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Drodzy Przyjaciele,
przychylność Pana Boga rodzi skromność. Nasze
przychody znów wzrosły, osiągając tym razem rekordową kwotę 129 milionów euro. Oczywiście
staramy się zwracać uwagę na trudną sytuację
chrześcijan w świecie za pośrednictwem mediów i portali społecznościowych oraz wszelkiego rodzaju kampanii i apeli, żeby zdobyć środki
na złagodzenie ich cierpień. Gdyby jednak serc
ofiarodawców, Waszych serc, nie poruszał Bóg,
wszystko to byłoby tylko jak „miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący”, jak czytamy w hymnie
o miłości (1 Kor 13,1). To miłość jest naszym
motorem napędowym: Caritas Christi urget nos –
„miłość Chrystusa nas przynagla” (2 Kor 5,14).
To sam Bóg pomaga przez nas Swojemu Kościołowi, czy też, mówiąc konkretniej, porusza
Wasze serca i dzięki Waszej hojności daje naszej
fundacji papieskiej do dyspozycji środki, dzięki
którym pomagamy w 148 krajach i w co drugiej diecezji
na świecie Jego kapłanom, klerykom, zakonnicom i wiernym świeckim. Dziękując Wam, dziękujemy również Bogu za to, że czyni z nas narzędzia swojego miłosierdzia, czyni z nas wspólnotę
miłości.
Tego, w jaki sposób działa ta wspólnota, czym
dokładnie się zajmuje i skąd pochodzą jej środki, dowiedzą się Państwo w rozbiciu na liczby
w niniejszym Raporcie za rok 2016. Więcej informacji można znaleźć na naszych stronach internetowych. Jednak liczby nie mówią wszystkiego. W kolumnach statystyk nie da się zamknąć
zwłaszcza Waszej ofiarodawców i hojności. Tym,
czego najbardziej potrzebuje cierpiący Kościół,
jest Wasza modlitwa. Bóg działa.

Tutaj dociera Państwa pomoc:

•

1222 projekty budowlane

•

1 435 888 stypendiów mszalnych

•

W 2016 r. pomogliśmy 10 760 klerykom

 a całym świecie współfinansowaliśmy budowę i remont
N
kaplic, kościołów, katedr i seminariów duchownych. Jedna
trzecia projektów była realizowana w Afryce.
 omogliśmy w ten sposób co 9. kapłanowi (łącznie
P
43 027), zwłaszcza w Afryce (14 403) i Azji (11 293). Co
22 sekundy odprawiano na świecie Mszę Świętą w intencji
naszych ofiarodawców.

Pomoc otrzymał co 11. kleryk na świecie (w 2015 r. co 10.).
Większość z nich przygotowywała się do posługi kapłańskiej w Afryce (4667), Ameryce Łacińskiej (2900) i Europie
Wschodniej (1577).

•

11 080 zakonnicom zapewniliśmy podstawową pomoc

•

375 samochody, 149 motocykli i 239 rowerów, 2 ło-

materialną i/ lub formację
Pomoc otrzymała co 62. siostra zakonna na świecie
(w 2015 r. co 67.), w większości wypadków służyła ona
kształceniu i formacji.

dzie
Również w 2016 r. większość pojazdów otrzymali potrzebujący w Afryce i Azji.
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 ,3%	Motoryzacja

 18,6%	Pomoc dla uchodźców i pomoc humanitarna

1,7%	Środki masowego
przekazu

W 2016 r. wsparliśmy łącznie 5 303 projekty.
To o prawie o 900 mniej niż rok wcześniej, ale za to poszczególne działania miały średnio dwa
razy większy budżet. Musieliśmy odmówić wsparcia 109 projektów. Od 2011 r. około 60 mln euro
przeznaczyliśmy na pomoc na terenach objętych wojną na Bliskim Wschodzie, tylko zeszłym
roku było to 18,2 mln. W tym roku ta pomoc prawdopodobnie nie zmniejszy się. Największą część
ogólnego wsparcia (30 %) pochłonęły znów projekty budowlane, a na kolejnych miejscach znalazły się projekty pomocy doraźnej, pomocy uchodźcom, podstawowej pomocy materialnej i wsparcia formacji, które objęły między innymi około 30 000 katechistów i asystentów duszpasterskich.

