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Wstêp do œwiata
S

„ ³owa Koœcio³a
pochodz¹ od Boga”
Gdyby wszyscy
ludzie wierzyli w te
zapewnienia, œwiat by³by
teraz lepszym miejscem.
Od pocz¹tku Koœció³
walczy³ z problemami
które rzucano mu pod
nogi.
Po umocnieniu pozycji
sta³ siê jedna z najbardziej
wp³ywowych instytucji w
Europie.
W³adcy, potêga krajów
przemija³a, tylko Koœció³
Katolicki trwa³ niewzruszony na mocnej skale.
Praca Koœcio³a nie polega³a wy³¹cznie na
nawracaniu zb³¹dzonych owieczek. Pracowa³ tak¿e
by nas jak najlepiej chroniæ, Nas, stadko Pana
naszego przed Siewc¹ Z³a, Plugawym Pomiotem –
Szatanem.
To jego najmocniej nale¿y siê wystrzegaæ. Tak¿e jego
s³ug.
Odkupienie RPG dzieje siê pozornie
w naszym œwiecie. Wiele rzeczy jest
podobnych, jednak s¹ pewne istotne ró¿nice.
Po pierwsze przedstawiona tutaj wizja
Koœcio³a Katolickiego bardzo ró¿ni siê od
realnego. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e nie mia³em na
celu obraziæ odczuæ osób wierz¹cych. Jeœli
jednak nadal ktoœ uwa¿a, ¿e teksty tutaj
umieszczone s¹ nieodpowiednie, powinien
przestaæ czytaæ ten system autorski.
Koœció³ w tym œwiecie jest znacznie
potê¿niejszy. W³adza s³u¿y mu nie tylko do
nawracania ludzi, ale tak¿e by walczyæ z
tworami ciemnoœci, które tutaj przyjmuj¹
realny kszta³t.
Szatan ci¹gle próbuje zaw³adn¹æ naszymi
duszami, wysy³aj¹c swoje s³ugi na ziemie. Z
ka¿dym dniem atakuje coraz silniej. Jednak
Koœció³ nie jest bezbronny.
Wyjrzyj za okno, przejdŸ siê do parku,
zjedz coœ na mieœcie. Dotknij krzes³a.
To twój œwiat; œwiat który znasz, lubisz, kochasz
lub nienawidzisz. Prawda.
I fa³sz.
Zawsze tam gdzie nie patrzy³aœ, coœ siê
dzia³o. Tam gdzie kierowa³aœ wzrok, nie
dostrzega³aœ walki. Trwa³a ona w gospodarce,
polityce, w mediach. Pozornie b³ahe wypowiedzi,

sprzeczki dwóch kandydatów na prezydenta,
wiadomoœci o notowaniach na gie³dzie. Nie
widzia³aœ jak trwa wojna o nasze dusze, o nasze
zbawienie.
Rzeczywistoœæ dla normalnych ludzi
jest jedyn¹ prawd¹. Nie umiej¹ spojrzeæ
g³êbiej na otaczaj¹cy ich sprawy, nie widz¹
wp³ywów z³a.
Koœció³ nie mo¿e podj¹æ zupe³nie
otwartej wojny ze Z³em, bo czasy inkwizycji
ju¿ dawno minê³y. Czasy siê zmieni³y, nikt
nie wierzy w magiê ani w diab³y. Z
trudnoœci¹ przychodzi im ju¿ sama wiara w
Boga.
Obu stron¹ nie zale¿y na ujawnieniu ca³ej
prawdy. Zmniejszy³oby to znacznie ich
wp³ywy. Wszêdzie, wiêc trwa niewidoczna
walka, zaœ zwyciêzca do tej pory nie zosta³
wy³oniony.
Pan Ciemnoœci bardzo nas nie lubi, chcesz
wszystkich po¿reæ i przetrawiæ. Gardzi nami,
wiesz? Jeœli chcesz wiedzieæ czemu, spytaj siê
Najwy¿szego.
Wiedzia³aœ ¿e istnieje magia? Nie magia
œwi¹t ani magia chwili. Mówiê o tej, która zmusza
ciê do post¹pienie w brew twojej woli, pokieruje ciê
do zabicia rodziny, najbli¿szych. Niewielu potrafi
siê jej przeciwstawiæ. Ona pochodzi od Pana Smo³y
i Siarki, bo on zna nasze s³aboœci.
Mam nadzieje ¿e dobrze ci tam, gdzie sam
mam nadzieje udam siê niebawem. Idê na kolejn¹
misjê.
„(...) Uchowaj nas od Z³ego i zaprowadŸ do ¿ywota
wiecznego.”
Amen
Przebacz mi, za to co Ci zrobi³em...
W grze Odrodzenie RPG grace
wcielaj¹ siê w ludzi, którzy po pope³nieniu
powa¿niej zbrodni, dostaj¹ drug¹ szansê na
zbawienie, prosto od samego Boga. Mog¹
wierzyæ lub nie. Licz¹ siê tak naprawdê
skutki. Na szybk¹ resocjalizacje nikt nie
liczy, wa¿ne, aby walczyli w imiê Boga.
Wyruszaj¹ na krucjatê, podczas której mog¹
oczyœciæ siê z grzechów, jeœli zaœ zgin¹
podczas...
Wtedy ich winy zostan¹ odkupione.

