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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież do Polaków: patrzmy z ufnością w przyszłość
W pozdrowieniach na zakończenie audiencji Papież wyraził pragnienie, aby Nowy
Rok był dla wszystkich pomyślny i obfitujący we wszelkie dobro. Franciszek życzył,
aby wierzący byli w społeczeństwie zwiastunami Dobrej Nowiny przyniesionej przez
Aniołów do Betlejem. Ojciec Święty zachęcił także, aby przyjąć Nowy Rok jako cenny
dar, angażując się w budowanie życia w świetle prawdy, którą Słowo Wcielone
przyniosło na ziemię. Więcej: www.vaticannews.va

Papież wzywa do bycia świadkami miłości rodzinnej
Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia proponuje różne inicjatywy, aby wspierać parafie, diecezje,
uczelnie i stowarzyszenia w obchodach Roku „Rodziny Amoris Laetitia”, zapowiedzianego przez Papieża
Franciszka, oraz w pogłębianiu adhortacji apostolskiej poświęconej miłości rodzinnej. Więcej: www.vaticannews.va

Papież: trzy ważne słowa to proszę, dziękuję i przepraszam
W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański Papież Franciszek zwrócił się szczególnie do rodzin, które
w ostatnich miesiącach straciły kogoś z bliskich lub zostały w innych sposób dotknięte skutkami pandemii.
Wymienił lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy i cały personel medyczny, zaangażowany na pierwszej linii frontu
w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. Miało to czasami znaczące reperkusje dla życia rodzinnego.
Więcej: www.vaticannews.va

Papież ogłosił Rok Rodziny – Amoris laetitia
„Postanowiłem ogłosić specjalny Rok poświęcony Rodzinie Amoris laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości św. Józefa a zakończy się obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj, w Rzymie, w czerwcu 2022 roku” – ogłosił Ojciec Święty w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” 27 grudnia. Więcej: www.ekai.pl
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Papież: dzięki Dzieciątku Jezus wszyscy jesteśmy braćmi
„Jezus narodził się dla wszystkich. Dzięki niemu wszyscy możemy nazywać się braćmi: z każdego kontynentu,
języka i kultury”. Papież Franciszek mówił o tym w orędziu bożonarodzeniowym wygłoszonym z Pałacu Apostolskiego i transmitowanym do 150 krajów świata. Zakończyło je tradycyjne błogosławieństwo „Urbi et Orbi”,
czyli „Miastu i Światu”. Ojciec Święty modlił się m.in. o odzyskanie wzajemnego zaufania pomiędzy Izraelczykami
i Palestyńczykami, które, jak podkreślił, pozwoli zbudować trwały pokój. Więcej: www.vaticannews.va

Papież do Polaków: Jezus napełnia pokojem, radością i nadzeją
W pozdrowieniach na zakończenie audiencji Papież zachęcił, aby wszyscy, naśladując pasterzy, pobiegli
do świętej Groty: tam czeka Jezus, aby obdarzyć nas swoim światłem i pokojem. On pragnie ubogacić nasze
życie swoją miłością i łaską. Ojciec Święty życzył szczególnie starszym, młodym, chorym oraz nowożeńcom, aby
całkowita dyspozycyjność Maryi oraz czujna hojność św. Józefa były przykładem dla przyjęcia Dzieciątka Jezus
w Tajemnicy Bożego Narodzenia. Więcej: www.vaticannews.va

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2021 – omówienie
Kultura troskliwości jest uprzywilejowaną drogą budowania pokoju we współczesnym świecie – wskazuje
Franciszek w orędziu na najbliższy Światowy Dzień Pokoju. Będzie on obchodzony 1 stycznia. Papieskie orędzie
zostało zaprezentowane już dzisiaj, z kilkunastodniowym wyprzedzeniem. W czasach, kiedy „łódź ludzkości
jest wstrząsana burzą kryzysu i płynie mozolnie w poszukiwaniu spokojniejszego horyzontu”, Franciszek wzywa
przywódców, by sterem była dla nich godność osoby ludzkiej, a kompasem podstawowe zasady Katolickiej Nauki
Społecznej. Więcej: www.vaticannews.va

Franciszek błogosławi „Bambinelli” – figurki Dzieciąka Jezus
Po modlitwie Anioł Pański Papież Franciszek pozdrowił grupę dzieci, która przybyła na Plac Świętego Piotra,
aby reprezentować rodziny i najmłodszych mieszkańców Rzymu z okazji błogosławieństwa „Bambinelli”
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Więcej: www.vaticannews.va

