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BIBLIOGRAfIA PODMIOtOWA
BP. DR. WIESŁAWA ALOJZEGO MERINGA

za lata 2010–2015*

Skróty:
excath – „ex cathedra”. miesięcznik parafii katedralnej pw. wniebowzię-

cia nmP we włocławku
gndz – „gość niedzielny” 
łB/Pwkat – „ład Boży” (dod. do „Przewodnika katolickiego”) 2005–
nDz – „nasz Dziennik”
mDwł – „miesięcznik Diecezji włocławskiej – kronika” 2006–
Pwkat – „Przewodnik katolicki”
roczDług – „rocznik zespołu szkół katolickich im. ks. jana Długosza we wło-

cławku
TPow – „Tygodnik Powszechny” 1945–

Uzupełnienia 2007–2009

1. Poznanie Prawdy [homilia z okazji zakończenia roku szkolnego 
2006/2007 dla klas iii lo im. ks. jana Długosza], roczDług, 6(2007), s. 90–93.

2. Bądźcie światłem świata [homilia na zakończenie roku szkolnego 
2006/2007 w zespole szkół katolickich im. ks. jana Długosza we wło-
cławku], roczDług, 6(2007), s. 142–164.

3. wzbogaceni darem chrystusowym [przemówienie podczas jase-
łek w zespole szkół katolickich im. ks. jana Długosza we włocławku, 
19 Xii 2008]; roczDług, 7(2008), s. 97–99.

4. głosić światu ewangelię [homilia na zakończenie roku szkolnego 
klas iii w zespole szkół katolickich im. ks. jana Długosza we włocław-
ku], roczDług, 7(2008), s. 136–138.

* zestawienie bibliografii podmiotowej bp. w. meringa do 2010 r. – zob. Sprawiedliwość, 
pokój i radość w posługiwaniu biskupim. Księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Biskupa 
dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, red. a. niemira, k. rulka, j. szy-
mański, włocławek 2010, s. 19–48.
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5. miejcie odwagę pójść za chrystusem [homilia na zakończenie roku 
szkolnego 2008/2009 w zespole szkół katolickich im. ks. jana Długosza 
we włocławku], roczDług, 8(2008/2009), s. 171–173.

2010

6. chrystus powierza wam zadanie pisania historii jego kościoła 
[homilia na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 dla klas iii lo 
w zespole szkół katolickich im. ks. jana Długosza we włocławku], 
roczDług, 9(2009/2010), s. 160–162.

7. homilia z okazji 750-lecia założenia klasztoru sióstr urszulanek 
w sieradzu, 17.10.2010, mDwł, 93(2010), nr 11, s. 1012–1016.

8. homilia wygłoszona podczas mszy św. upamiętniającej ofiary 
byłego obozu zagłady w chełmnie nad nerem – 2.09.2010 r., mDwł, 
93(2010), nr 10, s. 899–903; toż fragm., „miejsca Święte” 2011, nr 1(169), 
s. 48. 

9. homilia wygłoszona podczas mszy św. w intencji ojczyzny, bazylika 
katedralna – 11.11.2010, mDwł, 93(2010), nr 12, s. 1115–1121.

10. homilia wygłoszona we włocławku podczas mszy św. w 90. rocz-
nicę „cudu nad wisłą”, 19.08.2010, mDwł, 93(2010), nr 9, s. 776–782.

11. „księże Biskupie, chciałbym ci powiedzieć «dziękuję»”, 
w: wszystkim dziękuję... Dla upamiętnienia życia i posługi biskupa 
czesława lewandowskiego (1922–2009), włocławek 2010, s. 5–6 (dod. 
samoistny do mDwł). 

12. list pasterski na rozpoczęcie adwentu, mDwł, 93(2010), nr 12, 
s. 1125–1129.

13. matka Świętego, „list do Pani”, 2010/2011, nr 12/01(190), s. 7.

14. modlitwa, Pwkat, 2010, nr 30, s. 37.

15. osobliwe życzenia z lustrem, łB/Pwkat, 2010, nr 52, s. i. [Podp.:] 
j.g. [jan gowiński].

16. słowo na zakończenie mszy św. w kościele wniebowzięcia nmP 
w żukowie, 14.11.2010, mDwł, 93(2010), nr 12, s. 1121–1125.

17. słowo Pasterza diecezji włocławskiej na mszy koronacyjnej [ob-
razu matki Bożej łaskawej niezawodnej nadziei] w katedrze włocław-
skiej], „zwiastun” (włocławek, parafia wszystkich Świętych), 2(2010), 
nr 4(6), s. 16.
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18. usunąć czy zostawić, łB/Pwkat, 2010, nr 51, s. iV. [Podp.:] jan 
gowiński.

