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PRZES¸ANIE OD RADY PREZYDENTA KOÂCIO¸A

Drodzy Bracia i Siostry:

Ju˝ od wielu lat Âwi´ci w Dniach Ostatnich s∏yszà rad´, by przygoto-
wywali si´ na przeciwnoÊci i mieli nieco oszcz´dnoÊci. Takie post´po-
wanie ogromnie wzmacnia poczucie bezpieczeƒstwa i zadowolenie. Na
ka˝dej rodzinie spoczywa obowiàzek zaspokajania w∏asnych potrzeb
na miar´ swych mo˝liwoÊci.

Zach´camy was, abyÊcie, niezale˝nie od tego, gdzie mieszkacie, przygo-
towali si´ na trudnoÊci i sprawdzili stan waszych zasobów finansowych.
Nalegamy, abyÊcie byli umiarkowani w swoich wydatkach i powÊciàgali
ch´ç robienia zakupów, aby uniknàç popadni´cia w d∏ugi. Sp∏açcie wasze
po˝yczki tak szybko, jak si´ da i uwolnijcie si´ z tych wi´zów. Regularnie
odk∏adajcie niewielkie sumy, aby stopniowo zbudowaç rezerwy finan-
sowe.

Kiedy sp∏acicie swoje zobowiàzania i b´dziecie mieç oszcz´dnoÊci,
choçby nawet niewielkie, wy i wasze rodziny b´dziecie si´ czuç bardziej
bezpiecznie, a w waszych sercach zagoÊci wi´kszy spokój.

Niech was Pan b∏ogos∏awi w waszych rodzinnych zmaganiach z finan-
sami.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a



P¸AåCIE DZIESI¢CIN¢ I INNE OFIARY
Udane zarzàdzanie rodzinnymi finansami zaczyna si´

od p∏acenia pe∏nej dziesi´ciny i hojnych ofiar postnych.
Pan obieca∏, ˝e otworzy okna niebios i wyleje wielkie
b∏ogos∏awieƒstwa na tych, którzy wiernie p∏acà swojà
dziesi´cin´ i ofiary (zob. Ks. Malachiasza 3:10).

UNIKAJCIE D¸UGÓW
Wydawanie mniejszych kwot ni˝ zarabiacie jest pod-

stawà waszego finansowego bezpieczeƒstwa. Unikajcie
zaciàgania kredytów za wyjàtkiem tych koniecznych, by
zakupiç skromny dom, op∏aciç studia lub zaspokoiç inne
najwa˝niejsze potrzeby. Odk∏adajcie pieniàdze na zakup
tego, czego potrzebujecie. JeÊli macie d∏ugi, sp∏açcie je
tak szybko, jak to mo˝liwe.

PLANUJCIE SWÓJ BUD˚ET
Zapisujcie swoje wydatki. Zapisujcie i podliczajcie mie-

si´czne dochody i wydatki. PomyÊlcie, jak zredukowaç
wydatki na rzeczy, które nie sà wam niezb´dnie potrzebne.

Wykorzystajcie t´ informacj´, ustalajàc rodzinny bud˝et.
Zaplanujcie, ile ofiarujecie w formie datków koÊcielnych,
ile zaoszcz´dzicie oraz ile wydacie na jedzenie, mieszkanie,
rachunki, transport, ubrania, ubezpieczenie itd. Narzuçcie
sobie dyscyplin´, abyÊcie ˝yli w granicach swoich zasobów.
(Zob. Plan bud˝etu na ostatniej stronie).

BUDUJCIE REZERWY
Stopniowo budujcie rezerwy finansowe i korzystajcie

z nich tylko w wyjàtkowych wypadkach. B´dziecie zasko-
czeni tym, jak wiele zbierze si´ z czasem, kiedy b´dziecie
regularnie odk∏adaç niewielkie sumy.

NAUCZAJCIE CZ¸ONKÓW RODZINY
Nauczajcie cz∏onków rodziny zasad zarzàdzania finan-

sami. Anga˝ujcie ich w ustalanie bud˝etu i wyznaczanie
finansowych celów rodziny. Nauczajcie zasad ci´˝kiej
pracy, umiaru i oszcz´dnoÊci. PodkreÊlajcie znaczenie
zdobycia mo˝liwie jak najrozleglejszego wykszta∏cenia.

PODSTAWY FINANSÓW RODZINY

DOCHÓD WYDATKIDOCHÓD WYDATKI



PLAN BUD˚ETU

BUD˚ET NA
(miesiàc/rok)

dochód planowany faktyczny

pensje (po opodatkowaniu)

inne dochody

suma dochodów

wydatki planowane faktyczne

dziesi´cina i inne ofiary

oszcz´dnoÊci

jedzenie

dzier˝awa lub czynsz

sta∏e p∏atnoÊci

transport

sp∏ata rat kredytów

ubezpieczenie

opieka medyczna

ubranie

wydatki na szko∏´

inne

suma wydatków

dochód minus wydatki

Dodatkowe informacje na temat 
finansów rodziny znajdziecie na stronie: 

www.providentliving.org.

• Ustalajcie bud˝et na okreÊlony okres (na tydzieƒ, dwa tygodnie, miesiàc).
• Regularnie sprawdzajcie swój bud˝et.
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