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

€

% Wydatki

84.039.955
11.998.851
28.206.238

65,0 %
9,3 %
21,8 %

3.986.917
321.874

3,1 %
0,2 %

128.553.835

99,4 %

717.372
129.271.207

€

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

%

81.059.416
2.664.147
16.646.664

62,7 %
2,1 %
12,8 %

100.370.227

77,6 %

Zbieranie funduszy
Zarządzanie

12.778.363
8.284.572

9,9 %
6,4 %

0,6 %

Koszty ogółem

21.062.935

16,3 %

100 %

Rezerwy

7.838.045

6,1 %

Całość finansowania

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.

Wydatki na pomoc według regionów
27,5 % Afryka
22,6 % Bliski Wschód
15,2 % Azja
15,1 % Ameryka Łacińska
14,8 % E
 uropa Środkowa
i Wschodnia
2,1 % Europa Zachodnia
1,1 % Projekty międzynarodowe
0,9 % Ameryka Północna
0,7 % Oceania

Wzrost liczby próśb o pomoc z Afryki odzwierciedla wzrost Kościoła na tym kontynencie. Z Afryki dociera do nas już 34 % ogólnej liczby wniosków. Szczególną uwagę poświęcamy krajom
strefy Sahelu, północnej Nigerii, Kenii, Tanzanii i Madagaskarowi – krajom, w których szerzy się agresywny islam. Na Bliskim
Wschodzie, w kolebce chrześcijaństwa, najwięcej kosztuje pomoc doraźna i podstawowa pomoc materialna. Dzięki niej umożliwiamy wyznawcom Chrystusa pozostanie w regionie. W Azji
Kościół potrzebuje pomocy nie tylko w krajach uciskanych przez
dyktatury komunistyczne – w Chinach, Wietnamie i Laosie – lecz
także coraz częściej tam, gdzie chrześcijanom zagraża radykalny hinduizm lub islam, na przykład w Indiach i Pakistanie, a nawet w części Filipin. W Europie Środkowej i Wschodniej punkt
ciężkości pomocy przesuwa się od projektów budowlanych ku
wsparciu formacji i edukacji. W centrum naszego zainteresowania w tym regionie są zwłaszcza kraje bałkańskie, gdzie chrześcijanom także utrudniają życie radykalne nurty islamu. Nasza
solidarność pomaga również tamtejszym chrześcijanom mężnie
trwać w wierze.

Wsparli Państwo projekty w 148 krajach,
do tych dziesięciu krajów trafiła
największa pomoc (w EURO)
1. Irak:
9.764.908
2. Syria:
5.903.252
3. Indie:
5.547.265
4. Ukraina:
4.426.907
5. Kongo (Dem. Rep.):
3.372.225

Brazylia:
3.221.132
Tanzania:
1.695.398
Etiopia:
1.540.842
Madagaskar:
1.393.297
Kuba:
1.392.676

Wpływy z ofiar w 2016 r. w euro
Kraj

2016

2015

Australia

3.587.744

2.525.367

Austria

3.063.200

2.973.358

Belgia i Luksemburg

4.537.734

3.590.825

Brazylia

3.647.130

3.662.022

Chile

1.155.887

1.219.544

Francja

29.490.022

36.590.066

Hiszpania

13.170.152

13.219.164

Holandia

3.888.878

3.588.677

Irlandia

4.533.380

3.686.081

Kanada

1.989.144

2.104.063

Kolumbia

169.896

97.336

Korea Południowa

558.506

85.322

Malta

212.155

124.653

Meksyk

266.478

210.598

Niemcy
i Fundacja ojca Werenfrieda

12.393.616

10.513.008

Polska

2.187.940

2.085.253

Portugalia

3.178.816

2.589.808

Szwajcaria i Księstwo
Liechtenstein

9.142.586

10.287.979

USA

6.825.530

6.937.440

18.227.954

13.841.433

Wielka Brytania

Ich przyszłość jest naszą przyszłością – te dzieci z Republiki
Środkowoafrykańskiej mówią „dziękuję“.

6.
		
8.
		
7.
		
9.
		
10.
		

Włochy

3.390.293

2.489.666

Sekretariat Międzynarodowy

2.936.796

1.313.515

Suma wpływów z całego świata 128.553.835

123.735.178

