
 

 

  

22 stycznia 2023r. 
III NIEDZIELA ZWYKŁA 



 ADRES: 
116 Hilton Street 
Willow Springs, Illinois 60480  
 

KONTAKT: 
Sekretariat:       Elżbieta Ceisel –Mikowska 
Telefon:    (708) 467 - 0436 wew. 110 
Fax:   (708) 467 - 0479 
e-mail:   cistercianmission@gmail.com 

    MISJA POLSKA  KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW 
    pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA 

DUSZPASTERZE: 
O. Michał Blicharski, OCist., Przeor i Dyrektor Misji 
O. Eugeniusz Włodarczyk, OCist. — Wikariusz 
O. Piotr Pucia, OCist.  — Wikariusz 
 
DYREKTOR MUZYCZNY: 
Grzegorz Landowski (773) 742-9841 

Str. 2               III Niedziela Zwykła    22 stycznia, 2023 

www.cystersichicago.net 

  

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: 
  Sobota:  5.00pm  

Niedziela:  6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm, 6:00 pm 
  

W TYGODNIU: 
Codziennie 7:oo am, 8:oo am 

Wtorek — 7:00 pm  Msza św. przez przyczynę bł. Wincentego Kadłubka 
Środa - 7:oo pm Msza św. wraz z nowenną do Matki Bożej Szczyrzyckiej. 

Czwartek - 7:oo pm - Msza św. przez przyczynę św. Jana Pawła II.  
Piątek - 7:oo pm - Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 

I- piątek każdego miesiąca - Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa - 7:oopm  
I- sobota każdego miesiąca - modlitwy czuwania nocnego od godz. 7:oo pm do 1:oo am. 

  
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU: 
W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 3:oo pm do godz. 7:oo pm, 

o 3:oo pm w godzinie Miłosierdzia Bożego koronka i litania do Bożego Miłosierdzia. 
  
 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: 
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY  O GODZ. 6.30 i 7.30 RANO 

I DODATKOWO OD WTORKU DO PIĄTKU O GODZ. 6.30 WIECZOREM 
NIE MA SPOWIEDZI PODCZAS WSZYSTKICH MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH 

W każdy pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas trwania adoracji od 3:oo pm do 7:oo pm. 
  

SAKRAMENTY: 
 CHRZEST: Chrzty odbywają się w każdą niedzielę  podczas Mszy św. o godz. 12:00.  Należy zgłosić się do biura parafialnego 
przynajmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego.  Przy rezerwacji daty wymagane jest świadectwo urodzenia 
dziecka.  Jeśli z wyboru rodziców chrzest dziecka ma się odbyć w naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z 

parafii, do której należą rodzice dziecka.     
  

MAŁŻEŃSTWO:  Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby  
zarezerwować datę oraz godzinę ślubu. Śluby odbywają się w soboty o godz. 11:00 am, 1:00 pm i 3:00pm.   

  

NAMASZCZENIE CHORYCH:  Sakrament chorych udzielany jest stosownie do potrzeb duszpasterskich. Zgłoszenia prosimy 
kierować do duszpasterzy lub biura parafialnego. 

    MISJA POLSKA  KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW 
    pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA 
                                                SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II 

   
                                               



Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was 
rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, 
że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z 
was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, 
a ja Chrystusa».  Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł 
został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście 
ochrzczeni?  Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz 
abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie 
zniweczyć Chrystusowego krzyża. 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do 
Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w 
Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Ne alego. 
Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
«Ziemia Zabulona i ziemia Ne alego. Droga morska, 
Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło». 
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». 
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch 
braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, 
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A 
oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie 
choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 
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PIERWSZE CZYTANIE          
Czytanie z  Księgi  Proroka Izajasza 

   EWANGELIA                  
  Czytanie z Ewangelii sw. Mateusza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i 
krainę Ne alego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do 
morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad 
mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś 
radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak 
się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. 
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, 
pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. 
 
 
 

 
Pan światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obroną mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę? 
 
Pan moim światłem i zbawieniem moim 
 
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam: † 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu * 
przez wszystkie dni życia, 
abym kosztował słodyczy Pana, * 
stale się radował Jego świątynią. 
 
