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5

Wprowadzenie

Z  pewnością darowanie win jest najbardziej 
ewidentną demonstracją wszechmocy i  miło-
ści Boga Ojca, objawioną przez Jezusa podczas 
Jego ziemskiego życia. Każda stronica Ewange-
lii niesie z sobą woń tej miłości, która przekłada 
się na przebaczenie, i to przebaczenie nieznające 
granic poza tymi, które może postawić człowiek, 
zatwardzając się w  swoich błędach i  zamyka-
jąc tym samym drzwi swojego „ja” przed zbaw-
czą miłością Boga. Tymczasem Odkupiciel nawet 
w chwili swojego ukrzyżowania wypowiada słowa 
przebaczenia: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią” (Łk 23,34).

Zawołanie z herbu papieża Franciszka zostało 
zaczerpnięte z homilii św. Bedy Czcigodnego, pre-
zbitera (Homilia 21; ccl 122, 149–151), który komen-
tując ewangeliczną scenę powołania św.  Mate-
usza, napisał: „Jezus zobaczył celnika, a ponieważ 
spojrzał na niego, [ogarniając go] miłosierdziem 
i  wybierając (miserando atque eligendo), powie-
dział mu: «Pójdź za Mną»”. Homilia ta oddaje hołd 
miłosierdziu Bożemu i przywołuje się ją w Liturgii 
Godzin w uroczystość św. Mateusza.
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Homilia ta odgrywa wyjątkową rolę w  życiu 
i drodze duchowej papieża, gdyż w 1953 r., w dniu 
upamiętniającym św.  Mateusza, siedemnasto-
letni Jorge Mario Bergoglio w sposób szczególny 
odczuł pełną miłości obecność Boga. Owego dnia 
po spowiedzi doświadczył przepełnionego słody-
czą spojrzenia Jezusa, który wzywał go do swojej 
służby. Gdy został mianowany biskupem, pamię-
tając o  tym wydarzeniu, zdecydował się przyto-
czyć w kartuszu swojego herbu, a więc przyjąć jako 
dalszy program życia i posługi, przywołane wyżej 
słowa św. Bedy: miserando atque eligendo.

Zważywszy, że spośród wszystkich sakramen-
tów, to sakrament pojednania skutecznie ekspo-
nuje miłosierne spojrzenie Boga i  przekłada je 
na konkret życia penitentów, Penitencjaria Apo-
stolska w szczególny sposób ukazuje to „odczucie” 
i  styl pracy duszpasterskiej papieża Franciszka. 
Penitencjaria jest nie tylko pierwszym z  trybu-
nałów Kościoła, lecz także trybunałem sui gene-
ris  – co do  którego papież Franciszek stwierdził, 
że jest rodzajem trybunału, który naprawdę mu 
się podoba (por.  przemówienie do  uczestników 
xviii Forum Wewnętrznego dla Spowiedników, 
17.03.2017). Jego orzeczenia mogą być zatem jedy-
nie miłosierne, jako że stają przed nim sumienia 
dotknięte łaską, czy też skruszone z powodu swo-
ich grzechów i przestępstw. Dlatego rzeczywistość, 
w jakiej się znalazły, napawa raczej podziwem dla 
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Bożego miłosierdzia niż oburzeniem z powodu cię-
żaru ludzkich win.

W Penitencjarii każdego dnia zgłębia się bez-
cenną wartość Krwi Chrystusa, której jedna kro-
pla „może obmyć z win i zmaz” (por. Zbliżam się 
w pokorze), zgłębia się też potężny i niezwykle czuły 
wymiar macierzyństwa Maryi, która stała u stóp 
Krzyża. Oczywiście Penitencjaria nie posiada 
„władz” poniekąd czasowych, choć niezwykle god-
nych szacunku i koniecznych, posiada jednak naj-
wyższą i najbardziej fascynującą z „władz”, która 
przyczynia się do  triumfu królewskiej władzy 
Chrystusa, kiedy oznajmia: „Pan odpuścił tobie 
grzechy, idź w pokoju i odtąd już nie grzesz”.