Papież: choinka i żłóbek są „ikonami” Bożego Narodzenia
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i pielgrzymów, którzy będą mieli okazję przybyć, aby je podziwiać” – te słowa Papież skierował podczas audiencji
dla delegacji ze Słowenii oraz z diecezji Teramo-Atri. Przybyły one, aby przekazać choinkę oraz żłóbek, które
stoją już na placu św. Piotra. Słowenia podarowała majestatyczny świerk o wysokości prawie 30 metrów oraz o
wadze 7 ton. Pochodzi on z gminy Kočevje w południowo-wschodniej części kraju. Ceramiczny żłóbek został
przywieziony z miejscowości Castelli we włoskim regionie Abruzji. Więcej: www.vaticannews.va
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Papież ogłasza "Rok Świętego Józefa"
„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w
cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim
„Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym dzisiaj z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi
patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym
8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od dziś
do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa. Więcej: www.vaticannews.va

Odpusty na Rok św. Józefa, dekret Penitencjarii
„Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów” – ogłosiła
Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich:
spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy
okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską. Więcej: www.vaticannews.va
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Z Polski
Bp Śmigiel: Rok Rodziny to szansa na ożywienie duszpasterstwa rodzin
– To szansa na ożywienie parafialnego duszpasterstwa rodzin i przemyślenie co robić, aby przywrócić małżeństwu
i rodzinie właściwe, pierwsze miejsce – mówi przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny bp Wiesław Śmigiel w komentarzu dla KAI po wczorajszym ogłoszeniu przez papieża specjalnego Roku Rodziny Amoris laetitia. Zostanie
on zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości św. Józefa a zakończy się obchodami Dziesiątego
Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w czerwcu 2022 roku. Więcej: www.ekai.pl

Rodzina szkołą miłości – życzenia na Niedzielę Świętej Rodziny
Rodzina to piękne i naturalne środowisko, gdzie ludzie kroczą do zbawienia, gdzie się uświęcają, to środowisko,
gdzie następuje międzypokoleniowy przekaz wiary – powiedział bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący
Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach na Niedzielę Świętej Rodziny. Więcej: www.ekai.pl

Abp Gądecki odpowiada na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji
Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, zawsze przysługuje mu pierwszeństwo przed prawem
wyboru, gdyż żaden człowiek nie może autorytatywnie dopuszczać możliwości zabijania drugiego - stwierdza
abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu wydanym w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji
w Polsce z 26 listopada br. Przewodniczący polskiego Episkopatu przypomina, że Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej przypomina, że „każdy ma prawo do życia” a "regulacje w zakresie ochrony życia ludzkiego pozostają
poza kompetencjami UE". Więcej: www.niedziela.pl

Bp Bab: Projektem na szczęśliwe małżeństwo jest świętość
Małżeństwo i rodzina w swojej miłości uobecniają samego Boga. Małżonkowie są równi w swojej nieskończonej
wartości, jaką ma każdy człowiek, a jednocześnie głęboko ze sobą zjednoczeni – powiedział bp Adam Bab. Biskup pomocniczy przewodniczył Eucharystii odpustowej w kościele pw. Świętej Rodziny na lubelskich Czubach.
Więcej: www.ekai.pl

Policja skutecznie stosuje przepisy ustawy antyprzemocowej
Od 30 listopada obowiązują przepisy, które mają pomóc w walce ze sprawcami przemocy domowej i lepiej chronić
jej ofiary. Z całej Polski napływają sygnały, że nowe prawo działa skutecznie. Więcej: www.dorzeczy.pl
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W Trybunale Konstytucyjnym trwają ostatnie prace nad uzasadnieniem wyroku, który uznał
aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją.
Z informacji, do których dotarł portal wPolityce.pl wynika, że w Trybunale Konstytucyjnym kończą się prace
związane z przygotowaniem uzasadnienia do głośnego wyroku TK z października, który uznał aborcję
eugeniczną za niezgodną z konstytucją. To ważne dla rządu, który oczekuje na uzasadnienie, by opublikować
orzeczenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej: wpolityce.pl

Rodzina w centrum uwagi resortu rodziny
11 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja „Rodzina w centrum uwagi” skierowana do przedstawicieli
samorządów, a zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. O propozycji nowego podejścia
do działań na rzecz budowania szczęścia polskich rodzin rozmawiali przedstawiciele rządu, Rady Rodziny i świata
biznesu. Więcej: www.gov.pl