19. [wprowadzenie do numeru specjalnego] „miejsc Świętych”, 
2011, nr 1(169), s. 1. 

20. wszyscy jesteście synami światłości [homilia na rozpoczęcie roku 
szkolnego 2009/2010 w zespole szkół katolickich im. ks. jana Długosza 
we włocławku], roczDług, 9(2009/2010), s. 24–27.

21. za in vitro – poza kościołem. z księdzem biskupem wiesławem 
alojzym meringiem, ordynariuszem włocławskim, rozmawia małgorzata 
Pabis, nDz, 2010, nr 252(27 X), s. 9.

2011

22. Bez kompleksu wobec świata. z jego ekscelencją księdzem bi-
skupem wiesławem meringiem, ordynariuszem włocławskim, rozmawia 
Beata Falkowska, nDz, 2011, 9–10 Vii, s. 13–14.

23. Boży wędrowiec, łB/Pwkat, 2011, nr 18, s. i.

24. chrześcijanin jest człowiekiem Przymierza [homilia na zakoń-
czenie roku szkolnego 2010/2011 w zespole szkół katolickich im. ks. 
jana Długosza we włocławku – 22 Vi 2011], roczDług, 10(2010/2011), 
s. 216–219.

25. czarny czwartek, łB/Pwkat, 2011, s. iV.

26. [Duszpasterska podróż do kazachstanu]: malinowka, oziornoje, 
astana, karaganda, mDwł, 94(2011), nr 11, s. 1179–1189.

27. homilia na mszy św. w intencji ojczyzny, Bazylika katedralna, 
11.11.2011 r., mDwł, 94(2011), nr 12, s. 1286–1292.

28. homilia na rozpoczęcie jubileuszu 600-lecia konsekracji katedry 
włocławskiej, mDwł, 94(2011), nr 4, s. 360–362.

29. homilia w rocznicę katastrofy smoleńskiej, Bazylika katedralna 
10.04.2011, mDwł, 94(2011), nr 5, s. 485–489.

30. homilia w 100-lecie powstania zgromadzenia sióstr wspól-
nej Pracy, Bazylika katedralna, 19.11.2011, mDwł, 94(2011), nr 12, 
s. 1292–1300; toż, excath, 9(2011), nr 11, s. 4–8.

31. homilia w wigilię Paschalną, Bazylika katedralna 23.04.2011, 
mDwł, 94(2011), nr 5, s. 489–495.
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32. homilia wygłoszona podczas mszy pasterskiej w katedrze wło-
cławskiej 25.12.2010, mDwł, 94(2011), nr 1, s. 53–58.

33. homilia wygłoszona podczas i nieszporów i niedzieli adwentu, 
Bazylika katedralna, 26.11.2011, mDwł, 94(2011), nr 12, s. 1300–1303.

34. homilia [...] wygłoszona podczas uroczystości zamknięcia ju-
bileuszu 600-lecia katedry włocławskiej, 9.10.2011, mDwł, 94(2011), 
nr 11, s. 1169–1178.

35. homilia wygłoszona w Bazylice katedralnej w uroczystość Świętej 
Bożej rodzicielki, w nowy rok 2011, mDwł, 94(2011), nr 2, s. 145–150.

36. homilia wygłoszona w licheniu podczas ogólnopolskiej Piel-
grzymki sołtysów i Środowisk wiejskich, 29.05.2011, mDwł, 94(2011), 
nr 6, s. 587–591.

37. homilia wygłoszona w uroczystość 90. rocznicy konsekracji świątyni 
parafialnej w siniarzewie – 29.08.2011, mDwł, 94(2011), nr 10, s. 1013–1020.

38. homilia [...] wygłoszona we wspomnienie matki Bożej z guada-
lupe, kościół św. witalisa we włocławku – 12.12.2011, mDwł, 94(2011), 
nr 1, s. 39–44.

39. jubileusz chcemy wykorzystać do ożywienia wspólnoty. rozmowa 
z biskupem włocławskim wiesławem meringiem, „wiadomości kai”, 
2011, nr 26, s. 8–9; toż, mDwł, 94(2011), nr 7/8, s. 719–721.

40. kto milczy zezwala na zło. z ordynariuszem włocławskim bi-
skupem wiesławem meringiem rozmawiają jacek i michał karnowscy, 
„uważam rze”, 2011, nr 36, s. 34–37.