Ponadto, wraz z darem odpustu, Penitencja-
ria czerpie z cennego skarbca komunii świętych 
i przelewa na przysposobionych do tego wier-
nych wszystkie dobrodziejstwa płynące z odku-
pienia Chrystusa, aby przebaczenie rozciągnęło 
się aż do ostatecznych skutków, do których dociera 
miłość Boga (por. Franciszek, Bulla Misericordiae 
vultus, 11.04.2015, n. 22).

Z tych wszystkich powodów oraz mając na uwa-
dze fakt, że „sakrament pojednania musi ponow-
nie odnaleźć swoje centralne miejsce w życiu chrze-
ścijańskim” (List apostolski Misericordia et misera, 
n. 11), Penitencjaria Apostolska zechciała przygo-
tować te skromne Materiały pomocnicze doty-
czące spowiedzi i odpustów, posługując się niemal 
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 całkowicie słowami papieża Franciszka, aby wszy-
scy mieli możliwość doświadczenia wyzwalającej 
mocy przebaczenia, jako że nikomu szczerze skru-
szonemu nie zabrania się dostępu do miłości Ojca, 
który czeka jego powrotu (por. tamże).

Mauro kard. Piacenza
penitencjarz większy

ks. prał. Krzysztof Nykiel
regens

Rzym, 1 listopada 2017 r.
w uroczystość Wszystkich Świętych
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Przedmowa do wydania polskiego

Z  radością przekazuję polską edycję przygoto-
wanej przez Penitencjarię Apostolską pomocy 
duszpasterskiej dotyczącej spowiedzi i odpustów 
pt. „Święto przebaczenia z papieżem Franciszkiem”, 
wydanej w Polsce nakładem Wydawnictwa Ojców 
Franciszkanów w Niepokalanowie.

Penitencjaria Apostolska jest pierwszym wśród 
trybunałów Stolicy Apostolskiej, a jej kompetencje 
dotyczą wyłącznie sumienia – tak zwanego forum 
wewnętrznego, czyli intymnego obszaru relacji 
między miłosiernym Bogiem a penitentem. Słusz-
nie można ją nazwać „Trybunałem Miłosierdzia 
w służbie spowiednikom i penitentom”, ponieważ 
jej główną misją jest służba wiernym w ich pojed-
naniu z Bogiem i z Kościołem.

Naszym pragnieniem jest, abyśmy wszyscy nie-
ustannie uświadamiali sobie, iż sakrament pokuty 
i pojednania jest uprzywilejowaną drogą w dąże-
niu do świętości własnej, kapłańskiej i wszystkich 
wiernych, którzy do tego sakramentu przystępują. 
To przez konfesjonał otrzymujemy wewnętrzną 
siłę, aby rozpocząć nowe życie na  wzór Chry-
stusa i Ewangelii. To w konfesjonale kapłan staje 
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się świadkiem prawdy, że tylko Bóg ma moc, aby 
usunąć zło ze świata, i ostatnie słowo o grzechu 
człowieka wypowiada Bóg przez formułę rozgrze-
szenia, kiedy kapłan zwraca się do penitenta: „Ja 
odpuszczam tobie grzechy w  imię Ojca i  Syna, 
i Ducha Świętego…”. Jak przypomniał nam papież 
Franciszek podczas jednej z audiencji, przebacze-
nie nie jest owocem naszych wysiłków, lecz jest 
prezentem, jest darem Ducha Świętego. Tylko 
wtedy, gdy pozwolimy się pojednać w Panu Jezu-
sie z Ojcem i z braćmi, możemy naprawdę trwać 
w pokoju. I tylko kiedy otrzymujemy przebaczenie 
Jezusa, jesteśmy spokojni, mamy w sercu ten pokój, 
który może dać tylko Jezus, tylko On.

