
Mój Kościół musi przetrwać
Krótkie wprowadzenie do podatku kościelnego 
 w Kościele Katolickim w Danii



“
Kiedy patrzę wokół siebie na Mszy św., widzę 

różnorodność grup wiekowych w kościele. Chcę, aby ta 
społeczność między pokoleniami została zachowana, aby 

mogła trwać długo, nie tylko dla mnie, ale dla przyszłych 
pokoleń, tak aby miały otwartą społeczność, która 

zaakceptuje je, kiedy będą tego potrzebować.

Tri Nguyen, 21 lat, student



Żywa wiara tworzy Kościół 
Dobro naszego Kościoła zależy od wielu 
rzeczy; przede wszystkim żywa wiara i aktywne 
oraz świadome zaangażowanie parafian i diece-
zji. To zaangażowanie wyraża się w pracy 
wolontaryjnej, której potrzebujemy , a także woli 
poświęcenia wielu.

Struktura Kościoła chroni wiarę  
Aby nasze aktywne przekonanie religijne mogło stać 
się prawdziwym życiem kościelnym, jesteśmy uzależnieni 
od zewnętrznych ram i struktur. Odnoszę się do 
budynków kościelnych i wymagań dotyczących celebracji 
liturgii. Ważne jest, aby wierni mieli miejsce do 
gromadzenia się, mieli swoją parafię. Mozemy śmiało nazwać 
kościół naszym drugim domem, ale utrzymanie budynku jest 
kosztowne. Potrzebujemy kapłanów do celebrowania liturgii i 
udzielania sakramentów. Oprócz tego istnieje wiele praktycznych 
funkcji, które wymagają płatnego personelu.  

SILNIEJSI RAZEM
W niniejszej ulotce możesz przeczytać o tym, jak ważne jest 
zjednoczenie się w Kościele, a jak poprzez wsparcie finansowe 
dokonać prawdziwej różnicy dla Kościoła dzisiaj i dla następnego 
pokolenia.

Dziękujemy za cenne wsparcie.

                                 
 
        + Czeslaw Kozon
                                              Biskup



Każdego dnia ktoś korzysta z Twojego wsparcia, 
gdy płacisz podatek kościelny.
Oto kilka przykładów jakie znaczenie ma Twoje  
finansowe wsparcie:

Powołanie kapłana
Kiedy kapłan zostaje powołany, 
by służyć Bogu i prowadzić nas w 
wierze, wyrzeka się życia, które Ty 
i ja znamy. On wstawia się za nami 
i poświęca swoje życie służbie 
swojej owczarni.

Podatek kościelny jest 
przeznaczony na pokrycie 
podstawowych kosztów 
utrzymania  kapłanów. Ponadto 
inwestujemy w edukację i 
szkolenie kapłanów, aby zapewnić 
nam rzetelne 
nauczanie słowa Bożego.

Wzmocnij życie 
rodzinne 
Twój wkład gwarantuje, że 
młodzież otrzyma środki i 
wsparcie poprzez 
przygotowanie do małżeństwa, 
aby stworzyć zdrowe i silne 
rodziny.

Ukojenie i pocieszenie 
Codziennie osoby, którzy szuka-
ją pocieszenia, przychodzą do 
kościoła. Przez cichą modlitwę lub 
rozmowy z kapłanem dają sobie 
radę nawet z najtrudniejszymi  w 
życiu chwilami. Budynek kościoła 
oferuje sanktuarium, gdzie można 
szukać spotkania z Bogiem bez 
hałasu zewnętrznego świata.

Dzięki Waszemu wsparciu Kościół 
moze być  zachęcający, ciepły i 
pocieszający, aby wszyscy mogli 
znaleźć ulgę w trudnych chwilach.



Toruje drogę dla po-
szukujących 
„Niech dzieci przychodzą do Mnie”, 
powiedział Jezus.
W Kościele dzieci i młodzież 
otrzymują edukację religijną i 
stają się częscią wspólnoty 
chrześcijańskiej. Budują trwały 
fundament, na którym można 
budowac do końca życia.

