
Моя Церква має вистояти
Коротко про церковний податок в католицькій церкві в Данії



“
Коли я озираюсь навколо під час Літургії, я бачу 
різноманіття вікових категорій у церкві.  Я 
хочу, щоб ця спільнота різних поколінь була 
збережена, щоб вона жила довго не лише для 
мене, але й для майбутнього покоління, щоб вони 
могли мати відкриту спільноту, яка приймає їх, 
коли їм це потрібно.

 Трі Нгуєн, 21 рік, студент



Жива віра творить Церкву
Благополуччя нашої Церкви залежить від 
багатьох речей, насамперед від живої віри, а 
також від активної та свідомої відданості громаді 
та єпархії.  Це зобов’язання виражається, зокрема, 
великою кількістю добровільної праці, без якої ми 
б не могли обійтися, і яка показує велику готовність 
багатьох жертвувати. 

Рамки захищають віру
Проте активне життя вірних, щоб воно стало справжнім 
церковним життям, також зумовлене певними зовнішніми 
рамками та структурами.  Я маю на увазі церковні споруди 
і те, що ще потрібно в плані обладнання для відправлення 
нашої Літургії.  Важливо мати місце для збирання громади.  
Ми можемо дозволити собі сказати, що церква є нашим 
другим домом;  але утримання будівлі коштує грошей.  Для 
забезпечення відправлення Літургії та уділення Таїнств потрібні 
священики.  Крім того, є багато практичних завдань, які вимагають 
оплачуваного персоналу.

Творимо разом
У цій брошурі ви можете прочитати про важливість бути частиною 
Церкви, в тому числі через фінансові внески, і про те, як ви можете 
легко змінити майбутнє, забезпечуючи, щоб діяльність Церкви 
тривала і для наступного покоління.

 Спасибі вам за вашу підтримку
                                 

       + Чеслав Козон                                                
           Єпископ



Коли ви платите церковний податок, люди 
зворушуються  вашою підтримкою, бо ви 
допомагаєте формувати їхню історію.
Ось декілька прикладів того, що означає ваша 
підтримка через церковний податок:

Священик отримує 
покликання
Коли священик отримує 
покликання служити Богові і вести 
нас у вірі, він відмовляється від 
життя, яке ми з вами знаємо.  Він 
піклується про нас і присвячує 
своє життя служінню своїй пастві.
 
Церковний податок йде на 
покриття основних витрат 
священиків.  Крім того, кошти 
інвестуються в освіту священиків, 
в тому числі курси і реколекції, 
щоб ми могли бути впевненими, 
що отримуємо достовірне 
проповідування Божого слова.

Зміцнює сімейне 
життя
Ваш внесок гарантує, що молоді 
люди отримають інструменти та 
підтримку під час підготовки до 
шлюбу для створення здорових і 
міцних сімей. 

Дарує розраду
Кожного дня до церкви приходять 
люди, які потребують розради.  
Через тиху молитву чи розмови 
зі священиком вони проживають 
найважчі часи свого життя.  
Церковний простір дає їм 
можливість шукати Бога без шуму 
ззовні.

Завдяки вашій підтримці церква 
гостинна, тепла і безпечна, в якій 
кожен може знайти порятунок у 
важку хвилину.



Прокладаємо шлях 
для шукачів
“Нехай діти приходять до Мене”, 
сказав Ісус.  У церкві діти та 
молодь отримують освіту та 
християнську спільноту. 

Вони отримують життєво 
важливу основу, яка стає для них 
вмонтованою навігацією протягом 
усього життя. Церква навчає 
також і дорослих, які не прийняли 
віру в дитинстві, але звертаються 
до церкви за відповідями на 
великі питання.

Ваш церковний податок дає змогу 
розповідати про Христа тим, хто 
Його шукає.  З вашою підтримкою 
ви берете їх за руку і створюєте 
основу для їх пошуку.

  Разом ми йдемо в спілкуванні з Богом
 Разом ми зміцнюємо один одного
Разом ми запрошуємо усіх, хто в пошуку Бога

Зробіть різницю 
сьогодні
Вже за 1% вашого 
оподатковуваного доходу Церква 
зміцнюється.
Разом ми йдемо назустріч 
шукачам і включаємо малечу.
Ми святкуємо радість з тими, хто 
знаходить спокій у Христі в цих 
стінах. 

Швидкий розрахунок
Середня зарплата в Данії 
становить близько 300.000 
данських крон на рік – 25.000 
данських крон в місяць. 
Це відповідає 250 данських крон 
церковного податку на місяць.
Ви заробляєте більше чи менше 
середнього?

Чи можете ви дозволити собі 
платити більше? Нехай не зубожіє 
рука жертводавця!
Дякуємо за будь-яку підтримку!

Дякуємо за будь-яку 
підтримку!



Пожертва & Церковний податок
Під час Літургії ви складаєте пожертву. 

  Але чому б не зробити крок далі?   

5 вагомих причин скласти 
угоду про церковний податок

Ви отримуєте більше за свої гроші, так як автоматично отримуєте 
податкову знижку на суму сплаченого церковного податку.  Це 
означає, що з кожних 200 крон, які ви інвестуєте в Церкву, ви 
отримуєте приблизно 54 крони назад через SKAT, але Церква 

отримує повну суму.

Ми можемо планувати активітети
Церква може планувати діяльність у майбутньому, оскільки вона 
знає, що ваш внесок надходитиме щомісяця, навіть якщо ви не 

зможете скласти пожертву під час Літургії наступної неділі.

Це легко 
Ви реєструєтеся лише один раз і після цього ваш внесок 
сплачується автоматично, напр.  через Betalingsservise.

Ви сигналізуєте, що ми разом
Бути церквою також означає, що ми стоїмо разом і щодо 

зовнішніх рамок.  Підтримуючи систему церковного 
оподаткування, ви виражаєте свою вірність церковній спільноті.

Ви робите церкву міцною 
Ваш регулярний платіж закладає основу для зростання Церкви.

.



 «Але кожен повинен давати згідно зі своїм 
серцем – не неохоче чи під тиском, бо Бог любить 
того, хто дає з радістю.  Бог може дати вам усю 
благодать у великій мірі, щоб ви завжди в усьому 
мали достатньо всього і навіть з надлишком, щоб 
чинити добро».

 2 Кор 9,7-8



Зареєструйтеся сьогодні
3 простих способи скласти договір 
церковного податку:

 Зареєструватися онлайн 
Введіть свою інформацію на 
katolsk.dk/tilmeld, 
і ми організуємо решту за вас.

 Реєстрація по телефону
Телефонуйте в церковний офіс  
за номером 33 55 60 80 з понеділка по четвер 
з 9-12, а також 12:30-16, п’ятниця 9-12.
Тут ви також можете змінити суму, 
яку ви сплачуєте сьогодні, на іншу суму.

Заповніть реєстраційну форму
Віддайте бланк своєму священику 
або надішліть на адресу:
Den Katolske Kirke i Danmark
Gammel Kongevej 15 
1610 København V

Ми хочемо вам допомогти
Якщо вам потрібна допомога або у вас є запитання щодо 
церковного податку, Хелен Херндаль готова вам допомогти.
Зв’яжіться з Хелен за телефоном 33 55 60 43 
або напишіть на kirkeskat@katolsk.dk. 

Ваш місцевий священик також може допомогти 
вам з реєстрацією.
На katolsk.dk ви можете прочитати про 
церковний податок.