Spowiednik powinien okazywać ojcowską 
miłość wobec wszystkich penitentów, a  zwłasz-
cza „zagubionych dzieci”, które powracają, nieraz 
z bardzo daleka. Ojciec „marnotrawnego syna” jest 
w tym względzie doskonałym przykładem. Powi-
nien być nie jak sędziowie tego świata, którzy szu-
kają w oskarżonych czynów podlegających karom, 
ale sędzią, który musi rozeznać, czy w duszy peni-
tenta istnieją warunki do  przyjęcia przebacze-
nia Pana, sędzią, który działa według sprawiedli-
wości Bożej, stosując miarę miłosierdzia. On jest 
nauczycielem prawdy, który przytacza naucza-
nie Jezusa o tym, co jest dobre, a co złe, bez prawa 
do wykładni prawdy Ewangelii według własnego 
punktu widzenia. Tylko w ten sposób, jako dobry 
lekarz, może uleczyć choroby duszy penitentów 
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przystępujących do sakramentu pojednania z pra-
gnieniem uwolnienia się od grzechu, który ich drę-
czy i doświadcza.

Dobry spowiednik – nie zapominajmy o tym – 
to również dobry penitent, który sam we własnej 
osobie przeżywa ten sakrament i pozwala się obej-
mować Bogu Ojcu w  spowiedzi, i  tak pozostaje 
wewnątrz tego objęcia… Jeżeli ktoś doświadcza 
tego na sobie, we własnym sercu, może to także 
dać innym w posłudze w konfesjonale.

Niestety jesteśmy dzisiaj świadkami rozprze-
strzeniania się zaniku poczucia grzechu, zwłasz-
cza wśród młodych ludzi, czego główną przyczyną 
jest próba wyeliminowania Boga ze współczesnej 
kultury w ogóle. Niech zatem „Święto przebaczenia 
z papieżem Franciszkiem” stanie się użytecznym 
narzędziem w misji Kościoła, wzywanego dzisiaj 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej do ożywienia 
praktyki spowiedzi i odpuszczenia grzechów oraz 
zapowiedzi Bożego miłosierdzia, które jest zawsze 
większe niż grzech.

ks. prał. Krzysztof Nykiel
regens
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Zarys rachunku sumienia

Szkic rachunku sumienia w trzech częściach

Na zakończenie modlitwy Anioł Pański w Pierwszą 
Niedzielę Wielkiego Postu, 22 lutego 2015 roku, papież 
Franciszek podarował wiernym zgromadzonym 
na placu św. Piotra podręczną książeczkę zatytuło-
waną Custodisci il cuore (Strzeż serca), zawierającą 
między innymi prosty rachunek sumienia. Papież 
przypomniał, że „Wielki Post jest drogą nawrócenia, 
w której centrum jest serce”44. Należy strzec tego serca, 
aby nie stało się jak plac, na który przychodzą wszy-
scy oprócz Pana. Oto pytania do rachunku sumienia:

1. W odniesieniu do Boga
– Czy zwracałem się do Boga tylko w potrzebie?
– Czy uczestniczyłem w  Mszy świętej w  nie-

dziele i święta nakazane?
– Czy rozpoczynałem i kończyłem dzień z mo-

dlitwą?
– Czy wzywałem nadaremno imienia Boga, 

Matki Najświętszej i świętych?
– Czy wstydziłem się przyznać do tego, że jestem 

chrześcijaninem?
– Co robiłem, by wzrastać duchowo?
– Czy buntowałem się wobec planów Boga?
– Czy oczekiwałem, że będzie On spełniał moją 

wolę?

44 https://opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/franciszek_i/modli-
twy/ap_22022015.html, dostęp: 3.03.2019.
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2. W odniesieniu do bliźniego
– Czy potrafi łem przebaczać, współczuć i poma-

gać bliźnim?
– Czy fałszywie oskarżałem, obmawiałem , 

zniesławiałem i okradałem małych i bezbronnych, 
albo pogardzałem nimi?

