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Drodzy Przyjaciele,
ponad sto milionów euro – taką kwotą nas
Państwo wspomogli. Jest to powód, aby
upaść na kolana i dziękować. Dziękować nie
za to, że po raz pierwszy przekroczyliśmy
pewną magiczną granicę i nie za same pieniądze, lecz za łaskę, którą obdarza nas Bóg,
poruszając Wasze serca. To Państwu, ofiarodawcom Pomocy Kościołowi w Potrzebie, i Waszej hojności zawdzięczamy fakt,
że realizacja wszystkich wyszczególnionych
w niniejszym raporcie projektów stała się
możliwa. Łaska i hojność –Deo gratias.
Pilnie potrzebne są jednak kolejne miliony. Grzech przemocy wobec chrześcijan na
całym świecie woła bowiem o pomstę do
nieba. Rok 2014 był rokiem ich prześladowań i wypędzeń. Rzadko krzyż wierzących
w Chrystusa był tak widoczny jak w losie
uchodźców z Syrii i Iraku. Udzieliliśmy
im doraźnej pomocy, aby mogli przeżyć;
zbudowaliśmy szkoły, aby umożliwić im
pozostanie w ojczyźnie; pocieszaliśmy ich
i umacnialiśmy siostry oraz księży w ofiarnej posłudze wobec najuboższych. Wszystko to czyniliśmy w Państwa imieniu. Dzięki
Państwu możemy – w przeciwieństwie do
Kaina – powiedzieć: „Jesteśmy stróżami
braci naszych”.
Niestety mordom na chrześcijan i ich prześladowaniom w Afryce i na Bliskim Wschodzie nadal nie widać końca. Krzyk uciekających z rodzinnych domów nie cichnie,
a liczba trafiających do nas projektów nie
maleje. Łaska i hojność nadal będą potrzebne. Wolno nam wierzyć, że Bóg nie opuści
swoich dzieci. Reszta należy do nas.

Tutaj jest Twoja pomoc

•	488 samochodów / 320 motocykli i rowerów
•

Większość pojazdów w roku 2014 otrzymali potrzebujący
w Afryce i Europie Wschodniej. Prośby o pomoc w zakupie
środków lokomocji stanowią łącznie 8% wszystkich projektów.


9790
zakonnicom zapewniliśmy podstawową pomoc
materialną i formację
Pomoc otrzymała co 72. siostra zakonna na świecie.
W większości wypadków pomoc materialna dotyczyła
sióstr z zakonów kontemplacyjnych.

•	Pomogliśmy 9669 klerykom

Pomoc otrzymał co dwunasty kleryk na świecie. Większość z nich przygotowywała się do posługi kapłańskiej
w Ameryce Łacińskiej (2746), Europie Wschodniej (2578)
i Afryce (2307).

•	1508 projektów budowlanych

 a całym świecie – zwłaszcza tam, gdzie liczba wiernych
N
rośnie – współfinansowaliśmy budowę kaplic, kościołów,
katedr i seminariów duchownych.

•	1 219 063 stypendiów mszalnych

 dało nam się pomóc w ten sposób co dziewiątemu kapłaU
nowi na świecie, zwłaszcza w Afryce i Azji. Co 26 sekund
na świecie odprawiano Mszę Świętą w intencji naszych
ofiarodawców.
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W roku 2014 wsparliśmy ogółem 5614 projektów w 145 krajach – jest to prawie o 200 projektów więcej niż w roku poprzednim. 1223 wnioski o pomoc musieliśmy odrzucić.
Pomoc dla uchodźców i pomoc humanitarna: w związku z prześladowaniami mniejszości
chrześcijańskich na Bliskim i Środkowym Wschodzie, ale także w związku z klęskami żywiołowymi, do których doszło zwłaszcza w Azji, ta pozycja w naszym budżecie znacząco wzrosła.
W Iraku (Irbil i Dahuk) za kwotę dwóch milionów euro zbudowaliśmy z prefabrykatów osiem szkół
katolickich.
Pomoc budowlana: projekty budowy i renowacji kościołów, klasztorów, domów parafialnych,
seminariów itd. wspieraliśmy średnio kwotą 19 570 euro każdy.
Literatura religijna i ewangelizacja w mediach: Potrzebującym przekazano ok. 170 000 egzemplarzy bestsellerowej Biblii dla dzieci (wydanej dotąd już w 51,4 mln egzemplarzy w 178
językach) oraz 600 000 Książeczki o Różańcu. Ponadto rozdaliśmy pół miliona egzemplarzy
katechizmów i wsparliśmy działalność wielu katolickich nadawców radiowych i telewizyjnych.

