
Nie zatrzymuj się
na progu swej duszy ...
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OGNISKO MIŁOŚCI



Marta Robin
(1902-1981)

- jedna z największych  
postaci Kościoła XX-go wieku. 

Od młodości dotknięta cho-
robą, przez 50 lat nie opuściła 

rodzinnego domu  
w Châteauneuf-de-Galaure,  

małej wiosce we Francji.

Ks. George Finet
(1898-1990) 

- ksiądz diecezji Lyon;  
ojciec duchowy Marty  

i ojciec pierwszego  
Ogniska Miłości.

Ogromne cierpienie jednoczyła z Bogiem, co owocowało  
w niej niezwykłą otwartością i zdolnością współodczuwania  
z innymi. Unieruchomiona, w swoim pokoju przyjęła  
ponad 100 tys. osób, które odchodziły z przekonaniem, że 
Bóg jest bliski każdemu. Również dziś dziesiątki tysięcy osób  
zwracają się do Marty, doświadczając jej wstawiennictwa. 

7 listopada 2014 papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności 
cnót Marty Robin.

 » w milczeniu, by zasłuchać się w Słowo Boże,  
odnawiające serce
 » doświadczenie wspólnoty w modlitwie i pracy
 » możliwość skorzystania z sakramentu pojednania, 
 » rozmowy z księdzem lub członkiem wspólnoty

Stałe punkty dnia
 » modlitwa wspólnotowa
 » katechezy
 » Eucharystia
 » adoracja Najświętszego Sakramentu
 » czas na modlitwę osobistą; czas dla siebie

Wtedy, gdy
 » potrzebujesz spojrzeć na życie z dystansem
 » tęsknisz za powrotem do źródeł wiary
 » potrzebujesz duchowego przebudzenia i odnowy
 » czujesz pragnienie spotkania z Bogiem żywym
 » szukasz odpowiedzi na zasadnicze pytania,  
dotyczące wiary

 » dla wszystkich - chrześcijan i niechrześcijan
 » szukających sensu życia
 » przed podjęciem ważnych życiowych decyzji

Dla kogo

REKOLEKCJE w OGNISKu



„Jeżeli z Nim współumarliśmy, z Nim też żyć będziemy” (2 Tm 2,11)
Rozpoczęcie: Wielki czwartek, godz. 16.00
zakończenie: niedziela Wielkanocna ok. godz. 10:00

MARZEC

10-13 lutego

4-6 marca

20 marca

Dla uzależnionych i współuzależnionych

Dla zapracowanych

Na rozpoczęcie wielkiego postu

„Robotnicy ostatniej godziny” (por. Mt 20,6).  
Nigdy nie jest za późno na zmianę życia 
poza mityngami – w milczeniu
mityngi otwarte: piątek - godz. 20:00
           sobota – godz. 16:00
Rozpoczęcie: piątek, godz. 17:30

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,15)
godz. 9:00 – 17:00

REKOLEKCJEREKOLEKCJE

LuTY

4-6 lutego

MAJ

CZERwIEC

4/5 czerwca

13-15 maja

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Dla małżeństw

„Trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14)
prowadzi: ognisko Miłości

Bezcenny dar czasu podstawą dobrych relacji
głosi: ks. Marcin pietrzyk

Rekolekcje o radości
„Radujcie się w Panu.” (por. Flp 4,4)
*z warsztatami psychologicznymi
głosi: ks. Tomasz Liszewski

Od poczucia winy do skruchy
głosi: o. Wojciech Jędrzejewski op

KwIECIEŃ

14-17 kwietnia

Triduum Paschalne

15-19 czerwca

24-26 czerwca

27 czerwca - 3 lipca

Czułość w nieczułości świata
*dla dzieci odrębny program, dostosowany do wieku

głosi: ks. piotr Mieloszyński

„Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości,
i do tej chwili głoszę Twoje cuda” (Ps 71,17)

