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Drodzy Przyjaciele ,
„Przymiotem Boga jest to, że kieruje się miłosierdziem; w tym objawia
się szczególnie Jego wszechmoc”.
Te słowa Świętego Tomasza z Akwinu rok w rok znajdują potwierdzenie
w naszej papieskiej fundacji. Bóg
pokazuje nam, że nie opuszcza swoich dzieci; w szczególny sposób czyni to poprzez swoją hojność. Jego
miłosierdzie jest większe od każdej
ludzkiej biedy.
Tylko z największą pokorą możemy
spoglądać na fakt, że wspierając
5230 projektów w 1162 diecezjach
na całym świecie, znów udało nam
się nieco zwiększyć pomoc w stosunku do roku poprzedniego, a w ten
sposób dać przestrzeń Jego miłosierdziu. Pomimo trudności ekonomicznych w krajach, gdzie mieszczą
się nasze biura narodowe, łączna
kwota ofiar utrzymuje się na wysokim poziomie. Pamiętając o tym, nie
możemy jednak spocząć na laurach.
Wszyscy przecież wiemy, że w tym
roku z powodu następstw pandemii koronawirusa potrzeby będą
jeszcze większe. Zwiększy się liczba
wniosków i próśb o czynne miłosierdzie, cechujące nasze dzieło i cały
Kościół. Kościół i świat bardziej niż
kiedykolwiek potrzebują znaków
Bożej wszechmocy.
Z taką ufnością w działanie Bożej
opatrzności i wielką wdzięcznością
pozdrawia Państwa
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Tutaj dociera Państwa pomoc:
24,0 %

Pomoc dla uchodźców i pomoc humanitarna

16,0 %

Kształcenie księży i zakonników

15,9 %

Stypendia mszalne

11,0 %
5,8 %
5,0 %

Kształcenie świeckich misjonarzy
Motoryzacja
Podstawowa pomoc materialna dla sióstr zakonnych

3,2 %

Środki masowego przekazu

2,3 %

Literatura i publikacje religijne

•

1315 projektów budowlanych

•

1 378 635 stypendiów mszalnych

•

Wsparliśmy 16 206 kleryków

•

13 862 zakonnicom zapewniliśmy podstawową pomoc materialną i/ lub formację

•

663 środków transportu

Wasz
Thomas
Heine-Geldern,
prezydent
zarządzający

Pomoc budowlana

16,8 %

Ponad jedna trzecia wszystkich takich projektów pochodzi z Bliskiego Wschodu. Dotyczą one odbudowy i remontu kościołów, klasztorów, ośrodków duszpasterskich oraz domów powracających w rodzinne strony chrześcijan.
Prace związane z większością innych świątyń, klasztorów i domów rekolekcyjnych sfinansowaliśmy w Afryce.
Liczba prawie 1,4 miliona Mszy Świętych oznacza, że co 23 sekundy gdzieś na świecie odprawiano Eucharystię
w intencjach ofiarodawców PKWP. W ten sposób pomogliśmy co dziesiątemu kapłanowi, których na całym
świecie jest łącznie 414 582. 38 % stypendiów mszalnych otrzymał młody Kościół w Afryce.
Na całym świecie jest 115 328 kleryków katolickich. Co ósmy otrzymał pomoc od PKWP. Większość beneficjentów
wsparcia przygotowywała się do posługi kapłańskiej w Afryce (8039), Ameryce Łacińskiej (3061) i Europie
Wschodniej (3254). I w tym roku położyliśmy szczególny nacisk na projekty związane z kształtowaniem dojrzałej
ludzkiej osobowości.
Najważniejsza była formacja łącznie 4416 sióstr i 1035 nowicjuszek. Pomoc materialna objęła 3529 sióstr
z zakonów czynnych i 2190 – z kontemplacyjnych.
Były nimi rowery, samochody, motocykle i łodzie. Większość pojazdów również w 2019 r. pomogło pełnić posługę
kapłanom, siostrom zakonnym i katechistom.

W 2019 r. wsparliśmy ogółem 5230 projektów.

To o 211 więcej niż w roku poprzednim. Łączna liczba próśb i wniosków (7154) nieznacznie wzrosła, ale ponad
jedną czwartą z nich – dokładnie 2041 – musieliśmy niestety odrzucić. Jeden projekt wsparliśmy średnio kwotą
14 535 euro.
Pomagaliśmy w 139 krajach i 1162 diecezjach, czyli w ponad jednej trzeciej diecezji na świecie (jest ich 3017). Wsparliśmy ponad 24 000 katechetów i osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Wydając 1,7 miliona Biblii w najróżniejszych językach, umożliwiliśmy wielu ludziom lepsze poznanie Boga, uwielbianie Go w modlitwie i pogłębianie
swojej wiary. Większość książek i publikacji i w zeszłym roku trafiła do Ameryki Łacińskiej oraz Afryki.
Projekty budowlane pochłonęły 24 % łącznej kwoty pomocy; na kolejnych miejscach znalazły się pomoc humanitarna i wsparcie formacji.