– Czy krzywdziłem innych, okazując zazdrość 
lub wybuchowość, czy byłem stronniczy?

– Czy troszczyłem się o ubogich i chorych?
– Czy byłem uczciwy i  sprawiedliwy wobec 

wszystkich?
– Czy podżegałem innych do czynienia zła?
– Czy przestrzegałem moralności małżeńskiej 

i rodzinnej zgodnej z Ewangelią?
– Czy odpowiedzialnie wychowywałem dzieci?
– Czy czciłem i szanowałem swoich rodziców?
– Czy przyjmowałem każde poczęte życie? 

A  może zgasiłem dar życia, albo komuś w  tym 
pomogłem?

– Czy szanowałem środowisko naturalne, 
pamiętając, że jest darem Boga?

3. W odniesieniu do siebie
– Czy błahostki tego świata zajmowały mnie 

bardziej niż sprawy wiary?
– Czy paliłem papierosy lub byłem nieumiarko-

wany w jedzeniu, piciu i rozrywkach?
– Czy nadmiernie dbałem o  swój wygląd 

zewnętrzny lub własne dobra?
– Jak korzystałem ze swojego czasu?
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– Czy byłem leniwy?
– Czy dążyłem do tego, by mi służono?
– Czy miłowałem i  kultywowałem czystość 

serca, myśli oraz uczynków?
– Czy obmyślałem, jak się zemścić, albo żywi-

łem urazy?
– Czy byłem łagodny i pokorny wobec bliźnich, 

czy wprowadzałem pokój?

zarys rachunku sumienia 
w oparciu o 10 przykazań

1. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną
Jakie miejsce w twoim życiu zajmował Bóg? Czy 

pamiętałeś, by Mu dziękować, czy był jakiś bożek 
(np.  bogactwo, uroda, prestiż, władza), któremu 
poświęcałeś większość swoich wysiłków i aspiracji?

Czy zaniedbywałeś pielęgnowanie wiary i  nie 
poświęcałeś wystarczającej ilości czasu na modlitwę?

Czy jest jakiś aspekt wiary, którego nie 
akceptujesz?

Czy byłeś przesądny? Czy posiadasz amulety 
lub inne przedmioty „przynoszące szczęście”? Czy 
korzystałeś z  usług jasnowidzów, czarowników, 
tarocistów?

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego 
nadaremno

Czy wzywałeś imienia Pana Boga lub Matki 
Bożej bez należytej czci?
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Czy gniewałeś się na Boga lub bluźniłeś przeciw 
Niemu, gdy doświadczyłeś jakiejś przeciwności?

Czy słysząc, że ktoś przeklina, czyniłeś w swoim 
sercu akt miłości lub modliłeś się, chcąc wynagro-
dzić tę zniewagę?

Czy upomniałeś tego, kto przeklinał, prosząc go, 
by więcej tego nie robił, przynajmniej ze względu 
na tych, którzy kochają Boga?

Czy traktowałeś bez szacunku rzeczy, miejsca 
lub osoby święte?

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
Czy zaniechałeś uczestnictwa w Mszy świętej 

w  niedzielę lub święta nakazane z  powodu leni-
stwa albo zaniedbania?

Czy podczas Mszy świętej dobrowolnie ulegałeś 
rozproszeniom, rozmawiałeś, przeszkadzałeś innym?

Czy pracowałeś również w niedzielę, zaniedbu-
jąc odpoczynek, modlitwę i rodzinę?

4. Czcij ojca swego i matkę swoją
Czy byłeś uprzejmy i uczynny dla rodziny?
Czy starałeś się dbać o  dobrą atmosferę 

i pogodny klimat w rodzinie, czy też często oka-
zywałeś swój zły nastrój lub złość wobec bliskich?

