Vores kirke har brug for din hjælp

Derfor er det så vigtigt, at vi få styrket vores indtægter fra
kirkeskatteordningen.

Du kan yde økonomiske hjælp, enten i form af et
engangsbeløb eller - endnu bedre - ved at indgå en 1- eller 10årig aftale.

!
Din støtte gør en forskel for:
•

din menighed

•

forkyndelse af troen

•

kirkens ydelser

•

mennesker i nød

Den katolske Kirke i Danmark er helt afhængig af medlemmers økonomiske
opbakning. Desværre er udgifterne for øjeblikket større end indtægterne, så
bispedømmets Økonomiske Råd har, gennem en række år, måtte budgettere med
underskud. Det er naturligvis ikke holdbart, så alle medlemmer opfordres til at yde
deres yderste for kirkens fortsatte eksistens. Du kan yde økonomiske hjælp, enten i
form af et engangsbeløb eller - endnu bedre - ved at indgå en 1- eller 10-årig aftale.

Økonomi i vores sogn i Slagelse
Et udkast af regnskabet viser et overskud på omkring 5.000 kr. Årsagen til ”et godt
regnskab” er, at vi allerede havde reserveret mange penge i 2013 til reparation af
tag, mur og rotterengøring. Vi har dog ikke opnået den ønskelige stigning ifm
kirkeskat.
Bispekontoret har gjort os opmærksom på, at der er 21 menighedsmedlemmer, som
betaler for Katolsk Orientering, men som ikke betaler kirkeskat. Hvis de betalte 100
kr./måned, så vil vi kunne modtage 25.200 kr. ekstra i indtægter pr. år.
Bispekontoret kan give os en liste på disse personer, og vi vil tale med dem /
kontakte dem i 2015.
Desuden vil vi bede dem, som allerede betaler kirkeskat, at betale 25 % mere.
Vi forventer desuden at kunne spare på vand, varme og elektricitet.

!

STØT KIRKENS ARBEJDE ØKONOMISK
Vil du være med til at sikre din menighed og bispedømmet et godt økonomisk
grundlag?
Ikke alle tænker over, at der er mange omkostninger forbundet med at have en
velfungerende menighed. Det forventes, at kirken er vedligeholdt, opvarmet og
smukt indrettet. Sognet har også en præstebolig og et menighedslokale at skulle
vedligeholde. Dertil kommer udgifter til sognets administration, undervisning, dets
ungdomsarbejde, ældreklub m.m.
Også bispedømmet har fået flere udgifter de seneste år. En stor forpligtelse er det at
sikre vore præster en anstændig løn.

Du hjælper Kirken ...
Takket være din økonomisk støtte kan vort bispedømme nu - og fremover - udføre
sit arbejde.
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Med alles opbakning til kirkeskatteordningen bliver vi i stand til at klare de
udgifter, vi rent faktisk har - herunder:
•

vedligeholdelse af vore kirker og bygninger

•

løn til præster og øvrige ansatte

•

udgifter til fælles aktiviteter som fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas

Testamente

Bibliotek, Øm Borgen og udgivelsen af Katolsk Orientering
•

lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen

•

hjælpe f.eks. mennesker i nød og kristne i missionslandene.

... og du hjælper din menighed
Når du indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går de
•

630 kroner (i 2015: 600 kr.) tilbage din menighed

•

220 kroner (i 2015: 250 kr.) går præsternes lønninger

•

150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter,
herunder ejendomsvedligehold og drift.

!
Man kan betænke Kirken i sit testamente. Betænker man Kirken i sit testamente,
arver Kirken det hele uden afgift til staten.
For nærmere oplysninger og rådgivning kontakt Inger Lantz Nielsen på Den
katolske Kirkes bispekontor. Telefon 33 55 60 15 eller e-mail: iln@katolsk.dk

Biskoppen ønsker, at alle betaler mindst én procent af deres
skattepligtige indkomst i kirkeskat.
Den gennemsnitlige kirkeskatteindbetaling for katolikker i 2013 var 2.275 kroner.
Husk at din kirkeskatteindbetaling er fradragsberettiget!
Ønsker du at tegne en 1-års eller en 10-års kontrakt, eller ønsker du at høre mere
om hvilken ordning, som passer bedst til dig, kan du kontakte Lilian Munch
Jakobsen på tlf. 33 55 60 12 eller lj@katolsk.dk eller du kan kontakte pastor
Michal.

!

Gave
På giro konto nr.: 4485-5001471 (Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i
Danmark) kan man til enhver tid indbetale gaver til Kirken. Hvis der er anført
giverens navn (og helst med medlems nr.), så bliver de registreret på giverens navn
og beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen, efter de gældende regler. Også herom
kan man få personlig og fortrolig rådgivning fra bispekontoret, hos Lilian Munch
Jakobsen (33 55 60 12 eller lj@katolsk.dk )
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