
Min Kirke skal bestå
Kort og godt om kirkeskat i Den katolske Kirke i Danmark



“
Når jeg ser mig omkring til messen, ser jeg 
mangfoldigheden af aldersgrupper i kirken. Jeg 
ønsker, at dette fællesskab mellem generationer 
bevares, at det må leve længe, ikke kun for mit ved-
kommende, men for fremtidens generation, at de kan 
have et åbent fællesskab, der tager imod dem, når de 
får brug for det.

Tri Nguyen, 21 år, studerende 



Den levende tro skaber Kirken
Vor Kirkes trivsel er afhængig af mange ting, 
først og fremmet af en levende tro og et ak-
tivt og bevidst engagement i menighed og 
bispedømme. Dette engagement kommer bl.a. til 
udtryk i meget frivilligt arbejde, som vi ikke kunne 
være foruden, og som viser manges store offervilje. 

Rammerne værner om troen
Det aktive trosliv er dog, for at det kan blive et virkeligt 
kirkeliv, også betinget af visse ydre rammer og strukturer. 
Jeg tænker her på kirkebygninger og hvad, der ellers er 
brug for af udstyr til fejring af vor liturgi. Det er vigtigt, at 
have et sted at samles som menighed. Vi kan godt tillade os 
at sige at kirken er vort andet hjem; men det koster penge at 
vedligeholde en bygning. For at sikre fejring af liturgien og for-
valtning af sakramenterne har vi brug for præster. Dertil kom-
mer mange praktiske funktioner som kræver lønnet personale.  

Sammen løfter vi
I denne folder kan du læse om vigtigheden af at stå samlet som 
Kirke, også gennem økonomiske bidrag, og hvordan du nemt kan 
gøre en forskel for fremtiden, mens du sikrer, at Kirkens aktiviteter 
fortsætter for den næste generation.

Med tak for din støtte

                                 
 
        + Czeslaw Kozon
                                              Biskop



Hver dag bliver mennesker berørt af din støtte, når  
du betaler kirkeskat, og du er med til at tegne deres 
historie. 
Her er et udpluk af, hvad din støtte gennem  
kirkeskat betyder:

En præst får et kald
Når en præst får et kald til at 
tjene Gud, og lede os i troen, 
giver han afkald på det liv, som 
du og jeg kender. Han går i 
forbøn for os og dedikerer sit liv 
til at tjene sin menighed.
 
Kirkeskat går til at dække 
de basale leveomkostninger, 
præsterne har. Derudover bliver 
der investeret i præsteuddan-
nelse og efteruddannelse, så vi 
kan være trygge og sikre på, at 
vi får en troværdig forkyndelse 
af Guds ord. 

Styrker familielivet
Dit bidrag sikrer, at unge får 
redskaber og støtte gennem 
ægteskabsforberedelse til at 
danne sunde og stærke familier. 

Giver trøst 
Dagligt møder mennesker, som 
har behov for trøst, op i kirken. 
Gennem stille bøn eller sam- 
taler med præsten bliver de 
båret gennem de sværeste tider 
i livet. Kirkerummet giver dem 
mulighed for at søge Gud uden 
støj fra omverdenen. 

Med din støtte er kirken ind-
bydende, varm, og tryg, så alle 
kan finde lindring i svære tider.



Baner vejen for de 
søgende
Lad de små børn komme til 
mig, sagde Jesus. I kirken får 
børn og unge undervisning og 
et kristent fællesskab. De får 
et livsvigtigt fundament, som 
bliver deres indbyggede navi-
gationsudstyr gennem resten 
af livet. Kirken underviser også 
voksne, der ikke fik troen som 
børn, men søger hen til kirken 
for at få svar på de store 
spørgsmål.

Din kirkeskat gør det muligt at 
fortælle om Kristus, til dem der 
søger. Med din støtte tager du 
dem i hånden og danner ram-
merne for deres søgen.

  Sammen vandrer vi i fællesskab med Gud 
 Sammen styrker vi hinanden i fællesskab
Sammen inkluderer vi alle de søgende

Gør en forskel i dag
For så lidt som 1% af din 
skattepligtige indkomst, styrkes 
Kirken.  
Sammen rækker vi ud til de 
søgende og inkluderer de små. 
Vi fejrer glæden sammen med 
dem, der finder fred i Kristus, 
indenfor disse vægge.   

Et hurtigt regnestykke
Gennemsnitslønnen i Danmark 
er ca. 300.000 kr. om året – 
25.000 kr. pr. md. 
Det svarer til en kirkeskat på 
250 kr. om måneden.

Tjener du mere eller mindre 
end gennemsnittet?

Har du råd til mere? Så giv 
endelig af dit glade hjerte.

Tak for enhver støtte!



Kollekt & Kirkeskat 
Under messen deltager du i kollekten. 

  Men hvorfor ikke tage skridtet videre?    

5 gode grunde til at vælge en kirkeskataftale

Du får mere for pengene
Du får automatisk fradrag i skat for gaver indbetalt via  

kirkeskat. Det betyder, at for hver 200 kroner du investerer i 
Kirken, får du cirka 54 kroner tilbage fra SKAT, men Kirken 

får det fulde beløb. 

Vi kan planlægge aktiviteter
Kirken kan planlægge aktiviteter i fremtiden, fordi den ved, 

dit bidrag kommer hver måned, også hvis du er forhindret i at 
deltage i kollekten under messen næste søndag.

Det er nemt for dig
Du tilmelder dig en gang for alle. Derefter kører dit bidrag 

helt automatisk via f.eks. Betalingsservice. 

Du signalerer at vi står sammen
At være kirke betyder også, at vi står sammen om de ydre 

rammer. Med din støtte til kirkeskatteordningen udtrykker du 
din trofasthed overfor Kirkens fællesskab.

Du gør kirken stærk 
Din faste indbetaling lægger et fundament, for at Kirken  

kan gro.



“Men enhver skal give, som han har hjerte 
til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud 
elsker en glad giver. Gud magter at give jer  
al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har 
nok af alt og endda overflod til at gøre godt”   
               2 Kor 9,7-8



Tilmeld dig allerede i dag
3 nemme måder at tegne en kirkeskatteaftale: 

Tilmeld dig online 
Indtast dine oplysninger på  
katolsk.dk/tilmeld så ordner vi  
resten for dig.

Tilmeld dig telefonisk  
Ring til Bispekontoret på 33 55 60 80
mandag til torsdag mellem 9-12 og 12:30-16,
fredag 9-12.

Her kan du også ændre det beløb, du betaler  
i dag, til et andet beløb.

Udfyld en registreringsblanket
Giv blanketten til din præst eller send  
den til:
Den Katolske Kirke i Danmark
Gammel Kongevej 15
1610 København V 

Vi vil gerne hjælpe dig
Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål til kirkeskat, står 
Susanne Debora Madsen klar til at give en hånd. 
Kontakt Susanne på telefon 33 55 60 56 eller sdm@katolsk.dk 

Din lokale præst kan ligeledes hjælpe dig med din  
tilmelding. 

På katolsk.dk kan du læse om kirkeskat. 


