȩcej tylko 
pasja i miłość Ks. Bosko do młodzieży. Wypełniajmy 
radością nasze instytucje Księdza Bosko! 

Oddany w Ksiȩdzu Bosko, 

Ks. Guillermo Basañes, Radca ds. Misji  

Drodzy bracia i siostry w Księdzu Bosko! 
W ostatnim biuletynie miałem przyjem-
ność podkreślić znaczenie synergii i 
skutecznej współpracy pomiędzy organi-
zacjami i sieciami Rodziny Salezjańskiej. 
Od początku tego roku kontynuujemy tę 

ścieżkę współpracy i dzielenia się doświadczeniami. W 
lutym podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Rzecznictwa 
na UPSie mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o „Don 
Bosco Green Alliance”, ruchu zakorzenionym w Laudato 
Si. Jestem przekonany, że powinniśmy poświęcić więcej 
uwagi tej ekologicznej inicjatywie. „Wszystko jest 
powiązane ze wszystkim” - mówi papież. Kryzysy społec-
zne i ekologiczne to nie dwa różne kryzysy, ale dwie 
strony tego samego medalu. Jeśli chcemy wspierać zmar-
ginalizowaną młodzież i tym samym walczyć z ubóstwem, 
musimy dbać o naszą „matkę Ziemię”. Podczas ostatniego 
Zebrania Walnego DBN zatwierdziliśmy zmiany w Statucie 
DBN, aby być w ścisłym związku ze Zgromadzeniem 
Salezjańskim a także aby współpracować lepiej z siostrami 
Salezjankami. „Dlaczego nie zaprosić ich następnym 
razem?”, Jak zasugerował koadiutor Jean-Paul Müller. 
Obecność i udział Don Bosco Tech Africa to kolejny dobry 
przykład lepszej integracji, naszej sieci ze Zgromadzeniem. 
Chcemy dalej wspierać sieci regionalne poprzez nasza siec 
DBN, chcemy też nadal pracować nad tym aby stawać siȩ 
prawdziwą siecią Zgromadzenia Salezjańskiego. W tej per-
spektywie jestem przekonany, że możemy przyczynić się 
do przygotowań do kolejnej Kapituły Generalnej w 2020 r. 
o temacie: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?” 
 
Peter Annegarn, Prezes DBN  

PERSPEKTYWY DLA BIUR MISYJNYCH 

To, czego oczekujemy w następstwie światowej konfer-
encji, która odbyła się w Rzymie w dniach 16-19.01.2019, 
można podsumować w czterech słowach: lepsza samow-
ystarczalność, solidarność, skuteczność i przejrzystość. 
Nasze cele to: 

1. Samowystarczalność: każda inspektoria staje się bardziej 
samowystarczalna. Wymaga to znalezienia we własnej in-
spektorii lub we własnym kraju większej ilości potrzebnych 
im środków, a tym samym zmniejszenia zależności od po-
mocy zagranicznej. Inspektorie będą rozwijać swoją 
zdolność do lokalnego poszukiwania funduszy. Prowincje, 
które nie rozpoczęły lokalnej zbiórki pieniędzy, zaczną to 
robić. 



WALNE ZEBRANIE DBN  
30.05.2019. 25 przedstawicieli organizacji członkow-
skich Don Bosco Network spotkało się na Papieskim 
Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie na spotkaniu 
grupy roboczej ds. Współpracy na rzecz rozwoju. 
Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i planowali 
wspólne projekty i programy. Omawiane tematy 
obejmowały: 

1) Skuteczna pomoc podczas kataklizmów i koniec-
zność szkolenia w zakresie przygotowania siȩ, szcze-
gólnie inspektorii salezjańskich w regionach o wysokim 
zagrożeniu. Szkolenie przeprowadzono w regionie Azji 
Południowej są też dalsze plany szkoleń w Ameryce 
Łacińskiej, Azji Wschodniej i Oceanii oraz w Afryce, 

2) Plan strategiczny dotyczący budowania potencjału i 
wsparcia dla PDO na całym świecie, 

3) Wsparcie dla sieci regionalnych, takich jak Don 
Bosco Tech Africa, szkoły techniczne i zawodowe w 
Ameryce Łacińskiej, sieci organizacji pracujących z 
młodzieżą zagrożoną w regionach Ameryki i Azji Połud-
niowej,  

2. Solidarność: każda Prowincja i każde Biuro Misyjne 
(Prokura) będą myśleć o całym Zgromadzeniu i wnosić 
wkład w tych, którzy mają większe potrzeby i mniej 
zasobów. 

3. Skuteczność: Poznamy najskuteczniejsze sposoby 
znajdowania środków, zmieniają się one wraz z upły-
wem czasu. Będziemy działać na rzecz większej 
współpracy między wszystkimi biurami misyjnymi 
(Prokurami). Będziemy budować globalną markę, dzielić 
się materiałami do komunikacji i mieć podobny przekaz. 

4. Przejrzystość: Salezjańskie standardy pozyskiwania 
funduszy i administracji wykraczają poza wymagania 
ogółu społeczeństwa. Będziemy mieli przykładowy ko-
deks etyczny na poziomie Zgromadzenia, a każda in-
spektoria opracuje własne zasady, których należy 
przestrzegać. 