Wpływy

€

Datki indywidualne 	
Stypendia mszalne
Spadki 	
Przychody ze sprzedaży produktów
i zwrot podatku 	
Pozostałe przychody 	
Razem
Wynik finansowy netto 	
Całkowity dochód

% Wydatki

72.042.332 	
10.752.857 	
19.007.727 	

67,9 %
10,1 %
17,9 %

3.576.804 	
280.727 	

3,4 %
0,3 %

105.660.447 	

99,6 %

427.817 	
106.088.264

€

%

Wypełnianie misji Kościoła
- Projekty 	
68.159.941 	
- Wsparcie projektów	 2.178.992 	
- Informacje, Media i Duszpasterstwo 	 13.783.405 	

64,2 %
2,1 %
13,0 %

Całość finansowania

84.122.338

79,3 %

Zbieranie funduszy 	
Zarządzanie

10.826.135 	
6.754.739 	

10,2 %
6,4 %

0,4 %

Koszty ogółem

17.580.874

16,6 %

100 %

Rezerwy 	

4.385.052 	

4,1 %

Kontroli i poświadczenia rocznego sprawozdania finansowego naszego stowarzyszenia dokonała firma KPMG. Opiera się ono na sprawozdaniach rocznych poszczególnych biur narodowych.
Sprawozdanie roczne jest warunkowe; wymaga zatwierdzenia przez Radę Generalną.

Pomoc według regionu w 2014 r.
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Bliski Wschód

W roku 2014 dramat chrześcijan na Bliskim i Środkowym
Wschodzie znalazł się w centrum uwagi światowej opinii publicznej. Syrię i Irak musiały opuścić setki tysięcy wierzących
w Chrystusa. Koszty działań związanych z pomocą dla uchodźców wzrosły o 5% i wyniosły w roku 2014 ponad 13% budżetu
ogółem. Udział tego typu działań wzrósł również dla Azji (18,7%).
Podjęto je tutaj głównie w związku z sytuacją na Filipinach, które
nawiedził tajfun Haiyan – jeden z najsilniejszych w historii. Poza
Filipinami w regionie tym można się spotkać również z formami
dyskryminacji religijnej czy wręcz prześladowania chrześcijan.
W roku 2014 największym beneficjentem naszej pomocy była
ponownie Afryka. Stamtąd pochodziło najwięcej, bo ponad jedna trzecia, tj. 2648 wniosków; tam też trafia najwięcej stypendiów
mszalnych – otrzymuje je 10 694 księży. Wśród krajów, do których często kierujemy pomoc, są również wciąż jeszcze niektóre kraje Europy Wschodniej, zwłaszcza Ukraina. Pomagamy
tutaj każdemu klerykowi. Największym kontynentem katolickim
pozostaje Ameryka Łacińska. Powstaje tam wiele wspólnot
katolickich, ale nasila się również działalność rozmaitych sekt
i handlarzy narkotyków. Z tego powodu obszarem wymagającym
szczególnie dużych inwestycji jest katecheza.

10 krajów, do których trafiła największa pomoc (w EURO)
1. Ukraina:

6. Syria:

2. Indie:

7. Filipiny:

3. Irak:

8. Madagaskar:

4. Kongo (Dem. Rep.):

9. Tanzania:

5. Brazylia:

10. Etiopia:

2014: 5.124.211
2013: 4.187.838
2014: 4.949.670
2013: 4.261.204
2014: 4.664.145
2013: 206.929
2014: 2.874.460
2013: 2.591.628
2014: 2.445.697
2013: 3.077.027

Kraj

2014: 1.270.409
2013: 1.176.767
2014: 1.226.537
2013: 1.497.660
2014: 1.202.149
2013: 1.143.138

2014 	

2013

Australia

2.419.615 	

2.561.914

Austria 	

3.062.598 	

2.474.666

Belgia i Luksemburg 	

3.933.681 	

3.732.680

Brazylia

3.845.039 	

3.553.370

Chile 	

1.234.731 	

1.202.889

28.587.173 	

22.131.037

Hiszpania 	

9.509.671 	

7.938.195

Holandia 	

3.799.923 	

4.719.832

Francja 	

Irlandia 	

2.929.449 	

2.560.362

Kanada 	

1.372.331 	

1.325.536

Kolumbia

11.760 	

0

Meksyk 	

34.094 	

0

11.276.439 	

9.030.801

Polska 	

1.992.558 	

1.372.995

Portugalia

2.217.943 	

1.885.313

Szwajcaria i Księstwo
Liechtenstein 	

9.658.896 	

9.400.957

USA 	

4.691.309 	

2.350.905

Wielka Brytania

w szkole, której budowę sfinansowali Państwo.

2014: 1.891.284
2013: 614.615

Wpływy z ofiar w 2014 r. w euro

Niemcy
i Fundacja ojca Werenfrieda 	

Ocalenie i radość z nowego życia – dzieci uchodźców z Iraku

2014: 1.942.451
2013: 1.577.956

10.744.007 	

8.939.741

Włochy 	

2.108.788 	

2.424.923

Sekretariat Międzynarodowy

2.230.441 	

Suma wpływów z całego świata 105.660.447

601.947
88.396.513