41. list otwarty do księdza adama Bonieckiego – redaktora seniora 
Tygodnika Powszechnego, mDwł, 94(2011), nr 10, s. 1049–1050.

42. list pasterski Biskupa włocławskiego na rozpoczęcie jubileuszu 
600-lecia katedry włocławskiej, mDwł, 94(2011), nr 3, s. 256–260; toż, 
„anamnesis”, 17(2011), nr 3(66), s. 74–76.

43. łączyć ludzkie z Bożym, łB/Pwkat, 2011, nr 5, s. iii.

44. marszałkowi pod rozwagę, Pwkat, 2011, nr 28, s. 14–15.

45. milczenie oznaczałoby zgodę, nDz, 2011, 10–11 iX, s. 10.

46. moralności nie ustanawia się w głosowaniach. z biskupem wiesła-
wem alojzym meringiem, ordynariuszem diecezji włocławskiej, rozmawia 
małgorzata Bochenek, nDz, 2011, nr 144(22–23 Vi), s. 12.
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47. nergal – non possumus!, „wiadomości kai”, 2011, nr 37, s. 7–8.

48. nergal dziękował mi za reklamę, TPow, 2011, nr 48, s. 18–20.

49. nie jesteśmy bezradni. z księdzem biskupem wiesławem me-
ringiem, ordynariuszem włocławskim, rozmawia sławomir jagodziński, 
nDz, 2011, nr 247(22–23 X), s. 2.

50. otwarte drzwi 600-letniej katedry. z biskupem wiesławem aloj-
zym meringiem, ordynariuszem diecezji włocławskiej, która obchodzi 
600-lecie konsekracji katedry – rozmawia ks. Dariusz madejczyk, Pwkat, 
2011, nr 21, s. 14–15.

51. Pan jezus prawdziwie łączy, łB/Pwkat, 2011, nr 1, s. ii. [Podp.:] 
j.g.

52. Pasterz nie ucieka przed wilkami. homilia księdza biskupa 
wiesława meringa, ordynariusza włocławskiego, wygłoszona w kate-
drze włocławskiej 9 października 2011 roku; nDz, 2011, nr 238(12 X), 
s. 16–17.

53. Pasterz nie ucieka przed wilkami, „nad odrą”, 21(2011), nr 9–10, 
s. 16–19.

54. Przed wigilią a.D. 1992, łB/Pwkat, 2011, nr 51, s. V. [Podp.:] 
jan gowiński.

55. romku, przyjacielu... Pośmiertne wspomnienie księdza romana 
cieszyńskiego (ur. 3.03.1947, zm. 17.12.2010), mDwł, 94(2011), nr 2, 
s. 151–153.

56. rozpoznać jezusa na drodze życia [homilia na zakończenie 
roku szkolnego 2010/2011 dla klas iii lo – 27 iV 2011], roczDług, 
10(2010/2011), s. 161–163.

57. sens istnienia, łB/Pwkat, 2011, nr 2, s. V. [Podp.:] j.g.

58. słowo powitania [wygłoszone przez] Biskupa włocławskiego na 
głównej uroczystości jubileuszu 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej 
[26.06.2011 r.], mDwł, 94(2011), nr 7/8, s. 728-731.

59. słowo wdzięczności, w: Bogu, ojczyźnie i ludziom. 20 lat radia 
maryja, warszawa 2011, s. 5–8. 

60. „stasiu kochany”, w: Parafia najświętszej maryi Panny matki 
kościoła w Tczewie i jej proboszcz ksiądz stanisław cieniewicz, pod red. 
j. kulasa [i in.], Tczew 2011, s. 219–221. 
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61. Św. Tomasz z akwinu – gorliwy kantor chrystusa eucharystycz-
nego. kilka uwag związanych z miłością akwinaty do eucharystii, w: Ve-
ritas cum caritate – intellegentia cum amore, pod red. c. rychlickiego 
i i. werbińskiego, Toruń 2011, s. 29–45.

2012

62. Barbarzyńcy w ogrodzie. z jego ekscelencją księdzem biskupem 
wiesławem meringiem, ordynariuszem włocławskim, przewodniczącym 
rady keP ds. kultury i ochrony Dziedzictwa kulturowego, rozmawia 
sławomir jagodziński, nDz, 2012, nr 78(2 iV), s. 16.

63. homilia [...] na rozpoczęcie roku wiary, Bazylika katedralna 
we włocławku, 11.10.2012 r., mDwł, 95(2012), nr 11, s. 1068–1073; toż, 
excath, 10(2012), nr 11, s. 4–6.

