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Drodzy Przyjaciele,
Arcybiskup Wiednia, kardynał Christoph
Schönborn, lubi cytować artystę André
Hellera, który w głośnym przemówieniu
z okazji osiemdziesiątej rocznicy zajęcia
Austrii przez nazistów powiedział, że globalnym językiem jest lub przynajmniej
powinien być język współczucia. Dawanie czynnego wyrazu temu współczuciu
stanowi, moim zdaniem, bardzo ważny
element autentycznej chrześcijańskiej miłości bliźniego, zwłaszcza gdy motywacją
człowieka jest próba choćby skromnego
odwzajemnienia miłości Boga oraz wejścia na drogę naśladowania Chrystusa.
Jak mogą się Państwo przekonać na
podstawie załączonego raportu, również
w roku 2017 setki tysięcy ofiarodawców na całym świecie zdobyły się na gest
współczucia i miłości, jaki ukazał nam Jezus. Umożliwiło nam to realizację ponad
5 300 projektów, a tym samym umocnienie mostu między Państwem a naszymi cierpiącymi niedostatek braćmi i siostrami w Chrystusie.
Za to, a także za modlitwę, która temu
towarzyszyła, jako osoby odpowiedzialne
za powierzone środki, ze wzruszeniem
Państwu dziękujemy.

Thomas
Heine-Geldern,
prezydent
zarządzający

ks. prof UKSW
dr hab. Waldemar
Cisło

Państwa pomoc przeznaczana jest na:
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Projekty budowlane
Pomoc dla uchodźców i pomoc humanitarna
Stypendia mszalne
Kształcenie księży i zakonników
Kształcenie świeckich misjonarzy
Motoryzację
Podstawową pomoc materialna dla sióstr zakonnych
Literaturę i publikacje religijne
Ewangelizację w mediach

•

1212 projektów budowlanych

•

1 504 105 stypendiów mszalnych

•

 a całym świecie – głównie w regionach spustoszonych przez
N
katastrofy żywiołowe – współfinansowaliśmy budowę i remont kaplic, kościołów, katedr, klasztorów, domów parafialnych i seminariów duchownych. Jedna trzecia projektów dotyczyła kościołów..

 omogliśmy w ten sposób co dziesiątemu kapłanowi (łącznie
P
40 383), zwłaszcza w Afryce (15 440) i Azji (10 748); co 21 sekund odprawiano na świecie Mszę Świętą w intencjach naszych
ofiarodawców.

W 2017 r. pomogliśmy 13 643 klerykom

Było ich więcej niż w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Pomoc otrzymał co dziewiąty kleryk na świecie (w 2016 r. co jedenasty). Większość z nich przygotowywała się do posługi kapłańskiej w Afryce
(5 486), Ameryce Łacińskiej (2 919) i Azji (2 101).

•

12 801 zakonnicom zapewniliśmy podstawową pomoc mate-

•

424 samochodów, 257 motocykli, 429 rowerów, 4 ciężarówki,

rialną i/ lub formację
Pomoc otrzymała co 52 siostra zakonna na świecie (w 2016 r.
co 62).
W większości wypadków nasze wsparcie służyło kształceniu i formacji.

3 autobusy, 3 łodzie
W 2017 r. większość samochodów otrzymali potrzebujący misjonarze w Afryce i Europie Wschodniej, większość rowerów trafiła
do Afryki i Ameryki Łacińskiej.

W 2017 r. wsparliśmy ogółem 5 357 projektów.
To o 54 projektów więcej niż w roku poprzednim. Jednak co czwarty projekt – dokładnie 1 933 –
musieliśmy, niestety, odrzucić.
Od 2011 r., roku „arabskiej wiosny”, około 75 mln € trafiło do ogarniętych kryzysem regionów na
Bliskim i Środkowych Wschodzie – tylko w zeszłym roku (2017) było to 17,3 mln €. W tym roku
pomoc ta utrzyma się zapewne na podobnym poziomie.
Największą część ogólnego wsparcia (32,8%), pochłonęły, tak jak w latach poprzednich, projekty
budowlane. Na kolejnych miejscach znalazła się pomoc humanitarna dla uchodźców oraz wsparcie formacji, którym objęto między innymi 37 797 katechistów i asystentów duszpasterskich.
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Wydatki związane
z misjami
Administracja