Kościół uczy także dorosłych, 
którzy nie otrzymali daru wiary 
jako dzieci i którzy szukają od-
powiedzi na ważne pytania eg-
zystencjalne.
Twój podatek kościelny umożliwia 
ludziom, którzy szukają 
odpowiedzi na temat Chrystusa.  
Twoim wsparciem bierzesz je za 
rękę i zapewniasz ramy dla ich 
poszukiwań.

  Razem tworzymy  społeczność z Bogiem 
 Razem wspieramy się w braterstwie
Razem obejmujemy tych, którzy szukają

Zmień coś od dziś 
Za zaledwie 1% dochodu podlega-
jącego opodatkowaniu wzmacniasz 
Kościół.
Razem docieramy do tych, którzy 
poszukują Boga, nawet najmniejsi.
W tych murach świętujemy zjed-
noczeni razem ze wszystkimi, 
którzy znajdują pokój w Chrystu-
sie.
 
Szybka kalkulacja 
Średnia pensja w Danii wynosi 
około 300 000 kr. rocznie, czyli 
25 000 kr. miesięcznie.
Podatek kościelny w tym przypad-
ku wynosi 250 kr. na miesiąc.

Zarabiasz więcej lub mniej niż 
średnia?

Możesz sobie pozwolić na więcej? 
Dziel się z radością.

Dziękuję za wsparcie!



Ofiara i podatek kościelny  
Podczas mszy uczestniczysz w ofierze 

  Ale dlaczego nie przenieść jej na następny poziom?    

5 powodów dla których warto opłacać podatek kościelny

Uzyszkasz  więcej ze swoich pieniądzy
Automatycznie otrzymujesz ulgi podatkowe  płacone za 

pośrednictwem systemu podatku kościelnego. Za każde 200 kr. 
które inwestujesz w Kościół, około 54 kr. zostanie Ci zwrócone ze 
strony Urzędu Skarbowego. Kościół natomiast otrzymuje pełną 

kwotę. 

Możemy planować działania
Kościół może planować przyszłe działania, ponieważ możemy liczyć 
na Twój miesięczny wkład, nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w 

Mszy św. i uczestniczyć w ofierze w najbliższą niedzielę.

To jest dla Ciebie łatwe 
Zapisujesz się raz na zawsze. Twój wkład uruchamia się au-

tomatycznie za pośrednictwem np. usług płatności 
(w Danii tzw. “Betalingsservice”).

Pokazujesz, że jesteśmy razem
Być Kościołem oznacza także wspieranie zewnętrznych ram. Dzięki 

comiesięcznemu wsparciu wyrażasz swoją wierność wobec 
wspólnoty kościelnej.

Czynisz Kościół silnym 
Opłacanie podatku koscielnego jest fundamentem, na którym 

Kościół może się rozwijać .



 “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego 
własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, 
albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać 
na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego 
i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre 
uczynki ”.  
               2 Kor 9,7-8



Zarejestruj się już dziś
3 proste sposoby na podpisanie 
umowy o podatku kościelnym:

Zarejestruj się online
Przejdź do 
katolsk.dk/tilmeld i zarejestruj się 
online. Zrobimy resztę za ciebie.

Zarejestruj się telefonicznie  
Zadzwoń do biura diecezji pod 
numerem 33 55 60 80
Od poniedziałku do czwartku między 8:30 a 12:30, 
piątek 9:00-12:00
Tutaj możesz również zmienić kwotę, którą płacisz 
dzisiaj, na inną kwotę.

Wypełnij formularz rejestracyjny
Podaj formularz swojemu kapłanowi 
lub wyślij go do:
Den Katolske Kirke i Danmark
Gammel Kongevej 15
1610 København V 

Pozwól nam pomóc 
Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakieś pytania, skontaktuj się z 
Susanne Debora Madsen, która jest gotowa Ci pomóc.
Skontaktuj się z Susanne telefonicznie 33 55 60 56 
lub sdm@katolsk.dk
Twój miejscowy ksiądz może również pomóc w rejestracji.

W katolsk.dk możesz przeczytać więcej o 
podatku kościelnym.


