
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa

tel./fax: 22 / 845 17 09

Thomas
Heine-Geldern
prezydent 
zarządzający

Drodzy Przyjaciele,
Kto z nas rok temu pomyślałby, że 
i dziś nasze życie będzie stało pod 
znakiem globalnej pandemii? Widzi-
my to nie tylko po własnych troskach 
i ograniczeniach, ale także po rosnącej 
liczbie próśb partnerów naszych pro-
jektów o pomoc i złagodzenie skut-
ków pandemii.

Wy, nasi Ofiarodawcy, jesteście – jak 
zawsze w trudnych czasach – gotowi 
pomagać w prowadzeniu wspólnej 
misji oraz umacnianiu mostów miłości 
i wiary, łączących nas z Kościołem cier-
piącym. Po krótkim spadku w pierw-
szym kwartale odnotowaliśmy w ca-
łym roku 2020 rekordową kwotę ofiar, 
która świadczy o Waszej hojności oraz 
zdolności do myślenia o innych, na-
wet kiedy wam samym jest trudno.

Ta chrześcijańska postawa pozwala 
nam na wspieranie poprzez tysiące 
projektów osób zakonnych, kapła-
nów i świeckich wszędzie tam, gdzie 
są przy ludziach – często jako jedyni – 
i dają im nadzieję. 

Aby podziękować Wam wszystkim 
i pomodlić się wspólnie w Waszych in-
tencjach, 11 czerwca tego roku, w uro-
czystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, po raz pierwszy obchodzili-
śmy specjalny Dzień Ofiarodawców, 
połączony z nabożeństwami dzięk-
czynnymi na całym świecie. Cieszę 
się, że w ten sposób nasze więzi się 
zacieśniają!

Wasz

• 744 projektów budowlanych
 Jedna trzecia wszystkich projektów budowy kościołów, domów parafialnych, klasztorów, ośrodków dusz-

pasterskich i seminariów duchownych trafiła do Afryki. Budowę i remont wielu budynków sfinansowaliśmy 
również w Europie Wschodniej, Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.

• 1 782 097 stypendiów mszalnych
 Prawie 1,7 milionów mszy w 2020 roku oznacza, że co 18 sekund gdzieś na świecie odprawiano Mszę Świętą 

w intencjach ofiarodawców PKWP. W ten sposób pomogliśmy co dziewiątemu kapłanowi (których na całym 
świecie jest 414 065), zwłaszcza w Afryce, dokąd trafiło 38 % stypendiów mszalnych.

• Wsparliśmy 14 009 kleryków
 Na całym świecie jest 115 880 kleryków. Co ósmy otrzymał pomoc od PKWP. Najwięcej z nich przygotowywa-

ło się do posługi kapłańskiej w Afryce (7589), Ameryce Łacińskiej (2384) i Azji (2097). I w tym roku prioryte-
tem były projekty związane z kształtowaniem dojrzałej wiary i ludzkiej osobowości.

• 18 126 zakonnicom zapewniliśmy podstawową pomoc materialną i/lub formację
 Pomoc otrzymała co 35. spośród 641 661 sióstr na świecie (w 2019 roku co 47.). W większości wypadków 

służyła ona kształceniu sióstr i nowicjuszek oraz umożliwieniu im godnego życia; poza tym wspieraliśmy ich 
udział w rekolekcjach i formację.

• 1243 środków transportu
 Było to 783 rowerów, 280 samochodów, 166 motocykli, 11 łodzi, 2 autobusy i 1 ciężarówka. Również 

w 2020 roku większość trafiła do Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji.

• 401 projektów związanych z pandemią
 Pandemia COVID-19 zmusiła nas do szczególnego zaangażowania – związane z nią projekty kosztowały 

6 275 910 euro. Pomogliśmy zwłaszcza księżom oraz siostrom w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

W 2020 roku wsparliśmy ogółem 4758 projektów.
To o 472 mniej niż w roku poprzednim. Podobnie jak w poprzednich latach wiele projektów (łącznie 1432) mu-
sieliśmy niestety odrzucić. Odsetek negatywnych decyzji był jednak mniejszy. Łączna liczba próśb i wniosków 
(5727) spadła (zob. następna strona). Jeden projekt wsparliśmy średnio kwotą 13 800 euro. Najmniejszym pro-
jektem były plakaty reklamujące Biblie dla dzieci, największym – paczki z pomocą dla Syrii.
Angażowaliśmy się w 138 krajach i 1145 diecezjach, czyli w ponad jednej trzeciej diecezji na świecie (jest ich 
3025). Wsparliśmy ponad 18 000 katechetów oraz osób zaangażowanych w duszpasterstwo – najwięcej pocho-
dziło z Azji i Afryki. Tam, a zwłaszcza do Ameryki Łacińskiej, trafiło też najwięcej książek, egzemplarzy Pisma 
Świętego i innych publikacji. Projekty budowlane pochłonęły 24 % łącznej kwoty pomocy; na kolejnych miej-
scach znalazła się pomoc humanitarna i wsparcie formacji.



