
Giáo Hội cần kiên vững
Sơ lược về quỹ mục vụ (kirkeskat) trong giáo phận tại Đan Mạch



“
Khi tham dự thánh lễ, nhìn quanh tôi thấy sự đa dạng 
trong những lứa tuổi khác nhau hiện diên. Tôi ước ao 
cộng đồng này với nhiều thế hệ sẽ mãi bền vững, lâu 
dài, để không chỉ cho riêng tôi, mà cho cả những thế 
hệ mai sau, mãi có một cộng đồng luôn rộng tay đón 
tiếp những ai cần đến. 

Nguyễn Trí, 21 tuổi, sinh viên



Đức tin sống động xây đắp Giáo Hội
Sự triển nở trong Giáo Hội tùy thuộc vào nhiều yếu 
tố, trước tiên cần một đức tin sống động và ý thức 
tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt trong 
giáo xứ và giáo phận. Sự tham gia này được thể hiện 
qua những công việc tự nguyện, bằng những hy sinh to 
lớn của nhiều người. Đó là việc làm rất cần thiết.

Những yếu tố hỗ trợ niềm tin
Ngoài ra, để đời sống đức tin được triển nở, Giáo Hội còn 
lệ thuộc những yếu tố bề ngoài, về cấu trúc cũng như nhân 
sự cần phải tốn kém về tài chánh. Ở đây tôi liên tưởng đến 
những ngôi giáo đường và những vật dụng cần dùng để cử 
hành những nghi thức phụng tự. Nhất thiết chúng ta cần có 
một nơi để cộng đoàn tụ họp. Chúng ta có thể gọi giáo đường là 
ngôi nhà thứ hai. Chúng ta cần phải có tài chánh để bảo trì một 
cơ sở. Chúng ta cần linh mục để cử hành thánh lễ và các bí tích. 
Thêm nữa còn rất nhiều công việc cụ thể cần đến nhân lực phải được 
hưởng công.  

Cùng nhau chúng ta xây đắp
Qua bản trình bày này chúng ta có thể biết được tầm quan trọng của việc 
chung tay xây dựng Giáo Hội, ngay cả qua hình thức đóng góp tài chánh; 
nhờ đó chúng ta có thể xây dựng tương lai tốt đẹp hơn và đồng thời duy trì 
sinh hoạt của Giáo Hội cho thế hệ mai sau. 

Chân thành cám ơn sự đóng góp của quý vị
                                 
 
        + Czeslaw Kozon
                                              Giám mục
  



Việc đóng góp quỹ mục vụ (kirkeskat) của chúng ta 
tác động vào sinh hoạt hằng ngày của một số người. 

Một số sinh hoạt có thể nêu ra như:

Linh mục với ơn gọi
Khi linh mục nhận được ơn gọi để 
phục vụ Thiên Chúa và hướng dẫn 
chúng ta trong đức tin, Ngài đã từ 
bỏ đời sống sẵn có như chúng ta. 
Ngài luôn cầu nguyện và tận hiến 
trọn đời sống để phục vụ Giáo Hội.

Quỹ mục vụ (kirkeskat) dùng để 
trang trải những sinh hoạt cần 
thiết cho các linh mục. Thêm nữa, 
quỹ mục vụ (kirkeskat) còn dùng 
vào việc đào tạo và huấn luyện 
các linh mục, để chúng ta an tâm 
rằng chúng ta có những vị rao 
giảng lời Chúa cách trung thực.

Thăng tiến đời sống gia 
đình
Sự đóng góp của quý vị giúp cho 
những người trẻ trước ngưỡng cửa 
hôn nhân có cơ hội được học hỏi 
để có thể tạo dựng những gia đình 
lành thánh và vững bền.

Tạo sự an ủi
Hằng ngày có những người cần 
sự an ủi tìm đến giáo đường. Việc 
âm thầm cầu nguyện hay việc gặp 
gỡ các linh mục đã giúp họ qua 
khỏi những giai đoạn khó khăn 
trong cuộc sống. Thánh đường đã 
cho họ cơ hội tìm gặp Thiên Chúa 
trong thinh lặng, thoát khỏi những 
ồn ào của thế giới bên ngoài.
       
Với sự đóng góp của quý vị, giáo 
đường sẽ là nơi ấm cúng và an 
toàn luôn rộng cửa đón mời, để 
mọi người có thể tìm sự an ủi 
trong những khó khăn.



Mở đường cho những ai 
đang tìm kiếm
Hãy để các trẻ nhỏ đến với ta, 
Đức Giêsu nói. Trong Giáo Hội, 
trẻ em cũng như thanh thiếu niên 
được học hỏi giáo lý và được 
tham gia vào cộng đồng Kitô hữu. 
Chúng được huấn luyện một bản 
năng tối cần thiết, để hướng dẫn 
họ trong suốt cuộc đời. Giáo Hội 
hướng dẫn giáo lý cho cả những 
người trưởng thành đã không có 
được niềm tin lúc tuổi thơ, nhưng 
đã tìm đến Giáo Hội để được giải 
đáp những vấn đề quan trọng.