Pan moim światłem i zbawieniem moim 
 
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj Pana. 
 
Pan moim światłem i zbawieniem moim 

   DRUGIE CZYTANIE          
     Czytanie z Listu sw, Pawla Apostola    

 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 



 
 

 

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  na niedzielę 29 stycznia   
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 INTENCJE MSZY ŚW. NA  dzisiejszą NIEDZIELĘ 

6.30  —  Msza św. gregoriańska za  + Marii Żaczek 
8.00  —  Z podziękowaniem za otrzymane łaski i Boże bł. dla 
Jana I Marii w 35 rocznicę ślubu 
10.00 —  O Boze bł. dla rodziny Drozd i Samborski oraz o 
potrzebne łaski dla Władysława z racji Urodzin 
12.00 — o Boże bł. dla rodziny Kaczmarczyk, Guzy i 
Dobrzynski 
18.00 — o Boże bł. dla Marii Komperda z racji Urodzin 

 KOLEKTA  
 

Niedziela, 15 stycznia  —  $6,123 
 

 
Bóg zapłać!  

SPOTKANIA BIBLIJNE 
Zapraszamy w każdy wtorek.  Spotkania rozpoczynają się 
Mszą św. o godz. 7.00 wieczorem.  Maja charakter otwarty. 
Zawsze może na nieprzyjść każdy, kto odczuwa potrzebę 
głębszego poznawania Słowa Bożego.  Nie ma więc 
potrzeby zapisywania się do grupy lub  stałej obecności 
na spotkaniach.  Prosimy o zabranie z sobą Pisma św. 
Nowego Testamentu.  Spotkania prowadzi o. Eugeniusz 
 
 
RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA  
MSZY ŚWIETYCH  
W każdą niedzielę O GODZ. 8:00 rano na falach RADIA 
CHICAGO 1030AM lub 1300AM (www.polskieradio.com ) 
lub na żywo na kanale YouTube (Cystersi w Chicago Live) 
oraz na profilu Facebook (Cystersi w Chicago) 

 
 
 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc  
przy sprzątaniu naszej świątyni .  Osoby 
pragnące pomóc w dbaniu o wygląd naszego 
miejsca  zapraszamy w każdą sobotę po Mszy 
św. o godz. 8:00 rano.    

BIURO PARAFIALNE 
Wtorki, czwartki i piątki: 
od godz. 6 do 8 wieczorem oraz 
soboty:  9.00 do 10.30 rano 
Kontakt: (708) 467-0436 wew. 110 
lub drogą emailową pisząc na adres: 
cistercianmission@gmail.com 
 

  

6:30 —     Msza św. gregoriańska za  + Marii Żaczek 
 
8:00  —   Za +Marię Brynczka w 1 rocznicę śmierci 
10:00 —  Za +Mieczysława Suwała 
12:00  — Za +Józefa Dziadkowiec w 26 r. Śmierci i żionę   
  Helenę w 7 tygodni po śmierci  
18:00 —  Za +Janinę Stoch 
 

 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  
W  RODZINACH 
Osoby, które pragną przyjąć kapłana w swoim domu, 
prosimy o zgłoszenie się do zakrystii celem ustalenia 
odpowiedniego terminu lub o kontakt telefoniczny 
dzwoniąc pod numer 708-467-0436. 
 
CZY MYŚLAŁEŚ KIEDYŚ, ABY ZOSTAĆ 
MINISTRANTEM? 
Porozmawiaj ze swoimi Rodzicami. Jeśli 
będziesz chciał zostać ministrantem, 
przyjdź! 
Ministrant (łac. ministrare - służyć), to 
osoba posługująca w czasie celebracji 
liturgicznych.  Ministrantami są chłopcy, 
którzy wykonują różne posługi przy 
ołtarzu.  Bycie ministrantem to czas 
radości i rozwijania swoich umiejętności 
i zdolności. Musicie wiedzieć, że 
głównym powołaniem ministranta jest 
przede wszystkim przyjaźń z Bogiem i z ludźmi.  Jeśli jesteś 
gotowy przyjdź do zakrystii i porozmawiaj z jednym z 
naszych kapłanów.  Serdecznie zapraszamy!  
 
PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA! 
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych - 
przyjdź, pomożemy Ci!  Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz - 
przyjdź, wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie!  Jeśli 
dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się - przyjdź, jest 
dla Ciebie nadzieja i pomoc.  Jeśli w dzieciństwie doznałaś 
przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do s. Maksymiliany 
Kamińskiej  pod numer: 
 (773)  656 7703 . 
 
PROCES UZDROWIENIA DLA OSÓB PO 
ROZWODZIE CYWILNYM 
Proces badający ważność lub nieważność małżeństwa 
kościelnego jest wyrazem troski Kościoła wobec osób, które 
spełniają warunki i pragną uregulować swoją sytuację 
małżeńską po rozwodzie cywilnym. Osoby zainteresowane 
procesem mogą uzyskać potrzebne informacje u Sr. Barbary 
Kosińskiej, MChR  tel. 312.534.5202. 
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W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY: 
 
25 stycznia —  
Święto Nawrócenia św. Pawła 
25 stycznia Kościół wspomina przełomowe wydarzenie w 
życiu Apostoła Narodów św. Pawła. To, co wydarzyło się 
pod Damaszkiem, zmieniło całe jego życie i sprawiło, że 

Paweł stał się wielkim 
apostołem Chrystusa. 
 
Paradoksalnie celem 
podróży Pawła do Damaszku 
było definitywne skończenie 
z sektą chrześcijan. Dla 
swojej misji miał nawet 
oficjalne listy polecające. 
Paweł opuścił Jerozolimę 
przez Bramę Północną, w 

pobliżu której znajdował się grób św. Szczepana. 
 
Śmierć Szczepana jeszcze bardziej podsycała Szawła do 
prześladowania tych, którzy wyznawali, że Jezus jest Panem. 
Damaszek jest oddalony od Jerozolimy o 250 km. Szaweł 
potrzebował na przebycie tej drogi ośmiu dni podróży 
karawaną przez Płaskowyż Judejski. Kiedy już przekroczył 
granicę miasta utworzoną z pierścienia drzew, zdarzył się 
cud. Nagle upadł na ziemię, stracił równowagę i usłyszał 
głos Jezusa, który wezwał Pawła po imieniu i w jego języku. 
Szaweł w jednej chwili przeżył swoje nawrócenie, rozpoznał 
Jezusa i postanowił nie tylko przerwać prześladowanie 
chrześcijan, ale wkroczyć radykalnie na drogę wy-znawców 
Chrystusa. Damaszek był dla Pawła źródłem jego siły w 
pracy apostolskiej. Zawsze, gdy czuł się zmęczony lub 
rozczarowany swoją misją, wracał do wydarzenia spod 
Damaszku, przypominając sobie, że przecież Jezus żyje i on, 
Paweł, spotkał Go osobiście. 
 
Tajemnicze nawrócenie Pawła przypomina nam, że Chrystus 
szuka nas i pragnie, abyśmy zrezygnowali z własnych 
zabezpieczeń i pozwolili się całkowicie poprowadzić Bogu. 
Każdy z nas powinien odszukać w swoim życiu podobnej 
chwili nawrócenia, kiedy Bóg był dla nas tak wyraźny i 
oczywisty, że poszliśmy za Nim. 
 
 

28 stycznia 
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu 
Urodził się około 1225 r. w Roccasecca jako syn hrabiego 
Akwinu. Przebywał w klasztorze na Monte Cassino w latach 
1230 – 39, gdzie był wychowywany przez swojego wuja, 
który pełnił obowiązki opata. Podczas studiów w Neapolu 
został przyjęty do dominikanów. Jego rodzeni bracia nie 
chcieli pogodzić się z tą decyzją i uwięzili Tomasza. Został 
jednak uwolniony przez swoją siostrę i przybył do Paryża. Tu 