AKTUALNOŚCI GRUP ROBOCZYCH  

Uczestnicy ocenili działania i programy sieci oraz zat-
wierdzili zmiany w statucie DBN, które przybliżają sieć 
do Zgromadzenia Salezjańskiego. Biuro Misyjne z Irlan-
dii zostało przyjęte jako nowy członek DBN. W spot-
kaniu wzięli udział Don Bosco Tech Africa i Don Bosco 
International. Ks. Martin Lasarte przedstawił program 
animacyjny sektora misji w rekrutacji, formacji/
szkoleniu i towarzyszeniu wolontariuszom długotermi-
nowym. Członkowie sieci zastanawiali się nad 
nowoczesnymi możliwościami technologicznymi w 
celu poprawy skutecznej komunikacji pomiędzy organ-
izacjami „Don Bosco” na całym świecie. Członkowie 
DBN będą towarzyszyć Zgromadzeniu Salezjańskiemu 
w przygotowaniach do następnej Kapituły Generalnej 
w 2020 r. i przemyślą jej temat: „Jacy salezjanie dla 
współczesnej młodzieży”? 

29.05.2019. Członkowie Don Bosco Network w to-
warzystwie ks. Guillermo Basanesa, radcy ds. Misji, koa-
diutora Jeana Paula Mullera, ekonoma generalnego i 
ks. George'a Menamparampila, koordynatora biur misji 
spotkali siȩ na dorocznym walnym zebraniu.  



DON BOSCO NETWORK  

Via Appia Antica 126, 00 179, Rome, Italy 

www.donbosconetwork.org;  Facebook: www.facebook.com/donbosconetwork  

E:mail: info@donbosconetwork.org;  Tel. 0048 665665220  

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 przedstawicieli or-
ganizacji salezjańskich, którzy podzielili się swoimi 
działaniami z zakresu rzecznictwa w kilku dziedzinach. 
Radcy generalni ds. Misji i Duszpasterswta 
Młodzieżowego, ks. Guillermo Basañes i ks. Fabio Attard 
byli obecni na spotkaniu. Wśród poruszanych tematów 
były: wymiana inicjatyw rzeczniczych w 2018 r., Praca 
nad wspólnymi tematami, takimi jak migracja, handel 
ludźmi i Cele Zrównoważonego Rozwoju; ale także z kil-
koma nowościami: dwóch przedstawicieli Don Bosco 
Green Alliance zaprezentowało swoją ekologiczną in-
icjatywę zakorzenioną w Laudato Si 'i zaangażowaniu 
młodzieży, podczas gdy inspektoria AFW wysłała przed-
stawiciela, Bensona Osei-Savio Boateng, z Don Bosco 
Youth Net West Africa, który podzielił się wieloma 
działaniami w tej dziedzinie. Po raz pierwszy przed-
stawiciel z Afryki byłobecny na spotkaniu. Ostatnią 
nowością była wizyta w dykasterii do spraw promocji 
integralnego rozwoju człowieka w Watykanie, aby poz-
nać ich pracę i zbadać możliwe synergie z różnymi real-
izowanymi inicjatywami społeczno-politycznymi. Spot-
kanie zakończyło się wymianą najlepszych praktyk i ma-
teriałów w dziedzinie edukacji rozwojowej. W ramach 
kontynuacji Don Bosco Green Alliance wsparte przez 
Don Bosco Network poprowadziło kampanię na Świa-
towy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 5 czer-
wca: Nie zaduście naszej przyszłości! angażując młod-
ych ludzi, organizacje i szkoły Rodziny Salezjańskiej na 
całym świecie. Spotkanie rzecznicze rozrasta z roku na 
rok, podobnie jak liczba wspólnych inicjatyw. 

4) Wspieranie projektów dotyczących energii słonecznej 
i zielonej energii na całym świecie oraz Don Bosco Green 
Alliance w celu ochrony naszej planety i walki ze zmian-
ami klimatu 

5) Wzmocnienie obecności Ks. Bosko w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. 

6) Skoordynowane wsparcie dla dużych projektów i 
obecności salezjańskich, które wymagają współpracy 
wielu darczyńców, tak jak w przypadku nowo utwor-
zonej obecności Ks. Bosko w Palabek w Ugandzie wśród 
tysięcy uchodźców z Sudanu Południowego. 

Ks. Guillermo Basanes, Radca ds. Misji, Brat Jean Paul 
Muller, Ekonom Generalny i Ks. George Menam-
parampil, Koordynator Biura Misyjnego, towarzyszyli 
spotkaniu. 

 

Szóste spotkanie organizacji salezjańskich na temat 
rzecznictwa  

Szóste spotkanie organizacji salezjańskich na temat 
rzecznictwa odbyło się 11-12 lutego 2019 r. na Pa-
pieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Spot-
kanie zostało zorganizowane przez Don Bosco Network, 
wspierane przez Don Bosco International i przed-
stawiciela Zgromadzenia Salezjańskiego w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ONZ.  
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