Czego Ojcowie szukali i co znaleźli na pustyni?
głosi: ks. przemysław Szewczyk

Dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Dla seniorów

Rekolekcje z Ojcami Pustyni



LIpIEC

1-7 sierpnia

4-10 lipca

„Jesteśmy zbawieni przez Jezusa, bo nas kocha” 
(Franciszek, Christus vivit, 120)
głosi: ks. Tomasz Liszewski

„Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić 
i mówić jej do serca” (Oz 2,16)
głosi: ks. Marcin pietrzyk

REKOLEKCJEREKOLEKCJE

16-18 września

23-25 września

21-23 października

Dla wypalonych zawodowo

Dla tych, którzy „mają się ku sobie”

Życie ikony. Ikona życia

„Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31)
*z zajęciami warsztatowymi

głoszą: Magdalena i Marek kita

Kobieta i mężczyzna zaproszeni do dialogu
* z zajęciami warsztatowymi

głosi: Bogdan kosztyła

głosi: bp Michał Janocha

wRZESIEŃ

pAŹDZIERNIK

Rekolekcje odnowy wiary

Rekolekcje odnowy wiary

18-24 lipca

O uzdrowieniu wewnętrznym
Przyjąć i ukochać własne życie. Rekolekcje z Martą Robin. 

SIERpIEŃ

7-13 sierpnia

„Zwolennicy drogi Pańskiej” (por. Dz 9,2)
prowadzą: Radosław podogrocki, ks. Sławomir Sosnowski

Z wędrówką po górach (od schroniska do schroniska)

15-21 sierpnia

„Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13)
Rekolekcje odnowy wiary

14-16 października

Dla uzależnionych i współuzależnionych
„Nikt nie zbawia się sam” (EG 113) 

O znaczeniu relacji w procesie wzrastania
mityngi otwarte: piątek - godz. 20:00 

           sobota – godz. 16:00

NOWOŚĆ

„Śladami pierwszych głosicieli Ewangelii”
prowadzą: Jacek Urbanowicz, ks. Sławomir Sosnowski – ojciec ogniska

Pielgrzymka do Turcji 

11-21 lipca

NOWOŚĆ



10-13 listopada

26 grudnia - 1 stycznia 2023

31 grudnia 2022 / 1 stycznia 2023

20 listopada 

25-27 listopada

Dla spragnionych ciszy

Rekolekcje odnowy wiary

Noc czuwania

Dla zapracowanych

Na rozpoczęcie adwentu

„Chrystus – spójność wszystkiego” (por. Kol 1,17)
głosi: Marek kita

„To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” (Łk 9,35)
zakończenie: godz. 9:00

„Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5)
Rozpoczęcie: godz. 21.00
zakończenie:  godz. 9.00
prowadzi: ognisko Miłości

„Królestwo Boże jest pośród was” (Łk 17,21)
godz. 9:00 - 17:00
głosi: s. Judyta pudełko pDDM

Apokalipsa - Boży pomysł na drogę do sensu wydarzeń 
i ku bliskości z Nim
głosi: s. Joanna nowińska SM

REKOLEKCJEREKOLEKCJE

LISTOpAD

GRuDZIEŃ

INFORMACJE
Jeśli nie podano inaczej:

 » głosi: ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska Miłości
 » rozpoczęcie - godz. 18:00; zakończenie - godz. 13:00

Co zabrać?
 » Pismo św., coś do pisania, ręcznik, przybory toaletowe, 
obuwie na zmianę, potrzebne leki.

Zgłoszenie na rekolekcje:
 » poprzez formularz na stronie internetowej: 
www.ogniskomilosci.pl

- rekolekcje w milczeniu

- rekolekcje weekendowe

- rekolekcje tygodniowe



REKOLEKCJE - współpracują z nami

Ogniska Miłości (Les Foyers de Charité) są międzynarodowym 
dziełem katolickim, uczestniczącym w nowej ewangelizacji. 
Powstały w 1936 r. z inspiracji Marty Robin i o. Georges’a Fineta.