Czy angażowałeś się w wychowywanie dzieci?
Czy znajdowałeś czas, by ich słuchać i aktywnie 

spędzać z nimi czas, np. bawiąc się z nimi?
Czy dawałeś im dobry przykład, również 

w mowie?
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Czy czuwałeś nad ich przyjaźniami, zabawami, 
rozrywkami, lekturami?

Czy spełniałeś swoje obywatelskie obowiązki?

5. Nie zabijaj
Czy używałeś tytoniu, bez umiaru spożywałeś 

alkohol, zażywałeś narkotyki?
Czy byłeś nieumiarkowany w jedzeniu?
Czy żywiłeś zazdrość, chowałeś urazy, nienawi-

dziłeś lub pragnąłeś zemsty?
Czy potrafiłeś przebaczyć niezawinioną 

krzywdę lub niesprawiedliwość?
Czy byłeś fi zycznie lub werbalnie brutalny wo-

bec innych?
Czy dokonałeś aborcji lub ją popierałeś?
Czy pogardzałeś innymi lub ulegałeś myślom 

albo postawom rasistowskim?
Czy byłeś nieostrożny w prowadzeniu pojazdu 

lub uprawianiu jakiegoś sportu?
Czy dążyłeś do pojednania w sytuacjach spor-

nych, starając się przywrócić pokój?
Czy cieszyłeś się z krzywdy bliźniego?

6. i 9. Nie cudzołóż i nie pożądaj żony bliźniego 
swego

Czy oglądałeś obrazy lub fi lmy pornografi czne?
Czy dopuszczałeś się czynów nieczystych z sa-

mym sobą lub z innymi?
Czy byłeś wierny narzeczonemu (narzeczonej) 

lub mężowi (żonie), również w myślach?
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Czy żyjesz z kimś tak, jakbyś był (była) po ślu-
bie, chociaż nie jesteś?

Jeśli jesteś żonaty (zamężna), czy poświęcasz 
najwięcej uwagi żonie (mężowi) i swoim dzieciom?

Czy twoje życie seksualne jest zawsze wyrazem 
miłości, czy czasem przeważa egoistyczne poszuki-
wanie przyjemności pozbawionej szacunku wobec 
męża (żony)?

Czy jesteś otwarty na przyjęcie nowego życia, czy 
może pozwalasz, by zdominowały cię egoistyczne 
wybory?

Czy gorszyłeś innych swoim zachowaniem, sty-
lem ubierania się lub mową?

Czy patrzyłeś na kogoś z pożądaniem lub dałeś 
się ponieść nieczystym fantazjom?

7. i  10. Nie kradnij i nie pożądaj żadnej rzeczy 
bliźniego swego

Czy ukradłeś jakąś rzecz, wziąłeś coś bez płace-
nia lub oszukałeś kogoś?

Czy zepsułeś lub zniszczyłeś czyjeś rzeczy i zata-
iłeś to?

Czy ulegałeś lenistwu, marnując swój czas?
Czy wydawałeś pieniądze dla kaprysu?
Czy byłeś uczciwy i odpowiedzialny w pracy?
Czy niesłusznie i ze szkodą dla innych fawory-

zowałeś kogoś?
Czy brałeś udział w grach hazardowych?
Czy zazdrościłeś dóbr lub rzeczy należących 

do innych?
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8. Nie mów fałszywego świadectwa
Czy oszukałeś kogoś?
Czy lekkomyślne osądzałeś innych?
Czy mówiłeś źle o innych, zniesławiałeś ich, roz-

siewałeś plotki lub uczestniczyłeś w obmowach?
Czy fałszywie kogoś oskarżyłeś?

zarys rachunku sumienia dla młodych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
Czy w ciągu dnia pamiętałem o Bogu, na przykład 

by podziękować Mu za dobre rzeczy w moim życiu?
Czy w  rozmowach z  przyjaciółmi potrafi łem 

przyznać się do tego, że jestem chrześcijaninem?
Czy łatwo zniechęcałem się wobec moich wad, 

zamiast prosić o pomoc Boga?