„Polska Szczęśliwych Rodzin” – konferencja online
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł był gospodarzem wideokonferencji organizowanej w ramach projektu
„Polska Szczęśliwych Rodzin”. W spotkaniu wzięło udział około 40 przedstawicieli samorządów m.in. z Pruszkowa,
Sierpca, Gostynina, Raszyna i Wolanowa. Więcej: www.gov.pl

Zdrowie i rodzina – najcenniejsze dla Polaków wartości
Wartości najważniejsze dla Polaków to zdrowie i rodzina, na dalszym planie znajduje się praca czy powodzenie
materialne – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). 3% Polaków wskazało na wartości religijne, takie
jak Bóg, wiara w Boga, zbawienie, religia, Kościół. Więcej: www.ekai.pl

Łódź. Kolejne dziecko w oknie życia
We wtorek, 15 grudnia 2020, o godz. 1:35 w domu sióstr urszulanek w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 60,
ponownie rozległ się dzwonek informujący o otwarciu okna życia. Siostry znalazły w nosidełku chłopca.
Więcej: www.caritas.pl

Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzinami
21 urn z prochami zostało pochowanych w Grobie Dzieci Utraconych w Bydgoszczy. Szczególne miejsce dla wielu
rodzin, znajdujące się na cmentarzu przy ul. Wiślanej, powstało dzięki zaangażowaniu ogromnej liczby osób
– rodziców, którzy utracili swoje dzieci, lekarzy, kapłanów, dziennikarzy, prawników, ludzi dobrej woli.
Więcej: www.diecezja.bydgoszcz.pl
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Ze świata
Przedstawienie Roku Rodziny „Amoris Laetitia” (ang.) - Kard. Kevin Farell
Rok Rodziny „Amoris Laetitia” to inicjatywa papieża Franciszka, której celem jest dotarcie do każdej rodziny
na całym świecie poprzez kilka propozycji duchowych, duszpasterskich i kulturowych, które mogą być
realizowane w parafiach, diecezjach, uniwersytetach, ruchach kościelnych i stowarzyszeniach rodzinnych.
Doświadczenie pandemii uwydatniło centralną rolę rodziny jako Kościoła domowego oraz znaczenie więzi wspólnotowych między rodzinami, które czynią z Kościoła autentyczną „rodzinę rodzin” (AL 87). Więcej: www.kodr.pl

COMECE popiera stanowisko Przewodniczącego KEP co do rezolucji Europarlamentu ws. aborcji
w Polsce
Na ostatnim posiedzeniu Stałego Komitetu COMECE biskupi odnieśli się do oświadczenia przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego dotyczącego rezolucji Parlamentu Europejskiego
w sprawie aborcji w Polsce. Więcej: www.episkopat.pl

Walka z aborcją. Polska wzorem dla Chorwacji
Polska ustawa dotycząca aborcji zainspirowała prawicowych polityków, Kościół i aktywistów pro-life
w Chorwacji. Kraj ten od dziesięcioleci debatuje nad własną ustawą regulującą tę kwestię. Więcej: www.tvp.info

Przeciwko karze śmierci 142 kraje. Przeciwko aborcji… 32
Międzynarodową umowę przeciwko stosowaniu aborcji tzw. Konsensus Genewski w dniu 22 października 2020 r.
podpisały zaledwie 32 kraje świata. Deklarację, w ramach kampanii “Cities for Life” (Miasta za Życiem),
prowadzoną przez chrześcijańską Wspólnotę św. Idziego (Sant’Egidio), przeciwko stosowaniu kary śmierci
dla osądzonych zbrodniarzy podpisały 142 kraje. Więcej: www.jedenznas.pl

Hiszpania: pandemia pozwoliła odkryć znaczenie rodziny
Pomimo ograniczeń z powodu pandemii Hiszpanie zasiądą do wigilijnego stołu z nadzieją. Wirus przypomniał
o znaczeniu rodziny, której nie zastąpią nawet najlepsze połączenia internetowe. W wielu parafiach kapłani
odprawią dwie, a nawet trzy Pasterki, aby ułatwić wiernym udział w Eucharystii. Więcej: www.niedziela.pl