To wspólnoty mężczyzn i kobiet, żyjących wraz z księdzem  
- ojcem Ogniska. Członkowie, swoją modlitwą i pracą tworzą 
domy, sprzyjające skupieniu i otwarciu się na Boże Słowo, 
głoszone w czasie rekolekcji, które są główną misją Ognisk.

Ognisko Miłości w Olszy istnieje od 1994 roku. Obecnie two-
rzy je 6 osób: ks. Sławomir Sosnowski - ojciec Ogniska, Irena, 
Aneta, Barbara, Magdalena, Robert. Od 2010 r. prowadzi Nie-
publiczne Przedszkole im. Marty Robin. Codzienna modlitwa 
dzieci towarzyszy całemu Dziełu i wszystkim rekolektantom.

„Wówczas Jezus opowiedział mi o wspaniałym Dziele, które 
pragnął zrealizować tutaj ku chwale Ojca, aby rozszerzyć 
swoje królestwo w całym Kościele i w sposób nadprzyrodzony 
ożywić cały świat rozpowszechnianym przez to dzieło 
przepowiadaniem Słowa.”

Marta Robin
fragment  „Tekstu ustanawiającego” (1933 r.)

OGNISKO MIŁOŚCI

Dom Marty Robin, Châteauneuf-de-Galaure

Marek Kita
 » teolog i filozof, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II; razem z żoną zaangażowani we wspólnocie 
Chemin Neuf

Bogdan Kosztyła
 » teolog i psycholog, specjalizujący się w terapii par; mąż, 
ojciec czworga dzieci

ks. Tomasz Liszewski
 » psycholog, psychoterapeuta, wykładowca w łódzkim WSD

ks. Marcin Pietrzyk
 » teolog duchowości, ojciec duchowny WSD w Łodzi, 
duszpasterz Domowego Kościoła

Radosław Podogrocki
 » z zawodu menadżer, z zamiłowania turysta (górski), 
harcmistrz ZHR, mąż, ojciec sześciorga dzieci

ks. Piotr Mieloszyński
 » ojciec duchowny WSD w Łodzi, kapelan Domu Samotnej 
Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi

ks. Przemysław Szewczyk
 » patrolog, prefekt WSD w Łodzi, współzałożyciel 
Stowarzyszenia Dom Wschodni - Domus Orientalis,  
www.patres.pl

s. Joanna Nowińska SM
 » szarytka, biblistka, wykładowca Starego Testamentu i Pism 
Janowych, zaangażowana w posługę rekolekcyjną

Jacek Urbanowicz
 » teolog-biblista, mąż, ojciec pięciorga dzieci

Magdalena Foss-Kita
 » psychoterapeutka psychodynamiczna i terapii 
skoncentrowanej na przeniesieniu, mediatorka, 
negocjatorka, trener biznesu

s. Judyta Pudełko PDDM 
 » ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, biblistka, 
wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie, przewodniczka 
w Ziemi Świętej, popularyzatorka lectio Divina

bp Michał Janocha
 » biskup pomocniczy warszawski, historyk sztuki i teolog

o. Wojciech Jędrzejewski OP
 » kaznodzieja, rekolekcjonista, koordynator warsztatów 
kaznodziejskich, Ewangeliarz OP



NIEDZIELA
 » adoracja, godz. 10.30

 » Eucharystia, godz. 11:00

OgNIskO MIłOŚCI
Olsza 33, 95-063 Rogów

tel. 693 468 233
olszaognisko@gmail.com

 » modląc się w intencji Dzieła

 » zachęcając do udziału w naszych rekolekcjach

 » pomagając w pracach na terenie Ogniska

 » przekazując 1% podatku  

- Stowarzyszenie „Ognisko Miłości”, wspierające  

działalność wspólnoty, jest organizacją pożytku  

publicznego KRS 0000196596

 » składając stałe zlecenie

Jak można nas wspierać?

Lokalizacja

Nasze konto:

PKO S.A. O/Łódź 98 1240 1545 1111 0000 1166 3489

www.ogniskomilosci.pl