Mechanika I Odrodzenie
Mechanika

Odrodzenie

Odrodzenie RPG korzysta z
mechaniki 3k20.

Gra polega na wcielaniu siê ludzi,
którzy s³u¿¹ Koœcio³owi Katolickiego. Ich
obecna droga wynika z najró¿niejszych
zdarzeñ lub postanowieñ.
Byæ mo¿e ktoœ obieca³ ci zwolnienie
warunkowe, mo¿e pomogli ci w ucieczce z
wiêzienia. Tak czy inaczej Bohater,
przynajmniej z pocz¹tku, s³u¿y Papie¿owi.
Ludzie rekrutowani s¹ z ró¿nych warstw.
Mo¿e by³eœ œwietnym z³odziejem,
któremu podwinê³a siê noga, mo¿e
politykiem, którego zaczê³o gryŸæ sumienie.
Mo¿e po prostu zawsze by³eœ
chrzeœcijaninem, ale dopiero teraz zda³eœ
sobie sprawê jak powinno wygl¹daæ twoje
¿ycie.
Takie osoby, pomimo ¿e wstêpuj¹ w
szeregi zakonów specjalnych, nie s¹ od razu
pe³noprawnymi cz³onkami. Czasami s¹
wysy³ani jako pierwsza grupa która ma w
za³o¿eniach oberwaæ i po powrocie
opowiedzieæ kto z sk¹d strzela³.
Czasami ludzi z projektu
„odkupienie” do³¹cza siê do zwyk³ej grupy,
czêœciej jednak tworzy siê grupy straceñców,
którzy uzyskuj¹ misjê do wype³nienia, o
trudnoœci niemo¿liwej.
Poœwiêcenie dla sprawy ma dawaæ
zabawienie, oczyszczenie.W³aœciwe
rozmawiaj¹c z administracj¹, innymi
grupami, czy tez z ksiêdzem, spowidnikiem,
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e nikogo nie
obchodzi zbawienie potêpionego, krzy¿owca.
Chodzi o dobro ca³ego stadka. Dopóki
wykonujesz zadania, otrzymujesz przywile w
królestwie ziemskim, i ca³y czas liczysz, ¿e
ostatnia misja wystarcza³a, ¿e bêdziesz
zbawiony.

Zwykle testy opieraj siê na poni¿szych zasad:
1. Okreœlenie testowanego Wspó³czynnika i
Umiejêtnoœci.
2. Ustalenie Poziomu trudnoœci testu.
Poziom trudnoœci mówi o ile nale¿y
zmniejszyæ wspó³czynnik na czas testu.
Przyk³ad:
Testowany wspó³czynnik Bendera wynosi 13,
zaœ poziom trudnoœci (PT) 4.
Na czas testu Bender pos³uguje siê
wspó³czynnikiem o wartoœci 9.
3. Rzut 3k20
Aby Akcja siê powiod³a, na dwóch
koœciach musi zostaæ osi¹gniêty sukces.
Sukces to wyrzucenie na jednej koœci równo
lub mniej ni¿ wynosi testowany
wspó³czynnik
Je¿eli podczas testu na koœci wypadnie 1 to
bezwzglêdu na PT to na tej koœci mamy
sukces (ale nadal potrzebujemy 2 do udanego
testu). Przy wyrzuceniu 20 na jednej koœci
mamy pora¿kê bez wzglêdu na wysokoœæ
wspó³czynnika lub umiejejêtnoœci.
4. U¿ycie umiejêtnoœci
W przypadku, gdy bohater nie zda
testu, mo¿e u¿yæ umiejêtnoœci. Wartoœæ
umiejêtnoœci mo¿na odejmowaæ od oczek na
poszczególnych kostkach.
Przyk³ad:
Bender przy testowaniu
wspó³czynnika o wartoœci 13 wyrzuci³ 19, 14,
14. Normalnie nie zda³by testu, jednak
posiada umiejêtnoœæ, która wykorzystywana
jest w tego typu sytuacjach na 2. Tak, wiêc
odejmuje od obu 14 po jednym „oczku” i
osi¹ga 2 sukcesy, zdaj¹c jednoczeœnie test.
Je¿eli Bender nie posiada³by tej umiejêtnoœci,
musia³ by uzyskaæ a¿ 3 sukcesy.