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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Hiszpańscy katolicy poszczą, sprzeciwiając się eutanazji
W Hiszpanii trwa dzień postu i modlitwy wobec bliskiego przyjęcia ustawy o eutanazji. Prace nad nią trwały “
podejrzanie szybko i to w czasie pandemii i stanu alarmowego, bez słuchania i publicznego dialogu”, podkreślił
Episkopat w komunikacie „Życie jest darem, eutanazja porażką”. Więcej: www.vaticannews.va

Austria: Trybunał zezwolił na eutanazję
Austriacki Trybunał Konstytucyjny zniósł zakaz eutanazji. – Nie możemy rezygnować z ludzi, nawet jeśli oni sami
zrezygnowali z siebie – zaalarmował arcybiskup Salzburga Franz Lackner. Według austriackiego trybunału prawny
zakaz udzielania pomocy w samobójstwie narusza prawo do samostanowienia. A to z kolei nie jest zgodne
z konstytucją. Więcej: www.tvp.info

Biskupi Chile: ustawa o eutanazji narusza godność osoby
Chilijska Izba Deputowanych zatwierdziła wstępnie projekt ustawy zezwalającej na eutanazję w określonych
przypadkach. Zdaniem episkopatu tego kraju projekt nowego prawa narusza godność i podstawowe prawa
człowieka, a także stanowi wyraz błędnego pojmowania osoby ludzkiej. „Legalizacja eutanazji zawsze jest aktem
niedozwolonym z moralnego punktu widzenia, ponieważ stanowi przestępstwo przeciwko ludzkiemu życiu”
– czytamy w oświadczeniu biskupów. Więcej: www.kosciol.wiara.pl

Protesty przeciwko legalizacji aborcji na ulicach ponad 500 miast w Argentynie
Ci, których oni chcą zabijać na mocy tego prawa, to Argentyńczycy, nasi rodacy, obywatele naszego kraju –
powiedziała dr María José Mancino, prezes organizacji Lekarze za Życiem Argentyny. 28 listopada setki tysięcy
Argentyńczyków w ponad 500 miastach wyszło na ulice, aby zaprotestować przeciwko ustawie legalizującej aborcję na życzenie do 14 tygodnia ciąży. Więcej: www.jedenznas.pl

Bayer wsparł aborcję
Gigant farmaceutyczny Bayer przekazał dotację w wysokości 80 000 dolarów największemu w USA biznesowi
aborcyjnemu. Według „Family Council”, 40 tys. dolarów zostało przyznane na kliniki aborcyjne Planned Parenthood
w Little Rock. Zgodnie z oświadczeniami, dotacja była udzielona w ramach partnerstwa między firmą farmaceutyczną i organizacją Direct Relief. Ośrodek aborcyjny w Little Rock otrzyma pieniądze: „na sfinansowanie
innowacyjnych projektów w 2021 r., Skoncentrowanych na rozwoju opieki i edukacji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”. Więcej: www.pro-life.pl
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Zachód wymusza na Afryce legalizację aborcji. Pandemia sprzyja
Na początku grudnia przywódcy afrykańskich organizacji pro-life oskarżyli kraje zachodnie o wykorzystywanie
pandemii koronawirusa w celu wywierania nacisków na kraje rozwijające się, aby zezwoliły na zabijanie
nienarodzonych dzieci. Więcej: www.jedenznas.pl

Kard. Ratzinger o kwestii przystępowania do Komunii św. katolickich polityków proaborcyjnych
W dyskusji na temat zasad regulujących możliwość przystępowania polityków katolickich głoszących programy
proaborcyjne istotne znacznie ma stanowisko ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha
Ratzingera wyrażone w liście do biskupów amerykańskich z 1 lipca 2004 roku. Poniżej prezentujemy treść tego
dokumentu w tłumaczeniu na język polski. Więcej: www.niedziela.pl

Zawirowania w rozumieniu pojęcia rodziny na Łotwie
Rodzina stała się ważnym motywem tegorocznych Świąt na Łotwie. Powodem są m.in. polityczne zawirowania
wokół prawnego rozumienia tej podstawowej komórki społecznej. W sprawę zaangażował się Kościół katolicki.
Więcej: www.kosciol.wiara.pl

Anglia: dramatyczny wzrost zadłużenia rodzin
Blisko 500 liderów chrześcijańskich wspólnot w Wielkiej Brytanii w liście do brytyjskiego rządu wyraża „poważne
zaniepokojenie” kryzysem zadłużenia gospodarstw domowych, którego doświadczają obecnie miliony rodzin
żyjących na Wyspach. Dane, którymi operują, to liczba 350 tysięcy gospodarstw domowych, z którymi właściciele
domów skontaktowali się w sprawie eksmisji. Nie jest powiedziane, że liczba ta wyczerpuje skalę zjawiska.
Więcej: www.vaticannews.va