PKWP w liczbach

Wydatki na pomoc według regionów

• Biura w 23 krajach
• Co roku ponad 330 000 ofiarodawców na świecie
• 106 309 350 € wpływów z datków i spadków
• Wykorzystanie 4,9 mln € nadwyżki z lat ubiegłych

Afryka
Bliski Wschód

22,1 %

Azja

16,0 %

Europa Środkowa i Wschodnia

14,3 %

Ameryka Łacińska

w 2019 r.

• Partnerzy projektów w 139 krajach
• 5230 projektów zatwierdzonych na całym świecie
• 80,4 % środków przeznaczanych na wydatki

29,6 %

Projekty międzynarodowe
Europa Zachodnia
Oceania
Ameryka Północna

związane z misjami

Wpływy z ofiar i spadków wyniosły około 106,3 mln euro. Dzięki tej
kwocie oraz 4,9 milionom euro z ofiar z lat poprzednich w 2019 roku
sfinansowaliśmy projekty o wartości 111,2 mln euro.*
Cztery piąte tej sumy, a dokładnie 80,4 % (89,4 mln euro), pochłonęły wydatki
związane z misjami. 84,9 % (75,9 mln euro) z tej kwoty przeznaczyliśmy na
konkretne projekty, dzięki czemu mogliśmy rozpatrzyć pozytywnie 5230
z 7154 wniosków o pomoc z całego świata. Informowanie świata o prześladowanym i cierpiącym Kościele wiązało się z kosztami w wysokości 13,5 mln
euro (15,1 % wydatków związanych z misjami).

13,1 %
2,2 %
1,6 %
0,9 %
0,2 %

Niezbędne nakłady administracyjne wyniosły 8,1 % (9,0 mln euro), a koszty
reklamy – 11,5 % (12,8 mln euro) łącznych wydatków.
Również w 2019 roku istotną część Państwa wsparcia dla Kościoła stanowiły
zapisy spadkowe (20,1 mln euro, tj. 18,9 % dochodów za 2019 r.), dlatego
wraz z naszymi braćmi i siostrami w potrzebie z wdzięcznością wspominamy
także naszych zmarłych ofiarodawców.
Szczegółowy raport o naszych działaniach dostępny jest na stronie
www.pkwp.org. Wszystkie dane finansowe zostały poświadczone przez
niezależną firmę audytorską KPMG.

Szczegóły dotyczące
przeznaczenia środków
Wydatki związane
z misjami

Wydatki związane
z misjami
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Administracja

Projekty

15,1 %
13,5 mln €

Kontakt z ofiarodawcami
i pozyskiwanie datków
111,2 mln €

84,9 %
75,9 mln €

Informacje, głoszenie wiary
i obrona praw chrześcijan

89,4 mln €

*Inne działania, które nie zostały sfinansowane z ofiar – na przykład sprzedaż literatury religijnej i innych artykułów – przyniosły wpływy w wysokości 3,5 mln euro.

Przeżyć jako męczennik
Również w zeszłym roku regionami świata, do których trafiła większość
środków, były Afryka i Bliski Wschód. Jednak punkt ciężkości naszej
pomocy przesunął się z Iraku (5,6 mln euro) do Syrii (7,6 mln euro). Po
odbudowie domów dla powracających w te strony chrześcijan rozpoczęła
się odbudowa infrastruktury kościelnej. Odnawiano kościoły i klasztory,
takie jak na przykład katedrę Al-Tahira w Kara Kusz – największą chrześcijańską świątynię w Iraku. Tylko w tym mieście terroryści z Państwa
Islamskiego sprofanowali i ograbili jedenaście kościołów i siedemdziesiąt
budynków kościelnych. Tymczasem to ośrodki parafialne są tradycyjnym
punktem oparcia dla wierzących w tym regionie. W Syrii ze względu na
trwającą również w 2019 r. wojnę domową najważniejsza jest pomoc
doraźna dla chrześcijan.
Nowe tendencje obserwujemy w Afryce. W Nigerii już dziś mamy do
czynienia z Kościołem męczenników. W strefie Sahelu wielu misjonarzy
i katechetów płaci życiem za swoją wierność Chrystusowi. Pomimo
prześladowania i szykan – zwłaszcza ze strony islamistów – Kościół
w Afryce rośnie szybciej niż gdziekolwiek na świecie. To młoda wspólnota.
Tylko w Nigerii, Kamerunie i Burkinie Faso sfinansowaliśmy wiele
drobnych projektów kwotą łącznie trzech milionów euro. Do głównych
beneficjentów naszej pomocy w Afryce (3,3 mln euro) należy również
Demokratyczna Republika Kongo.
Krajem wymagającym pilnej pomocy stała się również Wenezuela.
W przeciwieństwie do Brazylii, gdzie życie Kościołowi utrudniają przede
wszystkim sekty, ten potencjalnie bogaty kraj cierpi z powodu kryzysu
politycznego i słabo rozwiniętej opieki zdrowotnej. Kościół pozostaje dla
wielu ludzi jedynym oparciem. Podobnie jest w Pakistanie i Indiach, gdzie
chrześcijanom zagraża religijny fanatyzm islamistów i hinduistów.

Te tłumy przybyły w Beninie na uroczystość chrztu, ale najważniejsze było
dla nich podziękowanie PKWP. Ich „Dziękujemy” odnosi się do Waszego
wsparcia dla ludzkiego i duszpasterskiego wymiaru pracy misyjnej.