Tworzenie postaci
W tym rozdziale dowiesz siê jak tworzyæ postaæ do Odrodzenia RPG.
Etap 1. Wybieranie Zakonu
Na tym Etapie wybierasz zakon w którym odebra³eœ szkolenie i do którego jesteœ
przydzielony. Je¿eli rezygnujesz z wybrania cechy otrzymujesz +5000 lirów
Etap 2. Wybór Profesji
Na tym Etapie wybierasz jak¹ prace bêdziesz wykonywa³ podczas misji. Je¿eli zrezygnujesz
z cechy, otrzymujesz +2500 lirów
Etap 3. Losowanie wspó³czynników
W tym etapie losujesz wartoœci swoich g³ównych wspo³czynników. Za ka¿dy punkt z którego
zrezygnujesz, otrzymujesz 1000 lirów.
Etap 4. Dobieranie Umiejêtnoœci
Tutaj wybierasz umiejêtnoœci, w którymi postaæ bêdzie siê pos³ugiwa³a
Etap 5. Grzechy
Grzech to rodzaj propozycji, dziêki której ustalisz co zrobi³eœ w przeszloœci.
Etap 6. Formularz zamówieñ
W formularzu zamówisz ca³y sprzêt potrzebny na walkê z pomiotem szatana.

Zakon Œw. Jerzego

Percepcji +1

Legenda o zabicu smoka przez œw. Jerzego jest oczywiœcie prawd¹. Gad by³
pomiotem ciemnoœci zaœ Jerzy jak rycerz który pali³ siê do czynów, ubi³
s³ugê szatana. O ca³ym zdarzeniu opowiedzia³ jedynie swemu
spowiednikowi, który spisa³ w jaki sposób nieskazitelny rycerz pobi³ smoka. A nastêpnie
sprzeda³ rêkopis.
Po wielu latach, ksiêga (ka¿dy posiadacz coœ dopisywa³ do rêkopisu) dotar³a do
stolicy apostolskiej. Oczywiœcie d³ugo sprawdzano dzie³o, a kiedy potwierdzono jego
prawdziwoœæ, wyszkolono na jej postawie braci ³owców.
Oni to pózniej zalo¿yli ww. zakon by oddaæ siê w pe³ni walce z wszelkimi bestiami, w czym
s¹ mistrzami.
Cechy: (Wybierz jedn¹ z nich)
„Tylko Ty i Ja”
Bohater nigdy nie musi testowaæ morali, kiedy potwory maj¹ przewagê liczebn¹. Ka¿dy test
jest zdany automatycznie.
Je¿eli Mg ma w¹tpliwoœci, niech uwa¿a ¿e bohater w powy¿szej sytuacji ma +4 do morali na
czas testu.
„Wyczulony zmys³”
BG nigdy nie cierpi kar do czujnoœci je¿eli zmys³ który wybra³ jest w³aœnie u¿ywany. Je¿eli
wybra³ wzrok lub s³uch, mo¿e dodaæ do um. nas³uchiwanie / wypatrywanie +2.
„Ju¿ go kroi³em”
Za ka¿dym razem gdy stosujesz jak¹œ umiejêtnoœæ by zbadaæ zachowanie lub zwyczaje
potwora mo¿esz zwiêkszyæ wsp. Wiedzy o 2.

