
Henryk Witczak

Kalendarium życia bp. dr. Wiesława
Alojzego Meringa
Studia Włocławskie 17, 11-12

2015



11

KALENDARIUM życIA
BP. DR. WIESŁAWA ALOJZEGO MERINGA

10 Xii 1945 – urodził się w żukowie k. gdańska.
6 i 1946 – otrzymał sakrament chrztu w miejscowej parafii. w księdze 

chrztów został zapisany jako wiesław mehring.
1951 – rozpoczął naukę w szkole Podstawowej w Przyjaźni.
1957/1958 – klasę Vii, wieńczącą wówczas szkołę podstawową, ukończył 

w kartuzach.
1958–1962 – zdobywał wiedzę w zakresie szkoły średniej, najpierw w li-

ceum w kartuzach (1958–1959), a następnie w iii liceum ogólno-
kształcącym w gdyni (1959–1962).

26 V 1962 – uzyskał świadectwo maturalne. 
Vii 1962 – zdał pomyślnie egzaminy wstępne i został przyjęty na roma-

nistykę na uniwersytecie warszawskim, choć studiów nie podjął.
Viii 1962 – odbył pielgrzymkę na jasną górę.
1962–1964, 1969–1972 – studiował w wyższym seminarium Duchownym 

w Pelplinie.
1964–1969 – studiował nauki filozoficzne na katolickim uniwersytecie 

lubelskim.
1969 – uzyskał stopień magistra filozofii.
21 V 1972 – otrzymał święcenia kapłańskie.
1972–1974 – pracował jako wikariusz w parafii sierakowice. 
1974–1976 – odbył studia doktoranckie na akademii Teologii katolickiej 

w warszawie.
1976 – został doktorem nauk humanistycznych na aTk.
X 1976 – rozpoczął studiowanie teologii w uniwersytecie nauk humani-

stycznych w strasburgu (stypendium), uzyskał tytuł licencjata teologii 
katolickiej. Pracował w duszpasterstwie wśród Polaków w alzacji.
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1978 – był wikariuszem w parafii chrystusa króla w Toruniu.
1978–1981 – był wikariuszem w parafii matki Bożej różańcowej w gdyni.
1980 – został wykładowcą metafizyki w wyższym seminarium Duchow-

nym w Pelplinie.
1982 – został proboszczem w lignowach k. Pelplina.
1983 – zamieszkał w Pelplinie i podjął także inne zajęcia: wykłady z ję-

zyka francuskiego (1986–1990); savoir-vivre’u (1987–2003); ogólnej 
metodologii nauk (1988–1996); antropologii filozoficznej i historii 
filozofii (1989–2003); teorii poznania (1991–2001); historii filozofii, 
teorii poznania, metafizyki i psychologii (1984–1986).

1983 – został członkiem zespołu redakcyjnego „studiów Pelplińskich”.
1984–1986 – był wykładowcą w wyższym seminarium Duchownym 

w koszalinie.
1989 – został mianowany diecezjalnym duszpasterzem rodzin diecezji 

pelplińskiej. 
1990–2003 – pełnił funkcję cenzora ksiąg religijnych.
1983–1992 – pełnił obowiązki diecezjalnego wizytatora nauki religii. 
1992–2003 – przewodniczył radzie Programowej wydawnictwa „Ber-

nardinum”
10 iX 1992 – został mianowany rektorem wyższego seminarium Du-

chownego w Pelplinie.
1993 – został mianowany kanonikiem kapituły katedralnej w Pelplinie.
1994 – podjął wykłady w wyższym seminarium Duchownym w elblągu. 
1994 – otrzymał godność prałata honorowego.
1996 – opublikował książkę Wstęp do filozofii.
25 iii 2003 – został ogłoszony Biskupem włocławskim (76 z kolei).
26 iV 2003 – odbył ingres do katedry włocławskiej.
2005–2014 – był członkiem rady konferencji episkopatu Polski ds. Dia-

logu religijnego, a także przewodniczącym komitetu ds. Dialogu 
z niewierzącymi.

2006 – został przewodniczącym rady ds. kultury i ochrony Dziedzictwa 
kulturowego przy konferencji episkopatu Polski.

zestawił ks. Henryk Witczak