10,5%	Kontakt z ofiarodawcami
i pozyskiwanie datków

Europa Zachodnia
Projekty międzynarodowe
Oceania
Ameryka Północna
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Dzięki temu w 2017 r. udało się nam wesprzeć kwotą około
84,6 mln € łącznie
5 357 projektów w 149 krajach.
Kolejne 15,6 mln € przeznaczyliśmy na informowanie o sytuacji
prześladowanych i cierpiących na całym świecie chrześcijan,
rozpowszechnianie świadectw ich wiary oraz podejmowanie
działań służących obronie ich praw.
Wszystkie dane finansowe zostały poświadczone przez niezależną firmę audytorską KPMG.
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Szczegóły dotyczące przeznaczenia
środków
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Oczywiście i my nie możemy się obyć bez administracji, reklamy i pozyskiwania funduszy, ale przeznaczane na te cele
środki staramy się wykorzystywać jak najefektywniej, aby jak
najwięcej pieniędzy trafiało do potrzebujących chrześcijan.

100,7 Mio. €

Azja
Ameryka Łacińska

Mi

W 2017 r. otrzymaliśmy ponad 7 500 próśb o pomoc z całego
świata. Dzięki hojności naszych ofiarodawców mogliśmy sfinansować działania o wartości 121,2 mln €. Większość z nich
– 82,7% naszego budżetu na ten rok – pochłonęły wydatki
związane z misjami, czyli konkretnymi projektami, informacją
i relacjami medialnymi oraz modlitwą.
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Europa Środkowa i Wschodnia
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Bliski Wschód
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• Biura w 23 krajach
• Co roku ponad 368 000 ofiarodawców na świecie
• P onad 124 001 775 € wpływów z datków, spadków i innych źródeł
• N adwyżka w wysokości 2,8 mln € do wykorzystania w 2018 r.
• Partnerzy projektów w 149 krajach
• 5 357 projektów zatwierdzonych na całym świecie
• 82,7% środków przeznaczanych na wydatki związane z mi-
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PKWP w liczbach

84,5%

Projekty

15,5%	Informacje, głoszenie wiary
i obrona praw chrześcijan

84,6 Mio. €

„Idźcie na cały świat” (Mk 16,15)
Obszar Iraku i Syrii to region, do którego w 2017 r. trafiło najwięcej
naszych środków. Fakt ten można wytłumaczyć bardzo prosto: odbudowa ojczyzny chrześcijan w Iraku, wojna w Syrii, która pochłonęła
ponad pół miliona ofiar, oraz pomoc humanitarna dla wypędzonych
(ponad połowy ludności). Na sam tylko „Plan Marshalla dla Równiny
Niniwy” w Iraku, dzięki hojności naszych ofiarodawców przeznaczyliśmy 7,14 mln euro, dzięki czemu do wiosny w rodzinne strony powróciła prawie połowa chrześcijan, którzy uciekli stamtąd w 2014 r.
Ogółem na cele związane z odbudową, pomoc materialną dla zakonnic, stypendia mszalne oraz pomoc dla uchodźców i humanitarną
do Iraku trafiło około 9,3 mln euro, a dla Syrii – 5,8 mln. Irak był największym beneficjentem naszej pomocy. Na drugim miejscu znalazły się Indie (5,86 mln euro), na trzecim Syria, na czwartym Ukraina
(4,7 mln), na piątym Brazylia (3,88 mln), a na szóstym – Dem. Rep. Kongo
(3,42 mln).
Jeżeli spojrzymy na te dane w podziale na regiony, przekonamy się,
że największe potrzeby występują tam, gdzie Kościół we wrogim otoczeniu daje świadectwo o Chrystusie. Tam też – jak choćby w Afryce
i Indiach – wspólnota wierzących wzrasta. W Indiach co roku wyświęcanych jest 500–1000 księży. Rośnie również liczba kleryków – obecnie
jest ich ponad 15 000. Najszybciej Kościół rośnie w Afryce. Tam trafia
większość naszych środków, stamtąd pochodzi najwięcej próśb o pomoc. W Europie Wschodniej najważniejszym adresatem pomocy pozostaje Ukraina. Ameryka Łacińska jest wciąż największym kontynentem
katolickim, ale z powodu błyskawicznie rozprzestrzeniających się sekt
potrzebuje zwłaszcza pomocy katechetycznej.

Nigdzie na świecie bogactwo powołań nie jest tak wielkie
jak w Afryce, nigdzie też tak wielu księży nie utrzymuje się
wyłącznie z Państwa stypendiów mszalnych i innych form
pomocy. W imieniu ich wszystkich dziękuje Państwu o. Aimé
Mobwete z Konga.