Zakony
Zakon œw. Tomasza(Akwiniœci)

Wiedza +1
Ju¿ w Œredniowieczu œw. Tomasz z Akwinu g³osi³, ¿e wiedz¹ jest
uzupe³nieniem wiary, i poprzez obydwie mo¿na dojsæ do Boga.
Zakon nie jest znany œwiatu, dba o rozwój wiedzy, skupiaj¹c przy tym
najlepszych naukowców. Zakon to g³ówne zród³o technologii w Koœciele,
czêsto wyprzedza myœ³ techniczn¹ na œwiecie. To dziêki nim Amerykanie
zbudowali bombê atomow¹.
Choæ g³ówn¹ siedzib¹ Z. Jest Watykan, to posiada jeszcze kilka
placówek na ca³ym œwiecie. Ukryte s¹ one pod p³aszczykiem Oœrodków
technologicznych, bêd¹cych w rêkach panstw.
W szeregach zakonu spotykamy wszelkich in¿ynierów, projektantów czy
nawet zwyk³ych mechaników.
Szkol¹ siê tu tak¿e ludzie którzy korzystaj¹ z wszelakich zdobyczy technicznych.
Nieoficlainym wrogiem Akwinistów to Szaleni naukowcy i twory ich spaczonych dusz.
Cechy (Wybierz jedn¹ z nich)
„To mój sprzêt”
Wybierz sobie jeden przedmiot z ekwipunku. On zaœ nigdy nie bêdzie zawodzi³, czasami
nawet bêdzie dzia³a³ lepiej.
„Przeszkolenie”
D³ugie æwiczenia wpoi³y ci, ¿e ka¿dy przedmiot mo¿na jakoœ wykorzystaæ. Trzeba wiedzieæ
jak, tak, wiêc je¿eli obs³ugujesz nieznany ci sprzêt, uznajesz, wiesz jak siê nim pos³ugiwaæ na
poziomie 1
"www.search"
Ka¿de szukanie informacji, w Internecie wymaga od ciebie polowe mniej czasu ni¿ innym.

Zakony
Zakon Iskariote
Opanowanie +1
Ten zakon powsta³ najpóŸniej ze wszystkich, podczas II wojny
Œwiatowej, kiedy to Watykan dowiedzia³ siê o u¿ywani Magów
przez Hitlera. Szybko okaza³o siê, ¿e szaleniec znajduje siê pod ich
kontrol¹. Magowie, nazywani przez siebie antyaposto³ami, tworzyli
na podbitych terenach obozy koncentracyjne. Stamt¹d czerpali
niewyobra¿alne pok³ady z³a, zwiêkszaj¹c ca³y czas swoj¹ moc.
Watykan w odpowiedzi na ich dzia³ania powo³a³ specjaln¹
grupê do zwalczania magów. Niestety zlikwidowano tylko 3 magów
z 12, zaœ wybita zosta³a po³owa ludzi. Antyaposto³owie ukryli siê,
jak inni z dowództwa niemieckiego, w Ameryce po³udniowej
Pomimo pora¿ki, zdecydowano siê na pozostawienie zakonu w s³u¿bie.
Zakon skupia przede wszystkim specjalistów od walki z ludzkimi magami. I mam tu na myœli
zarówno ekonomistów czy socjologów, którzy bez przerwy obserwuj¹ wydarzenia na
œwiecie, by ustaliæ wp³ywy magów, którzy ci¹gle dzia³aj¹.
Oczywiœcie s¹ tutaj te¿ specjaliœci od bezpoœredniego zwalczania magów, jak i od obrony
przed nimi.
Cechy: (wybierz jedn¹ z nich)
„Refleks”
Wiesz, czego mo¿na spodziewaæ siê po magach. Je¿eli widzisz dobrze, co robi w danej
chwili mag masz zapewniony jeden sukces w teœcie. Je¿eli jednak chcesz przygotowaæ siê na
przyjêcie na siebie efekt czaru, otrzymujesz równie¿ jeden sukces na rzucie przeciwstawnym.
„Wiedza tajemna”
Dziêki d³ugich zapoznaniach siê z magicznymi symbolami, mo¿esz ³atwiej odgadn¹æ ich
znaczenie (+2 do okultyzmu na czas testu).
„Okultyzm praktyczny”
Je¿eli sprawa tego wymaga, mo¿esz pos³u¿yæ siê magicznym artefaktem. Nadal otrzymujesz
wszelkie przeklnestwa wynikaj¹ce z posiadanie przedmiotu, jendak trudniej ciê opêtaæ.
Obrazuje to +2 do Si³y woli na czas u¿ywania przedmiotu.