studiował pod kierunkiem Alberta Wielkiego. W 1256 r. 
razem z Bonawenturą został powołany do grona magistrów i 
zaczął publicznie nauczać teologii. 
Był człowiekiem oddanym nauce, otwartym, wrażliwym i 
niezwykle pracowitym. Jednocześnie fascynował swoją 
gorliwością w modlitwie. Osobiście zaangażował się w 
szerzenie kultu i adoracji Najświętszego Sakramentu. Często 
pisał swoje dzieła naukowe podczas modlitwy. Niektórzy 
podają, że gdy pisał traktat o Trójcy Świętej modlił się, 
trzymając głowę prawie w tabernakulum. 7 grudnia 1273 r. 
przeżył tajemnicze doświadczenie mistyczne, po którym 
całkowicie zaniechał swojej pracy naukowej. Swojemu bratu 
zakonnemu odpowiedział tylko: „Reginaldzie, nie mogę już 
pisać, ponieważ wszystko, co napisałem, wydaje mi się jak 
słoma”. Św. Tomasz zmarł w drodze na sobór do Lyonu 7 
marca 1274 r. Jest autorem wielkich dzieł filozoficznych i 
teologicznych. Najbardziej znane to: „O bycie i istocie”, „O 
prawdzie”, „Suma teologiczna”, „O złu”. 
 
 

 

Modlitwa św. Tomasza 
z Akwinu 
Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, 
że się starzeję i pewnego dnia będę 
stary. Zachowaj mnie od zgubnego 
nawyku: mniemania, że muszę coś 
powiedzieć na każdy temat i przy 
każdej okazji. Odbierz mi chęć 
prostowania każdemu jego ścieżek. 
Uczyń mnie poważnym, lecz nie 
ponurym. Czynnym lecz 

nienarzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich 
zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że 
chciałbym zachować do końca kilku przyjaciół. 
 
Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w 
szczegóły i dodaj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do 
rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i 
cierpień - w miarę jak ich przybywa, a chęć ich wyliczania 
staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę 
rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale 
daj mi cierpliwość wysłuchania ich. 
 
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę o większą 
pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje 
wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi 
chwalebnego poczucia, że czasem mogę się mylić. Zachowaj 
mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy 
trudno wytrzymać. Nie chcę być święty, ale zgryźliwi starcy 
to jedno ze szczytowych osiągnięć szatana. Daj mi zdolność 
dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i 
niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę 
mówienia im o tym... 
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ZAŚWIADCZENIA dla PARAFIAN DO 
ROZLICZENIA PODATKOWEGO  
ZA ROK 2022 
  

Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać 
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia podatkowego z 
ogólną kwotą ofiar złożonych na naszą misję w 2022 
roku, proszone są o wypełnienie poniższego formularza i 
wrzucenie do koszyka podczas niedzielnej kolekty lub o 
kontakt z biurem parafialnym podczas godzin jego 
otwarcia dzwoniąc  pod nr 708-467-0436 wew. 110.  
Dzwoniąc, prosimy o podanie nazwiska, adresu lub nr. 
kopertki oraz nr. telefonu .  Przygotowane zaświadczenie 
będzie wysłane pocztą lub do odebrania w zakrystii lub 
biurze parafialnym. 

ZAŚWIADCZENIE DO 
ROZLICZENIA PODATKOWEGO 

ZA ROK 2022 
 

  
IMIĘ I NAZWISKO : 
  
___________________________________________ 
  
___________________________________________ 
  
 
ADRES  
 
____________________________________________
             
___________________________________________ 
  
TELEFON:  
 
___________________________________________ 
  
E-MAIL:  
 
 ___________________________________________ 
  

  
 
NR. KOPERTKI:      _____________ 
  
Osoby, które DODATKOWO złożyły ofiarę na 
naszą  Misję (poza ofiarą składaną w kopertki)  
proszone są o zaznaczenie tej kwoty i wpisanie na 
jaki cel ofiara została zlożona:  
 
  
Kwota:  $ _________________ 
  
 

Cel:  _______________________________________ 
  

____________________________________________ 
  
 Zaświadczenie: 
 
______  WYSŁAĆ POCZTĄ:        

______ ODBIORĘ w BIURZE    

 ______ ZOSTAWIĆ W ZAKRYSTII 

______ WYSLAC DROGA EMAILOWA 



CHURCH NAME AND NUMBER — 
Our Lady Mother of the Church Polish Mission   #977990 
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116 Hilton Street 
Willow Springs, IL  60480 
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III Niedziela Zwykła

500 copies 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create high quality Adobe PDF documents suitable for a delightful viewing experience and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 7.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


