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Drodzy Przyjaciele ,

W 2021 roku Wasza hojność umożliwiła udzielenie przez PKWP pomocy
o wartości ponad 90 mln euro. Za to
bezprecedensowe wsparcie w drugim roku pandemii COVID-19 możemy
w imieniu naszych prześladowanych
braci i sióstr Wam powiedzieć tylko
skromne „Dziękuję”, ale jesteśmy
przekonani, że Bóg wynagrodzi Wam
waszą miłość.
W wielu krajach pomimo pandemii
stypendia mszalne i podstawowa pomoc materialna podtrzymały struktury Kościoła na tyle, że księża oraz
zakonnicy mogli pozostać ze swoimi
wspólnotami i nadal pełnić swoją
misję. Kolejnym naszym priorytetem była pomoc dla chrześcijan na
Bliskim Wschodzie, gdzie zwłaszcza
w Libanie podejmowaliśmy szeroko
zakrojone starania o umożliwienie
rodzinom chrześcijańskim pozostania
w ojczyźnie.
W ubiegłym roku w naszej organizacji
bardzo mocno odczuliśmy działanie
Bożej Opatrzności, która pomimo rosnącego w świecie poczucia dezorientacji bardziej niż kiedykolwiek otworzyła serca ofiarodawców.
To doświadczenie wlewa w nasze
serca ufność, że dzięki modlitwie
i konkretnym działaniom wraz z Wami
będziemy się mogli zmierzyć również
z kolejnymi wyzwaniami – nasilającymi się prześladowaniami chrześcijan
i tragiczną wojną w Ukrainie.

• 949 projektów budowlanych

Jedną trzecią wszystkich dofinansowanych budynków stanowiły kościoły i kaplice. Pozostałe projekty dotyczyły
domów parafialnych, klasztorów, ośrodków duszpasterskich i seminariów. Na pierwszym miejscu listy wsparcia
znalazła się Afryka, gdzie zrealizowano ponad 37 % projektów budowlanych, jednak budowę i remont wielu
budynków wspieraliśmy również w Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, Azji i na Bliskim Wschodzie.

• 2 095 677 stypendiów mszalnych

Prawie 2,1 mln Mszy Świętych w roku 2021 oznacza, że co 15 sekund gdzieś na świecie odprawiano Mszę
Świętą w intencjach ofiarodawców PKWP. W ten sposób pomogliśmy co ósmemu kapłanowi (których na
całym świecie jest 414 336), zwłaszcza w Azji, gdzie takie wsparcie trafiło do 19 313 księży.

• Wsparliśmy 13 381 kleryków
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Pomoc formacyjną od PKWP otrzymał w 2021 roku co ósmy spośród 114 058 przygotowujących się do kapłaństwa mężczyzn. Najwięcej z nich pochodzi z Afryki (7654), Ameryki Łacińskiej (2461) i Azji (1724). Szczególną
wagę przykładamy do tego, by w tych młodych mężczyznach kształtować dojrzałą wiarę i osobowość ludzką.

• 18 473 zakonnicom zapewniliśmy podstawową pomoc materialną i/lub formację

Pomoc otrzymała co 34. spośród 630 099 sióstr na świecie (w 2020 r. co 35.). Większość spośród tych sióstr
z zakonów czynnych i kontemplacyjnych otrzymało podstawową pomoc materialną; poza tym wspieraliśmy
edukację i formację profesek oraz nowicjuszek i ich uczestnictwo w rekolekcjach.

• 1338 środków transportu

Było to 539 rowerów, 539 samochodów, 245 motocykli, 7 łodzi, 5 autobusów i 3 ciężarówki. Również
w 2021 roku większość samochodów i rowerów trafiła do Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji.

• 583 projektów związanych z pandemią

Pandemia zmusiła nas do szczególnego zaangażowania – związane z nią 583 projekty kosztowały
9 668 237 euro. Pomoc objęła przede wszystkim kapłanów i siostry in Azji oraz w Europie Wschodniej.