Pandemia i Opatrzność
Rok 2020 upłynął w cieniu pandemii COVID-19. Ograniczono mobilność i kon-
takty mieszkańców całego świata. Dotyczyło to również katechezy oraz nabo-
żeństw i miało konkretne skutki materialne. Podczas Mszy Świętych nie zbierano 
na tacę, co stanowi często jedyne źródło utrzymania księży, zwłaszcza w Afryce 
i Ameryce Łacińskiej; przez wiele miesięcy Eucharystię sprawowano jedynie wir-
tualnie, więc ustało zapotrzebowanie na wypiek hostii, z którego żyje część sióstr 
klauzurowych; zamknięto szkoły i wiele zakonnic nie otrzymywało pensji, prze-
znaczanej również na pomoc ubogim i chorym. Naszą odpowiedzią było zwięk-
szenie udziału stypendiów mszalnych dla księży (z 16,1 % do 23 % łącznej kwo-
ty pomocy) oraz wsparcia materialnego dla sióstr. Finansowaliśmy też zakup 
odzieży ochronnej i maseczek, aby umożliwić wizyty u osób starszych i chorych.

Te zmiany znajdują odzwierciedlenie również w przesunięciu kierunków pomo-
cy. Afryka, która już wcześniej przodowała w kwotach otrzymywanej pomocy, 
otrzymała 32,6 % puli (2019 – 29,6 %); Kościół na tym kontynencie zmaga się nie 
tylko z koronawirusem, ale i z rosnącymi wpływami islamistów. Wyraźny wzrost 
wsparcia dla Europy Środkowej i Wschodniej jest za to związany wyłącznie z kry-
zysem pandemicznym. Zwiększyliśmy na przykład pomoc dla sióstr z Ukrainy. 
Duży spadek środków przekazanych na Środkowy i Bliski Wschód było spowo-
dowane wstrzymaniem budowy chrześcijańskich domów na Równinie Niniwy. 
Z powodu pandemii nie prowadzono tam po prostu dostaw materiałów budow-
lanych.

Pandemia miała również wpływ na zeszłoroczny spadek liczby wniosków o po-
moc (5727 wobec 7154 w 2019 roku). Partnerzy wielu projektów odłożyli swoje 
plany (zwłaszcza budowlane) na później, aby zaradzić najpilniejszym potrze-
bom. Większość takich próśb dotarła do nas w drugim półroczu, kiedy wyraźnie 
zwiększyły się też wpływy. Czyż to nie zrządzenie Opatrzności?

„Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany” (2 Kor 
9,15) – i w 2020 roku dary Waszej miłości sprowadziły 
na ziemię wielkie błogosławieństwo

Wpływy z ofiar i spadków wyniosły około 122,674,982 mln euro. 
Dzięki tej kwocie wcześniejszych ofiar w 2020 roku udało się nam 
sfinansować działania.

Cztery piąte tej kwoty pochłonęły wydatki związane z misjami, dzię-
ki czemu mogliśmy rozpatrzyć pozytywnie 4758 z 5727 wniosków 
o pomoc z całego świata. Osobną pozycję stanowiły projekty zwią-

zane z pandemią, przy czym pomoc „okołopandemiczna” mieści się 
także w innych kategoriach (stypendia mszalne, pomoc materialna).

Również w 2020 roku istotną część Państwa wsparcia dla cierpią-
cego Kościoła  stanowiły zapisy spadkowe, dlatego wraz z naszymi 
braćmi i siostrami w potrzebie z wdzięcznością wspominamy na-
szych zmarłych ofiarodawców.

Szczegółowy raport z działalności można obejrzeć na stronie www.kircheinnot.at. 
Wszystkie wymienione dane finansowe zostały poświadczone przez niezależną firmę audytorską KPMG.