Amerykańscy biskupi: w czasie pandemii nie zapominajmy o wykluczonych
Biskupi Stanów Zjednoczonych podziękowali za wypracowany właśnie kolejny pakiet rządowej pomocy
antykryzysowej, który szczególną opieką obejmuje rodziny w trudnej sytuacji oraz osoby pozbawione
ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiając im bezpłatny dostęp do leczenia na koronawirusa. Amerykańskie
władze przeznaczyły na ten cel 900 mld dolarów. Więcej: www.vaticannews.va
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Abp Paglia: rodzina jest wielkim kapitałem dla społeczeństwa
„Przymierze pomiędzy kobietą i mężczyzną jest wielkim kapitałem dla całego społeczeństwa” – taką opinię wyraził
wielki kanclerz Papieskiego Instytutu Teologicznego Nauk o małżeństwie i rodzinie, abp Vincenzo Paglia.
Rok „Rodziny Amoris Laetitia” stanowi zdaniem hierarchy wielkie wyzwanie dla zdynamizowania duszpasterstwa
rodzin poprzez zaangażowanie świeckich. Więcej: www.vaticannews.va

Kard. Menichelli: rodzina dysponuje wielkim potencjałem łaski
„Wielkim błogosławieństwem i naglącym zaproszeniem” nazwał wczorajszą zapowiedź Papieża Franciszka o rozpoczęciu specjalnego Roku „Rodziny Amoris Laetitia” kard. Edoardo Menichelli. Uważa on, że rodzina znajduje się
w centrum duszpasterskiej troski Kościoła i poprzez swoją żywotność może mu wiele ofiarować. Według purpurata
duszpasterstwo rodzin jest bardzo angażujące, wymaga sporego trudu, a nie zawsze przynosi bezpośrednie
efekty. Więcej: www.vaticannews.va

Biskupi Ameryki Łacińskiej na Święto św. Rodziny: brońmy życia i godności
W orędziu wydanym na Niedzielę Świętej Rodziny, abp Miguel Cabrejos Vidarte, przewodniczący Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM) zwraca uwagę na liczne przejawy zła, które ranią godność synów i córek Boga
oraz na pilną potrzebę opowiedzenia się właśnie dzisiaj w obronie życia i godności bezbronnych rodzin latynoamerykańskich i karaibskich. Więcej: www.vaticannews.va

O. Patton: Maryja i Józef byli ludźmi głębokiej wiary
Dzisiaj w Nazarecie ma miejsce uroczysta celebracja Niedzieli Świętej Rodziny. Przewodniczy jej Kustosz Ziemi
Świętej, o. Francesco Patton. Franciszkanin powiedział rozgłośni papieskiej, że w tym roku obchody mają szczególny odświętny charakter ze względu na ogłoszenie „Roku św. Józefa”. Więcej: www.vaticannews.va

Św. Józef to ojciec, który przyjął Syna
Św. Józef to jedna z najpokorniejszych postaci Ewangelii. Pojawia się w niespełna 40 wersetach, co stanowi 0,45%
całości Nowego Testamentu. Jednak bogactwo przesłania, które niesie ze sobą postać ubogiego cieśli z Nazaretu,
inspiruje ludzkość zwłaszcza we współczesnym kryzysie ojcostwa. O dyskretnym i profetycznym Opiekunie Chrystusa w rozmowie z rozgłośnią papieską opowiadał dominikanin o. Philippe Lefebvre, wykładowca Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym we Fryburgu. Więcej: www.vaticannews.va
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Śledź nas na Twitterze
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny
kanał na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

Misją Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin jest troska o rodzinę, promocja godności
kobiety i mężczyzny, propagowanie wychowania dzieci do wartości.

Nasze działania są bezpłatne. Sami pokrywamy koszty naszych przedsięwzięć.
Jeśli sprawy rodziny są dla Ciebie ważne i chciałbyś (-abyś) finansowo nas wesprzeć, zapraszamy!

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe:
Nr konta: ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495
Dane do przelewu:
Fundacja „Razem w Rodzinie”
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Redakcja:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Tel.: 22 53 04 838
E-mail: biuro@kodr.pl
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