65. rocznica urodzin
pasterza diecezji włocławskiej
biskupa Dr. Wiesława Alojzego Meringa
W dniu 10 grudnia 2010 r. przypadła 65. rocznica urodzin bp. dr. Wiesława
Meringa, od 2003 r. ordynariusza diecezji włocławskiej.
Urodził się on 10 grudnia 1945 r., jako syn Alojzego i Marii z d. Gowińskiej, w Żukowie. W roku 1946 rodzina osiedliła się w miejscowości Przyjaźń.
Tam Wiesław ukończył szkołę podstawową. Rok szkolny 1957/58 – VII klasę
wieńczącą wówczas podstawówkę – ukończył w Kartuzach. Także VIII klasę
skończył w Liceum Kartuskim. W latach 1959–1962 uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, gdzie uczył się m.in. języka francuskiego.
W 1962 r. zdobył maturę i wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie.
W latach 1964–1969 odbył studia z filozofii na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim i uzyskał stopień magistra filozofii, na podstawie pracy „Katalog
chronologiczny pism Jana Gersona (1363–1429)”, napisanej pod kierunkiem
prof. Stefana Swieżawskiego. Następnie wrócił do seminarium pelplińskiego
i po ukończeniu studiów teologicznych 21 maja 1972 r. przyjął święcenia
kapłańskie w Gdyni. Po dwóch latach pracy w Sierakowicach (1972–1974)
podjął studia doktoranckie z zakresu filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1974–1976), uwieńczone doktoratem na podstawie pracy
„Koncepcja metafizycznej struktury duszy w tomizmie egzystencjalnym”,
napisanej pod kierunkiem prof. Mieczysława Gogacza. W październiku
1976 r. wyjechał na rok – na stypendium rządu francuskiego – do Strasburga,
gdzie zdobył stopień licencjata teologii katolickiej na Uniwersytecie Nauk
Katolickich.
Po powrocie do Polski trzy i pół roku pracował w Gdyni-Demptowie; od
31 XII 1981 r. był przez półtora roku proboszczem w Lignowach, a w 1983 r.
został skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej w Pelplinie, gdzie w tamtejszym seminarium duchownym wykładał przedmioty filozoficzne; uczył
równolegle w diecezjalnych seminariach Koszalina i Elbląga.
W 1992 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Uczył równocześnie nadal przedmiotów filozoficznych
i pełnił funkcje: diecezjalnego wizytatora katechetycznego, cenzora ksiąg religijnych, przewodniczącego Rady Programowej Wydawnictwa „Bernardinum”,
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diecezjalnego duszpasterza rodzin. Sporo publikował, a przez jedenaście lat
był redaktorem naczelnym „Studiów Pelplińskich”.
W dniu 25 marca 2003 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Jana
Pawła II o mianowaniu ks. Wiesława Meringa biskupem włocławskim. Przyjął
święcenia biskupie i dokonał ingresu do katedry włocławskiej 26 kwietnia
2003 r. Jako dewizę swej posługi przyjął słowa: „Iustitia, pax et gaudium”.
Od samego początku swej posługi biskupiej w diecezji zreorganizował
Kurię Diecezjalną, uporządkował sprawy związane z wydawnictwami funkcjonującymi w diecezji. Powołał Radę ds. Święceń, Diecezjalny Zespół ds. Stałej
Formacji Kapłanów oraz Studyjny Zespół ds. Duszpasterstwa Ogólnego.
Wydał ramowy program stałej formacji kapłanów, a co roku wydaje szczegółowy program tej formacji. Utworzył Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa
Akademickiego we Włocławku.
Ustanowił w diecezji kolejne sanktuaria: św. Maksymiliana Kolbego
w Zduńskiej Woli, błogosławionego Bogumiła w Dobrowie i Matki Bożej
Bolesnej w Skulsku, sanktuarium bł. ks. Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy, sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we
Włocławku. Podjął decyzję o rozbudowie sanktuarium urodzin i chrztu siostry
Faustyny w Świnicach Warckich.
Erygował podczas swego pasterzowania trzy parafie: św. Bogumiła w Kole,
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Żychlinie oraz św. Pawła Apostoła
w Zduńskiej Woli. Poświęcił nowe kościoły: Ducha Świętego we WłocławkuMichelinie, Najświętszego Serca Pana Jezusa we Włocławku, Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Brzeźnie k. Konina, Miłosierdzia Bożego w Wieńcu
Zdroju, św. Barbary w Turku, Matki Bożej Częstochowskiej w Kole.
W grudniu 2005 r. otworzył Muzeum Diecezjalne. Pozyskał środki finansowe dla Domu Rekolekcyjnego w Żydowie, który od września 2004 r.
stał się Domem Rekolekcyjnym Diecezji Włocławskiej, na urządzenie i zorganizowanie schroniska dla bezdomnych we Włocławku, a także dla Domu
Dobrego Pasterza w Michelinie. Powołał też Fundusz Solidarnościowy
Kapłanów Diecezji Włocławskiej, którego celem jest niesienie pomocy finansowej kapłanom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej
czy materialnej.