64. homilia podczas mszy św. na zakończenie pieszej pielgrzymki. 
wały jasnogórskie (13.08.2012 r.), mDwł, 95(2012), nr 9, s. 811–818.

65. homilia [...] wygłoszona podczas mszy pasterskiej, Bazylika 
katedralna, 25.12.2011, mDwł, 95(2012), nr 1, s. 44–49.

66. homilia [...] wygłoszona podczas mszy św. transmitowanej przez 
TV Polonia, Bazylika katedralna we włocławku, 11.03.2012, mDwł, 
95(2012), nr 4, s. 363–365.

67. homilia [...] wygłoszona w wielki czwartek podczas mszy krzyż-
ma, Bazylika katedralna we włocławku, 05.04.2012, mDwł, 95(2012), 
nr 5, s. 460–465.

68. homilia [...] wygłoszona w wigilię Paschalną, Bazylika katedralna 
we włocławku, 7.04.2012, mDwł, 95(2012), nr 5, s. 465–470.

69. homilia [...] wygłoszona w ii rocznicę katastrofy lotniczej pod 
smoleńskiem, Bazylika katedralna we włocławku, 10.04.2012, mDwł, 
95(2012), nr 5, s. 470–475.

70. homilia w uroczystość św. maksymiliana kolbe, mDwł, 95(2012), 
nr 9, s. 818–823.

71. homilia [...] wygłoszona z okazji diecezjalnych obchodów Świa-
towego Dnia chorego w Piotrkowie kujawskim, 13.02.2012, mDwł, 
95(2012), nr 3, s. 238–245.

72. homilia [... z okazji wprowadzenia nowego proboszcza] – parafia 
katedralna – 01.07.2012 r., excath, 10(2012), nr 8/9, s. 4–5.
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73. homilia [...], Parafia Przemienienia Pańskiego w Babiaku – 
13.092012 r., excath, 10(2012), nr 10, s. 4–6.

74. homilia [...] podczas pielgrzymki rodzin do sanktuarium chrztu 
św. maksymiliana, zduńska wola – 13.10.2012 r., w mDwł, 95(2012), 
nr 11, s. 1073–1079.

75. homilia [...] w 28. rocznicę śmierci bł. ks. jerzego Popiełuszki, 
włocławek – 18.10.2012 r., mDwł, 95(2012), nr 11, s. 1079–1085.

76. homilia [...] podczas mszy św. z okazji 750-lecia synodu Prowin-
cjalnego Biskupów Polskich w sieradzu, 18.11.2012, excath, 10(2012), 
nr 12, s. 5–6.

77. kilka refleksji o księdzu prałacie Bernardzie sychcie, w: r. szwoch, 
ks. dr. Bernard sychta (1907–1982). wdzięczność i pamięć, starogard 
gdański 2012, s. 51–54.

78. list do uczestników manifestacji poparcia dla TV Trwam w ko-
ninie, mDwł, 95(2012), nr 6, s. 565–566.

79. list gratulacyjny do księdza Profesora dr. hab. augustyna eck-
manna, mDwł, 95(2012), nr 3, s. 251–252.

80. Przedmowa, w: m. mylik, geneza neoscholastyki europejskiej 
a polska myśl filozoficzno-społeczna na przełomie XiX i XX wieku, 
włocławek 2011, s. 5–6.

81. Przyznać się do chrystusa – oznaką prawdziwej dojrzałości. 
homilia Biskupa włocławskiego wiesława meringa wygłoszona na po-
żegnanie klas iii lo, roczDług, 11(2011/2012), s. 147–149.

82. [rec.] Podobnie myśli wielu znakomitych ludzi! kilka uwag 
o książce „oburzeni”, „wPis. magazyn kulturalny”, 2012, nr 12, s. 8.

83. słowo Biskupa włocławskiego wiesława meringa wygłoszone 
podczas uroczystości poświęcenia terenu pod nadbudowę sali gimnastycz-
nej w jego 40-tą rocznicę święceń kapłańskich, roczDług, 11(2011/2012), 
s. 162–163.

84. spotkanie Benedykt XVi – cyryl i? rozmowa z biskupem wło-
cławskim wiesławem meringiem, przewodniczącym rady keP ds. kultury 
i ochrony Dziedzictwa kulturowego, „wiadomości kai”, 2012, nr 34/35, 
s. 15–16; toż, mDwł, 95(2012), s. 806–811.