2. Nie wzywaj imienia Pana Boga nadaremno
Czy wzywałem imienia Boga, Chrystusa lub 

Matki Najświętszej bez potrzeby lub bez sza-
cunku? Czy bluźniłem?

Czy gdy słyszałem, że ktoś przeklinał, czyniłem 
w swoim sercu akt miłości i zmawiałem modlitwę 
jako wynagrodzenie za tę zniewagę wobec Boga?

Czy upominałem tego, kto przeklinał, prosząc 
go, by tego nie robił, przynajmniej z szacunku dla 
tych, którzy kochają Boga?

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
Czy opuszczałem Msze święte niedzielne i świą-

teczne z powodu lenistwa lub zaniedbania?
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Czy spóźniałem się na  Mszę świętą, dobro-
wolnie ulegałem rozproszeniom w  czasie modli-
twy lub przeszkadzałem innym w uczestnictwie 
w Eucharystii?

4. Czcij ojca swego i matkę swoją
Czy odnosiłem się bez szacunku do  swoich 

rodziców?
Czy pomagałem im i starałem się dostrzegać ich 

potrzeby?
Czy wychowywałem swoje dzieci w  duchu 

chrześcijańskim i dawałem im dobry przykład?
Czy pomagałem w domu, czy może oczekiwa-

łem, że inni będą mnie obsługiwać? Czy starałem 
się utrzymywać porządek wokół siebie?

5. Nie zabijaj
Czy popełniłem grzech aborcji? Czy popierałem 

„kulturę aborcji lub eutanazji”?
Czy kłóciłem się z kimś, obrażałem lub drażni-

łem kogoś?
Jeśli się kłóciłem, czy starałem się jak najszyb-

ciej pogodzić? A gdy zachowałem się niewłaściwie, 
czy przeprosiłem za to?

Czy starałem się przebaczać, czy może dawałem 
się ponieść złości, obmyślając zemstę, pragnąc dla 
kogoś zła lub to zło wyrządzając?

Czy okazywałem zniecierpliwienie, wybucho-
wość, a  może nawet nie starałem się zrozumieć 
innych?
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6. i 9. Nie cudzołóż
Czy sam lub z innymi dopuszczałem się czynów 

nieczystych, w niewłaściwy sposób posługując się 
seksualnością? Czy byłem wulgarny?

Czy dobrowolnie oglądałem obrazy pornogra-
fi czne, sprzeczne z ludzką godnością?

Czy bez szacunku mówiłem o sprawach doty-
czących seksualności?

7. i 10. Nie kradnij, ani nie pożądaj rzeczy bliź-
niego swego

Czy przywłaszczyłem sobie pieniądze lub rzeczy 
należące do innych?

Czy wziąłem coś ze  sklepu i  wyszedłem bez 
płacenia?

Czy zwróciłem to, co zostało mi pożyczone?
Czy zepsułem lub zniszczyłem czyjąś własność, 

nic o tym nie mówiąc?
Czy nie korzystałem niewłaściwie ze swojego 

czasu, nadmiernie zajmując się grami, pogawęd-
kami, oglądaniem telewizji?

Czy wystarczająco dużo czasu poświęcałem 
na naukę, czy może ulegałem lenistwu?

Czy odnosiłem się z szacunkiem do środowiska 
stworzonego przez Boga?

8. Nie mów fałszywego świadectwa
Czy oszukałem kogoś, czerpiąc tego korzyści?
Czy zniesławiłem kogoś?
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Gdy się pomyliłem, czy potrafi łem się do tego 
przyznać?

Czy ze  wstydu przemilczałem jakiś grzech 
w poprzednich spowiedziach?