Việc đóng góp quỹ mục vụ của 
quý vị giúp cho Giáo Hội có thể 
rao giảng về Đức Kitô cho những 
ai tìm kiếm. Sự đóng góp của quý 
vị tạo những bàn tay dẫn dắt, tạo 
khuôn khổ cho những ai kiếm tìm.

    Cùng nhau bước đi trong Chúa
   Cùng tăng sức mạnh cho nhau
  Cùng mời gọi những người đang tìm kiếm

Tạo sự khác biệt ngay 
hôm nay
Chỉ với 1% lợi tức phải đóng thuế 
(skattepligtige indkomst) của mỗi 
người, sẽ giúp Giáo Hội thêm vững 
mạnh.
Cùng nhau chúng ta mở rộng vòng 
tay với những ai đang tìm kiếm và 
với các trẻ thơ.
Chúng ta hãy cùng chung vui với 
những ai đã tìm được bình an 
trong Chúa Kitô.

Một bài toán nhanh 
chóng
Mức lương trung bình ở Đan Mạch 
vào khoảng 300.000 kr. một năm - 
25.000 kr. một tháng.
Tính ra phần đóng góp cho quỹ 
mục vụ (kirkeskat) là khoảng 250 
kr. một tháng (1%).

Lợi tức của bạn cao hay thấp hơn 
mức trung bình?
Nếu bạn rộng rãi về tài chánh? 
Hãy đóng góp với cả trái tim vui 
tươi.

Cám ơn mọi sự đóng 
góp!



Tiền quyên lễ & Quỹ mục vụ 
(kirkeskat)

Trong thánh lễ bạn góp tiền quyên lễ. Nhưng chỉ có thế 
thôi sao?

5 lý do để làm giao kèo đóng quỹ mục vụ (kirkeskat)

Bạn được lợi từ khoản tiền đóng quỹ
Bạn được miễn thuế khoản tiền đóng quỹ mục vụ (kirkeskat). 
Nghĩa là cứ mỗi 200 kr. đóng quỹ bạn được miễn thuế khoảng 

54 kr., còn giáo phận vẫn được nguyên số tiền.

Chúng ta có thể hoạch định các sinh hoạt
Giáo Hội có thể hoạch định chương trình cho tương lai, nếu 
biết trước rằng sẽ nhận được đóng góp hằng tháng của bạn, 
ngay những khi bạn không thể đến nhà thờ và không thể góp 

tiền quyên lễ vào ngày chủ nhật.

Tạo sự dễ dàng cho bạn
Bạn chỉ cần đăng ký một lần. Sau đó, phần đóng góp sẽ được 

tự động chuyển vào quỹ, thí dụ qua ’Betalingsservice’.

Bạn là dấu chỉ của sự đoàn kết
Trong Giáo Hội chúng ta đoàn kết trong mọi sự việc. Qua 

việc đóng góp quỹ mục vụ (kirkeskat), bạn chứng tỏ sự trung 
thành với cộng đoàn của Giáo Hội.

Bạn làm cho Giáo Hội thêm vững mạnh 
Qua việc thường xuyên đóng góp quỹ mục vụ (kirkeskat) bạn 

tạo nền tảng cho Giáo Hội ngày càng phát triển. 



“Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, 
không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ 
dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên 
Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ 
ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa 
được dư thừa mà làm mọi việc thiện.”   
                  2 Côrintô 9, 7-8



Hãy đăng ký ngay hôm nay
3 cách dễ dàng để làm giao kèo đóng quỹ mục  
vụ (kirkeskat):

Đăng ký trên mạng 
Nhập thông tin của bạn vào trang 
katolsk.dk/tilmeld, chúng tôi sẽ 
lo phần còn lại.

Đăng ký qua điện thoại 
Gọi cho văn phòng Tòa Giám Mục 33 55 60 80
Thứ hai đến thứ năm lúc 9-12 và 12:30-16, 
thứ sáu 9-12.
Tại đây bạn cũng có thể thay đổi số tiền bạn 
hiện đóng góp.

Điền đơn đăng ký
Trao đơn đăng ký cho linh mục địa 
phương hoặc gửi đến địa chỉ: 
Den Katolske Kirke i Danmark
Gammel Kongevej 15
1610 København V 

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn
Nếu bạn cần giúp đỡ hoặc có thắc mắc về đóng góp quỹ mục 
vụ (kirkeskat), xin vui lòng liên hệ với Susanne Debora Madsen,
số điện thoại 33 55 60 56 hoặc điện thư sdm@katolsk.dk

Linh mục địa phương cũng có thể giúp bạn đăng ký.
Trên trang katolsk.dk bạn có thể đọc thêm về đóng 
góp quỹ mục vụ (kirkeskat).