85. Tego nie można tak zostawić. z księdzem biskupem wiesławem 
meringiem, ordynariuszem włocławskim, przewodniczącym rady keP 
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ds. kultury i ochrony Dziedzictwa kulturowego rozmawia sławomir 
jagodziński, nDz, 2012, nr 12(16 i), s. 9.

86. Troska Pasterza Diecezji o szkołę katolicką. słowo księdza Bi-
skupa przed udzieleniem błogosławieństwa, roczDług, nr 11(2011/2012), 
s. 13–14.

87. u boku swojego Pasterza [słowo biskupa wiesława meringa 
wygłoszone podczas eksporty śp. Biskupa jana szlagi], „Pielgrzym”, 
23(2012), nr 10, s. 7–8.

88. wspomnienie o śp. księdzu jerzym Buxakowskim (1926–2011), 
mDwł, 95(2012), nr 1, s. 49–52.

89. wychować ludzi wrażliwych, pełnych entuzjazmu, gotowych dać 
świadectwo Bożej ewangelii... homilia wygłoszona w katedrze podczas 
mszy św. z okazji jubileuszu 10-lecia reaktywacji Długosza – 22.10.2011, 
roczDług, 11(2011/2012), s. 11–13.

90. zawierzyć Bogu – oddać chrystusowi swoje serce, sumienie 
i swój intelekt, swój odpoczynek. homilia na zakończenie roku szkolnego 
2011/2012 – 29.06.2012, roczDług, 11(2011/2012), s. 187–189.

2013

91. Być odważnym chrześcijaninem. z księdzem biskupem wiesła-
wem meringiem, ordynariuszem włocławskim, w jerozolimie rozmawia 
katarzyna cegielska, nDz, 2013, 9–10 iii, s. 23.

92. chrystus jest Drogą, Prawdą i życiem. homilia wygłoszona na 
pożegnanie klas iii lo, roczDługosza, 12(2012/2013), s. 145–147.

93. czwarty czerwca, łB/Pwkat, 2013, nr 24, s. ii. [Podp.:] jan 
gowiński.

94. [czwarty] 4 czerwca to nie święto. oświadczenie Biskupa wło-
cławskiego, nDz, 2013, 13 V, s. 6; toż, łB/Pwkat, 2013, nr 20; toż fragm., 
Pwkat, 2013, nr 20, s. 10.

95. Dosyć upokarzania, nDz, 2013, 22 V, s. 18.

96. gender – nowe oblicze walki z Bogiem. rozmowa z biskupem 
wiesławem meringiem, excath, 11(2013), nr 10, s. 6–8.

97. granice dialogu. z księdzem biskupem wiesławem meringiem, 
przewodniczącym rady keP ds. kultury i ochrony Dziedzictwa kultu-
rowego, rozmawia ks. henryk zieliński, „idziemy”, 2013, nr 37, s. 16–19.
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98. historia pozwoli nam w pełni docenić niezwykłą przenikliwość 
myśli Benedykta XVi, mDwł, 96(2013), nr 3, s. 321–323.

99. homilia [...] na zjeździe przedstawicieli rad Duszpasterskich 
z Polski, licheń 15.09.2013, mDwł, 96(2013), nr 10, s. 1075–1080.

100. homilia podczas mszy św. dziękczynnej za wybór Papieża 
Franciszka, włocławek 19.03.2013, excath, 11(2013), nr 4, s. 6–7; toż, 
mDwł, 96(2013), nr 4, s. 448–454.

101. homilia podczas mszy św. przy grobie bł. jana Pawła ii, 
Bazylika św. Piotra w rzymie, 19.09.2013, mDwł, 96(2013), nr 10, 
s. 1084–1086.

102. homilia w dniu przekazania relikwii męczenników ii wojny 
Światowej Bazylice św. Bartłomieja apostoła na wyspie Tyberyjskiej, 
rzym 17.09.2013, excath, 11(2011), nr 10, s. 4–5; toż, mDwł, 96(2013), 
nr 10, s. 1080–1084.

103. homilia w uroczystość św. maksymiliana kolbe, mDwł, 
96(2013), nr 9, s. 975–981.

104. homilia w uroczystość wniebowzięcia nmP. zduńska wola, 
Bazylika wniebowzięcia nmP, 15.08.2013r., mDwł, 96(2013), nr 9, 
s. 981–988.

105. homilia wygłoszona podczas mszy św. transmitowanej przez 
TV Polonia; włocławek, kościół Ducha Świętego, 17.02.2013 (i niedziela 
wielkiego Postu), mDwł, 96(2013), nr 3, s. 323–326.

106. homilia wygłoszona w parafii św. maksymiliana kolbe w ko-
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