
„Uczcie się od Ojca Świętego  
sprawiedliwości, 

miłości, poświęcenia dla innych.” 
 

 

Rozmowa z księdzem Sławomirem Filipskim, 
proboszczem parafii w Karniewie. 
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Milena Bieńkowska: Na dobry początek proszę coś o sobie powiedzieć.  

Ksiądz Sławomir Filipski: Od czterech lat jestem proboszczem w Karniewie. Wcześniej 

pracowałem jako wikariusz w Kroczewie, Sierpcu i Makowie Mazowieckim. 

M.B.: Kiedy ksiądz odkrył w sobie powołanie? Kiedy wiadomo, że to właśnie to. 

Ks. S. Filipski: Myśl o kapłaństwie zrodziła się w liceum. Szukałem, pytałem, co dalej? Pan 

Bóg chciał, więc jestem. Nie była to jednak decyzja łatwa. Jestem jednak szczęśliwy na tej 

drodze życia. 

M.B.: Jakie refleksje nasuwają się księdzu w związku z 25 - leciem pontyfikatu Jana Pawła 

II?  

Ks. S. Filipski: Dziękuję Panu Bogu, że przez 13 lat mojego kapłaństwa papieżem jest Polak 

Jan Paweł II. To pomaga w pracy, gdy patrzy się na takiego człowieka, tak bardzo oddanego 

Bogu i człowiekowi! Jest dobrym, pewnym drogowskazem, w tym trudnym i skomplikowa-

nym świecie. Oby jak najdłużej Ojciec Święty żył i kierował Kościołem Chrystusowym.  

M.B.: Co ksiądz myśli o tym, że nasze gimnazjum wybrało na swego patrona właśnie Jana 

Pawła II? 

Ks. S. Filipski: Dobrze się stało, że nikt wam tego patrona nie wybierał.. Że sami zadecydo-

waliście o tym. To wielki zaszczyt chodzić do szkoły, gdzie patronem jest Papież. Ale jeszcze 

większe zobowiązanie, aby tego imienia nie splamić. Aby godnie postępować. Uczycie się 

więc od Ojca Świętego sprawiedliwości, miłości, poświęcenia dla innych. 

M.B.: Jakim mottem kieruje się ksiądz w życiu? 

Ks. S. Filipski: „Wymagaj od siebie, abyś mógł wymagać od innych.” 

M.B.: Jak najchętniej lubi ksiądz spędzać wolny czas? 

Ks. S. Filipski: Lubię sport, choć ostatnio oglądam go tylko w telewizji. Czytam sporo ksią-

żek teologicznych i filozoficznych. Trochę słucham muzyki np.: M. Oldfielda. 

M.B.: Jaki jest według księdza idealny uczeń katolik? 

Ks. S. Filipski: Nie ma ideału katolika. Do ideału trzeba dążyć, a jest nim Jezus Chrystus. 

Uczeń Chrystusa to człowiek znający dobrze to, w co wierzy i postępuje tak jak Chrystus. 

M.B.: Jakim ksiądz był uczniem? 

Ks. S. Filipski: Nie miałem kłopotów z nauką. Lubiłem i lubię się uczyć, co nadal czynię. 

M.B.: W naszej parafii dużo się dzieje. Ostatnio wyremontowano organy, wcześniej chrzciel-

nicę. Jakie są plany na przyszłość? 

Ks. S. Filipski: Jak wiecie wasz kościół jest zabytkiem z XVI w. Wymaga jeszcze wielu re-

montów. Wspólnie staramy się remontować to, co najpotrzebniejsze i najważniejsze. W tym 

roku zostały wyremontowane organy z 1883 r. Na przyszły rok planuję nowe ogrzewanie ko-

ścioła, aby i zimą ludzie mogli uczestniczyć we Mszy Świętej. 

M.B.: Październik to miesiąc różańcowy. Prosimy o refleksje. 



Ks. S. Filipski: Dobiegł końca Rok Różańca Świętego. Ojciec Święty ogłosił nowe tajemnice 

różańcowe: tajemnice światła. Oto one: 

  Jezus przyjmuje od świętego Jana w Jordanie chrzest pokuty. 

  Jezus na weselu w Kanie czyni pierwszy cud. 

  Pan Jezus naucza ludzi o Królestwie Bożym i wzywa do nawrócenia. 

  Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. 

  Jezus ustanawia Eucharystię na ostatniej Wieczerzy. 

Różaniec to piękna modlitwa. Maryja wielokrotnie objawiając się, zachęcała ludzi do mo-

dlitwy różańcowej. W niej widzi szacunek dla świata i ludzi. Dlatego cieszę się, że w parafii 

odmawiany jest różaniec i to nie tylko październiku. Jest kilkanaście kół Różańcowych, w 

tym dziecięce i młodzieżowe. Zachęcam wszystkich, szczególnie młodzież do odmawiania 

różańca. 

Z księdzem Sławomirem Filipskim 

rozmawiała Milena Bieńkowska 

 