Od 2005 r. jest członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu
Religijnego. Od tego roku pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu
ds. Dialogu z Niewierzącymi, a od 2006 r. funkcję przewodniczącego Rady
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Konferencji Episkopatu
Polski.
Na obchody 65. rocznicy urodzin bp. dr. Wiesława Meringa złożyły się
m. in.: umieszczenie i poświęcenie 14 listopada 2010 r. tablicy upamiętniającej
jego chrzest w kościele parafialnym w Żukowie (z tej okazji ukazała się też
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ilustrowana publikacja pt. Wdzięczna pamięć, Ciechocinek 2010) oraz wydanie
księgi jubileuszowej.
Na księgę jubileuszową pt. Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim (Włocławek 2010) złożyły
się artykuły ofiarowane Jubilatowi przez
39 autorów. Zostały one opracowane
przez zespół redakcyjny i włączone
do jednej z trzech zasadniczych części księgi. Poprzedzają je zaś: życiorys
bp. Wiesława Meringa (ks. Sławomir
Deręgowski) oraz jego bibliografia
podmiotowa (457 pozycji).
W pierwszej części poświęconej
ukazaniu działalności Jubilata w różnych aspektach zamieszczono siedem
następujących artykułów: Działalność
biskupa Wiesława Alojzego Meringa
(ks. Witold Kujawski), Działalność
biskupa Wiesława Alojzego Meringa
w diecezji włocławskiej jako prawodawcy
(ks. Janusz Gręźlikowski), Działalność
biskupa diecezji włocławskiej jako liturga (ks. Krzysztof Konecki), Tematyka
listów pasterskich księdza biskupa Wiesława Meringa (ks. Artur Niemira), Ukazać warstwę ukrytego sensu. O publikacjach prasowych bp. Wiesława Alojzego
Meringa (ks. Waldemar Karasiński), Ksiądz Wiesław Mering – wykładowca
i wychowawca (ks. Wojciech Klawikowski), Filozoficzne zainteresowania
bp. prof. dr. Wiesława Meringa (ks. Zdzisław Pawlak).
W drugiej części zamieszczono siedem artykułów, których tematyka to
szeroko rozumiane dzieje diecezji włocławskiej. W ostatniej, trzeciej, części
znalazły się 24 artykuły z różnych dziedzin nauki, głównie z teologii.
Promocja księgi jubileuszowej odbyła się 11 grudnia 2010 r. w auli Prymasa Wyszyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Po
przedstawieniu życiorysu Jubilata i prezentacji wspomnianej księgi nastąpiły
przemówienia zaproszonych gości. W imieniu Teologicznego Towarzystwa
Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, jego prezes,
ks. dr Jan Nowaczyk, m.in. powiedział:
„Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku przyłącza się do życzeń i gratulacji, które dzisiaj z racji
65. rocznicy narodzin składane są Przewielebnemu Jubilatowi – Pasterzowi
diecezji włocławskiej. Wdzięczni jesteśmy Waszej Ekscelencji za wspieranie
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w różny sposób naszej działalności, za ojcowską opiekę i troskę o Teologiczne Towarzystwo Naukowe, które niebawem wyda 13 tom swego czasopisma
pt. «Studia Włocławskie».
Ksiądz Biskup, jeżeli tylko czas mu na to pozwala, chętnie uczestniczy
w posiedzeniach naukowych naszego Towarzystwa. Jeżeli zaś nie może tego
uczynić z racji koniecznych posług pasterskich w diecezji, łączy się z nami
poprzez skierowane specjalne pismo z życzeniami owocnych obrad i dyskusji
na przyzwoitym poziomie. Czuję się zobowiązany podkreślić, że z osobistej
inspiracji Księdza Biskupa prelekcje na spotkaniach Towarzystwa wygłosili
między innymi: biskup ordynariusz Andrzej Suski z Torunia, ks. prof. Stanisław
Kowalczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ks. prof. Marek
Starowieyski z Warszawy.
Wyrazem naszej wdzięczności dla Księdza Biskupa jest także włączenie
się członków Towarzystwa do przygotowania dla niego księgi jubileuszowej
z okazji 65. rocznicy narodzin. Zespół redakcyjny tej księgi składa się z aktualnych członków Towarzystwa, a spośród 39 autorów, którzy przekazali
swoje artykuły do tej księgi, ponad połowa (23 autorów) to także członkowie
TTN.
Chcę także zaznaczyć, że lekturę każdego wydanego tomu «Studiów
Włocławskich» wielu czytelników (w tym ja również) rozpoczyna od przeczytania słowa wstępnego biskupa włocławskiego prof. dr. Wiesława Meringa.
Ten wstęp jest bowiem przemyślaną i ważną syntezą tych treści, które zostały
przedstawione w przygotowanym tomie i nie należy ich pominąć.
Pragniemy, aby nasza wdzięczność dla Księdza Biskupa była wyrazem
naszej trwałej więzi z Pasterzem diecezji włocławskiej. Szczęść Boże”.