Profesje
£owca

Prawdopodobnie by³eœ kiedyœ wojskowym. Poznaje to po twoich pewnych ruchach,
codziennej rutynie.
Znasz zasady walki z ludŸmi, a teraz pozna³eœ jeszcze jak walczyæ z tworami ciemnoœci.
Niech Bóg bêdzie z tob¹, niech ciê prowadzi.
Bo w¹ska jest œcie¿ka pana, niezbadane jego wyroki
Cechy (wybierz jedn¹)
Rutyna
Zawsze, kiedy wydarzy siê coœ nag³ego, ty stoisz ju¿ z karabinem w d³oni. Naprawdê ciê¿ko
ciê zaskoczyæ. Otrzymujesz plus 2 do testów czujnoœci, je¿eli staniesz siê ofiar¹ zasadzki
Zasady Walki
Gzie nie spojrzysz, widzisz gdzie teren mo¿e ci pomóc. Ustawisz siê w lepszej pozycji ni¿
przeciwnik, a póŸniej zabijesz go, gdy ten nawet ciê nie zobaczy.
Je¿eli zbli¿a siê walka, spytaj siê Mg o warunki terenowe. Musi podsun¹æ ci pomys³y na
zasadzkê lub kryjówkê.

Technik

Mo¿e i ktoœ powie, ¿e nadal wa¿ne s¹ miêœnie i zwinnoœæ ruchów. Ty jednak wiesz ¿e bez
zas³ony ogniowej z automatycznego dzia³ka, lub bez sprawnego wozu nawet najlepszy jest
niczym. Ludzie s¹ uzale¿nieni od techniki, wiêc czêsto bêd¹ polegaæ na twojej pomocy.
I do cholery, nie zawiedŸ ich.
Cechy (wybierz jedn¹)
„Sprzêt”
Na pocz¹tek gry dostajesz dodatkowe pieni¹dze na zakup specjalistycznego sprzêtu
„Prowizorka”
Czasami brakuje nawet najbardziej podstawowych narzêdzi. Jednak dziêki chwili zadumy,
mo¿esz dojœæ do wniosku, ¿e i tak ciê to nie powstrzyma.
Choæby nie wiadomo jak skomplikowane by³o urz¹dzenie, mo¿esz, znaleœæ proste
przedmioty, które pos³u¿¹ np. naprawie. Mg przydziela kary za u¿ywanie takich narzêdzi,
jednak dodatkowe PT nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 1/2 wiedzy.

Rozjemca

Wiesz, ¿e najgorsi wrogowie nie musz¹ byæ wcale straszliwymi potworami. Czêœciej kryj¹
siê pod przeró¿nymi maskami, by w ten sposób trawiæ ludzkoœæ. Wtedy do akcji wkraczasz
ty. Cz³owiek przeszkolony w cichym dochodzeniu. Przede wszystkim cz³owiek, któremu
mo¿na powiedzieæ prawdê
Cechy: (wybierz jedn¹)
Ostro¿ny
Czasem jedno nieostro¿ne pytanie mo¿e spowodowaæ lawinê. Jednak ty bezproblemu
lawirujesz wœród tych pu³apek.
W czasie sesji mo¿esz przerzuciæ po jednej kostce w testach perswazji, zastraszania,
dowodzenia oraz zbierania informacji, ale tylko raz w danym teœcie na dzieñ
Powi¹zania
Na pocz¹tku otrzymujesz dodatkowo 6 znajomoœci z róznych warstw. Nie s¹ to ludzie
wp³ywowi, jednak s¹ bardzo u¿yteczni w zbieraniu informacji.

Wspó³czynniki
Wspó³czynniki
Wykonaj rzut 3k20 i wyci¹gnij œredni¹ z tych 3 kostek. Powtórz to 8 razy, najni¿sz¹ wartoœæ
odrzuæ.
Wyliczone wartoœci przydziel poszczególnym wspó³czynnikom
Budowa
Budowa odpowiada za wszystkie testy
sprawnoœci, si³y, wytrzyma³oœci organizmu.
Z niej korzystamy, gdy na przyk³ad, kiedy
gracz deklaruje wspinaczkê
Zrêcznoœæ
Inaczej dok³adnoœæ czy precyzja. Testowana
podczas operowania, rozbrajania delikatnej
bomby, czy strzelania (koordynacja oko-rêka)
Percepcja
Opisuje wszystkie 5 zmys³ów postaci
Charakter
Naturalna charyzma bohatera, zdolnoœæ
przekonywania
Wiedza
Pamiêæ postaci.
Spryt
Inteligencja postaci, zdolnoœæ do
kombinowania, krêtactwa itp
Opanowanie
Odpornoœæ postaci na stres, zmêczenie inaczej
zimna krew.
Za ka¿de2000 lirów
mo¿esz kupiæ dodatkowy
punkt który przydzielisz
gdzie ci siê ¿ywnie
podoba