Szkic rachunku sumienia dla dzieci

– Czy codziennie odmawiałem swoje modlitwy?
– Czy modliłem się za  innych, zwłaszcza 

za kapłanów?
– Czy wzywałem imienia Bożego nadaremno?
– Czy chodziłem na  Mszę świętą w  niedziele 

i święta?
– Czy przeszkadzałem innym w  czasie Mszy 

świętej?
– Czy pomagałem rodzicom w domu, a jeśli tak, 

czy robiłem to chętnie?
– Czy byłem posłuszny swoim rodzicom 

i nauczycielom?
– Czy dzieliłem się swoimi zabawkami 

z innymi?
– Czy zachowywałem się egoistycznie, zbyt czę-

sto próbując postawić na swoim?
– Czy wystarczająco przykładałem się do nauki 

w szkole?
– Czy wykonywałem swoje obowiązki najlepiej, 

jak umiałem?
– Czy brałem udział w kłótniach?
– Czy drażniłem lub wyśmiewałem kogoś?
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– Czy mówiłem brzydkie słowa?
– Czy byłem łakomy lub kapryśny?
– Czy wyrządziłem komuś krzywdę, źle o nim 

mówiłem?
– Czy kłamałem?
– Czy ukradłem coś? Zepsułem lub zniszczyłem 

rzeczy innych?
– Czy dawałem zły przykład?
– Czy zachęcałem innych do czynienia zła?
– Czy byłem zazdrosny o innych?
– Czy wykluczałem kogoś z gier lub zabaw?

Przebaczenie.indb   52Przebaczenie.indb   52 2019-07-05   15:41:002019-07-05   15:41:00



119

Spis treści

Wprowadzenie
(kard. Mauro Piacenza 
i ks. prał. Krzysztof Nykiel) / 5

Przedmowa do wydania polskiego
(ks. prał. Krzysztof Nykiel) / 9

Część i 
Sakrament miłosierdzia i radości / 13
Czym jest spowiedź? / 14
Jak się spowiadać? / 19
Czy nie można spowiadać się 

bezpośrednio przed Bogiem? / 27
Inne pytania i odpowiedzi / 30
Przygotowanie do spowiedzi / 36
Warunki dobrej spowiedzi / 38
Akt żalu / 40
Zarys rachunku sumienia / 42

Część ii
Spowiednik – szafarz miłosierdzia / 53
Posłannictwo „miłosiernego ojca” / 53
Posłannictwo „dobrego samarytanina” / 56
Posłannictwo „dobrego pasterza” / 59
Posłannictwo „lekarza 

w szpitalu polowym” / 61
Inne zalecenia dla spowiedników / 62
Nota dla spowiedników / 75

Część iii
Odpusty / 81
Co to są odpusty? / 81
Perspektywa Komunii Świętych / 84

Przebaczenie.indb   119Przebaczenie.indb   119 2019-07-05   15:41:032019-07-05   15:41:03



Spis treści

120

Jak je otrzymać? / 85
Główne odpusty (zupełne lub cząstkowe) / 88

Aneks
Komentarze papieża Franciszka do trzech 
przypowieści / 95
Grzesznica całująca stopy Jezusa 

(Łk 7,36–50) / 95
Kobieta cudzołożna, której 

przebaczono (J 8,1–11) / 98
Przypowieść o niemiłosiernym 

słudze (Mt 18,21–35) / 100

Postscriptum do wydania polskiego 
Forum wewnętrzne
(Robert Leżohupski OFMConv.) / 103
1. Wprowadzenie / 104
2. Jedna władza rządzenia – 

różne zakresy jej sprawowania / 106
3. Wyjątkowość forum wewnętrznego / 107
4. Przedmiot forum wewnętrznego / 109
5. Podmioty sprawowania władzy rządzenia 

w zakresie wewnętrznym / 110
6. Penitencjaria Apostolska – jurysdykcja łaski 

na forum wewnętrznym / 111
7. Cechy charakterystyczne 

forum wewnętrznego / 112
8. Nie mieszać zakresu wewnętrznego 

z zakresem zewnętrznym / 115
9. Zakończenie / 117

Przebaczenie.indb   120Przebaczenie.indb   120 2019-07-05   15:41:032019-07-05   15:41:03



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