W 2021 roku wsparliśmy ogółem 5298 projektów.

Jest to o 540 projektów więcej niż w 2020 roku. Podobnie jak w latach poprzednich również w 2021 roku wiele projektów (łącznie 735) musieliśmy niestety odrzucić. Odsetek negatywnych decyzji był jednak mniejszy.
Łączna liczba próśb i wniosków (6782) spadła (zob. następna strona). Jeden projekt wsparliśmy średnio kwotą
17 158 euro. Najmniejszym projektem były plakaty na potrzeby katechezy w RPA, największym – budowa katolickiej szkoły al-Tahira w Karakoszu (Irak). Pomagaliśmy Kościołowi w 132 krajach i 1181 diecezjach – jednej
trzeciej wszystkich (3026) diecezji na świecie. Wsparliśmy ponad 37 745 katechetów oraz osób zaangażowanych w duszpasterstwo; ponad połowa z nich pochodziła z Azji. Największa liczba książek, egzemplarzy Pisma
Świętego i innych publikacji trafiła natomiast do Ameryki Łacińskiej.

Osobną pozycję, o wartości 9,7 mln euro, stanowiły projekty związane z pandemią, która również w 2021 roku stanowiła ogromne
wyzwanie dla Kościołów.

Cuda Opatrzności
Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym doświadczyliśmy zdumiewających cudów Opatrzności Bożej. Łączna kwota Waszych
ofiar – była wyższa niż kiedykolwiek! Pomoc ta była pilnie potrzebna, ponieważ w 2021 roku za sprawą pandemii Kościół w prawie
wszystkich częściach świata wciąż był w bardzo trudnej sytuacji.
W szczególny sposób dotknęła ona Kościoły w Azji, zwłaszcza w Indiach. Same tylko stypendia mszalne dla 14 800 kapłanów w tym
kraju stały się „kołem ratunkowym” w prawdziwej powodzi potrzeb. Odsetek pomocy dla Azji zwiększyliśmy do 22,3 % łącznej jej
kwoty (w 2020 r. było to 18 %).
W Afryce naszą troskę budziła zwłaszcza szerząca się przemoc ze
strony islamistów. Pomimo to liczba wiernych oraz powołań duchownych rosła dynamicznie, dzięki czemu Afryka pozostaje dla
PKWP priorytetowym regionem o dużym potencjale rozwoju, który w 2021 roku otrzymał ponad 30 % pomocy.

Na Bliskim Wschodzie (16,9 % łącznej kwoty pomocy) w dalszym
ciągu koncentrowaliśmy się na pomocy dla Syrii i Libanu. Nasza
pomoc humanitarna ma na celu zapewnienie przetrwania wspólnotom chrześcijańskim oraz powstrzymania masowej emigracji
wyznawców Chrystusa.
Do Europy Środkowej i Wschodniej przekazaliśmy 15,2 % całkowitego wsparcia, przy czym już przed wojną głównym jego beneficjentem była Ukraina. 13,8 % środków otrzymała Ameryka Łacińska. Oczywiście ze względu na wysokie koszty znów na pierwszym
miejscu znalazły się projekty budowlane, które pochłonęły 28,2 %
wydatków. Po około 20 % środków przeznaczyliśmy na stypendia
mszalne oraz pomoc w formacji przyszłych księży, zakonników
i katechetów. Pomoc humanitarna w regionach, gdzie chrześcijanie są zagrożeni przemocą i wypędzeniami, stanowiła około 10 %
łącznej kwoty wsparcia. Ze względu na trwającą pandemię ponownie wzrosła wysokość podstawowej pomocy materialnej dla
sióstr zakonnych (10,5 %).
Dzięki Waszej pomocy tysiące kapłanów, zakonników i świeckich
otrzymały nową siłę i nadzieję, tak niezbędną w pełnieniu posługi.
Bóg zapłać!

