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Słowo wstępne
Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa

Czcigodny i Drogi Księże Profesorze!

Wypadło mi skierować niniejsze słowa do Księdza Prałata z okazji
bardzo szczególnej: wszak nawet Psalmista rozważając bieg ludzkiego
życia (Ps 90, 10), właśnie w siedemdziesięcioleciu widział jego pełnię
i miarę. W wypadku Księdza Profesora rzuca się w oczy, przede wszyst-
kim, pełnia!

Od kilku, zaledwie, lat mam radość przypatrywać się duszpasterskiej
pracy Księdza Prałata; niejednokrotnie cieszyłem się zauważalną precyzją
myślenia, trafnością formułowanych sądów, odwagą stawiania pytań
i niezwykłą umiejętnością rozwiązywania problemów! Nie jest to dla mnie,
zresztą, żadna niespodzianka: solidna, filozoficzna wiedza, wyniesiona
z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – musiała zaowocować spraw-
nym warsztatem naukowym oraz odwagą w podejmowaniu ważnych dla
człowieka zagadnień. A cóż powiedzieć o niecodziennej umiejętności „za-
rażania” filozoficzną dociekliwością kolejnych zastępów swoich słuchaczy!
Wielu z nich do dziś pozostaje pod wrażeniem wiedzy przekazywanej przez
Profesora kompetentnie i w sposób budzący najżywsze zainteresowanie!

Jestem przekonany, że swoim studentom Ksiądz Profesor nie tylko
dostarczał właściwych narzędzi badawczych, lecz także utrwalał zaufanie
do intelektu, jako władzy poznawczej człowieka. Dzięki temu zaufaniu,
wielu z nich umie dzisiaj nawiązywać dialog ze współczesną kulturą,
a także doskonale radzi sobie z wielkimi pytaniami dotyczącymi sensu
istnienia Boga, prawdy, dobra i piękna!

Jako Biskup Diecezjalny – wyrażam głęboką wdzięczność za wkład
Księdza Profesora – Jubilata w pracę Kościoła diecezjalnego, a zwłasz-
cza Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Dziękuję także za codzienny trud związany z troską o parafię św. Sta-
nisława, którą Ksiądz Prałat kieruje od szesnastu lat. Szczególne uznanie
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budzi umiejętne łączenie pracy duszpasterskiej z dydaktyką seminaryjną
oraz czynną obecnością w rozmaitych gremiach naukowych.

Na koniec bardzo serdecznie życzę wielu równie dobrych inicjatyw
teoretycznych i prac pastoralnych dla dobra parafii, życzliwych słucha-
czy i Kościoła diecezjalnego.

Z całego serca Drogiemu Jubilatowi błogosławię

Biskup Włocławski

Włocławek, dnia 01.08.2006 r.