Umiejêtnoœci
Umiejêtnoœci
Na umiejêtnoœci z podanej listy masz 65 punktów. Je¿eli otrzyma³eœ jakieœ pieni¹dze z
wczeœniejszych etapów, mo¿esz kupowaæ dodatkowe za 500 ka¿dy.
Koszt poziomów to 1pkt za 1poziom, 2 za 2 poziom itp., z tym ¿e trzeba wykupiæ poprzednie
poziomy um.
Np. Kupno umiejêtnoœci na 5 to koszt 15 pkt(1+2+3+4+5).
Je¿eli obok um. widzisz gwiazdkê to oznacza ¿e um. posiada specializacje. Ka¿d
specializacje nale¿y wykupowac osobno
Budowa
Kondycja, P³ywanie, Wspinaczka, Jazda konna, Walka Wrêcz*, Broñ ciê¿ka*, Rzucanie
Zrêcznosc
Otwieranie zamków, zwinne d³onie, kradzie¿ kieszonkowa, Broñ strzelecka*, Broñ
dystansowa*, kierowanie pojazdami*, skradanie
Percepcja
Nas³uchiwanie, Wypatrywanie, Czujnoœæ, tropienie, wyczucie kierunku,
Spryt
Empatia, blef, Ukrywanie siê, Zdobywanie informacji, przetrwanie, charakteryzacja
Wiedza
Leczenie*, Technika*, Wiedza ogólna*, Pilota¿*, Okultyzm, Wiedza Magiczna
Opanowanie
Zastraszanie, Perswazja, Dowodzenie
Odpornoœæ na ból, morale, niez³omnoœæ, si³a woli
Teoretycznie um. s¹ podpisane pod konkretne wspó³czynniki, ale Mg mo¿e zarz¹dzaæ test
um. pod dowolny wsp. Np.
Leczenie ze zrêcznoœci¹, je¿eli wszystko zale¿y czy od precyzji chirurga.
Specializacje:
Walka wrêcz: Bijatyka, dowolna broñ rêczna
Broñ ciê¿ka: dowolna broñ, któr¹ przy dozie humoru uznamy za stacjonarn¹
Strzelanie: pistolet, karabin, broñ maszynowa krotka, bm. D³uga
Broñ dystansowa: np. ³uk, kusza, proca
Kierowanie: motocykl, samochód, ciê¿arówka, skuter itp.
Leczenie: P, pomoc, leczenie ran, leczenie chorób, chirurgia
Technika: Elektronika, Informatyka, inwencja, Mechanika
Wiedza ogólna: Matematyka, Fizyka, Chemia, Geografia, Prawo, Ekonomia, Socjologia itp.
Jêzyki: Wszelkie istniej¹ce jêzyki
Pilota¿: Okrêt, samolot, wozy bojowe i ciê¿kie

Grzechy
To tylko wypis grzechów, jednak powinno daæ œwiat³o na to, dlaczego zg³osili siê do was
panowie w czerni.
7 grzechów g³ównych
1.
Pycha
2.
Chciwoœæ
3.
Nieczystoœæ
4.
Zazdroœæ
5.
Nieumiarkowanie
6.
Gniew
7.
Lenistwo
Dekalog
1.
Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych przede Mn¹
2.
Nie bêdziesz wymawia³ im. Pana Boga, na daremno
3.
Pamiêtaj abyœ dzieñ œwiêty œwieci³
4.
Czcij Ojca swego i Matkê swoj¹
5.
Nie zabijaj
6.
Nie cudzo³ó¿
7.
Nie kradnij
8.
Nie mów fa³szywego œwiadectwa przeciw bliŸniemu swemu
9.
Nie po¿¹daj ¿ony bliŸniego swego
10.
Ani ¿adnej rzeczy, która jego jest.
Grzechy przeciwko Duchowi Œwiêtemu
1.
Grzeszyæ, licz¹c na mi³osierdzie Bo¿e
2.
Rozpaczaæ lub w¹tpiæ w ³ad i mi³osierdzie bo¿e
3.
Sprzeciwiaæ siê œwiadomie uznanej prawdzie chrzeœcijañskiej
4.
Zazdroœciæ bliŸniemu laski Bo¿ej
5.
Rozmyœlnie i a¿ do koñca ¿ycia lekcewa¿yæ sprawê swojego zbawienia

