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Drodzy bracia kapłani, umiłowani w Panu!

Dziś w południe stolica apostolska ogłosiła decyzję ojca Świętego 
jana Pawła ii, że prałat dr wiesław alojzy mering, rektor wyższego 
seminarium Duchownego w Pelplinie, został ustanowiony biskupem 
diecezjalnym Diecezji włocławskiej.

Biskup-nominat, rodem z kaszub, urodził się w żukowie k. kartuz. 
jest kapłanem Diecezji Pelplińskiej, przedtem chełmińskiej, a od wie-
lu lat związany jest z dydaktyką w wyższym seminarium Duchownym 
w Pelplinie, gdzie w roku 1992 zaczął pełnić urząd rektora seminarium.

Doskonale rozumiemy motywy, dla których właśnie on został wy-
brany do posługi biskupiej. obok racji zasadniczych i merytorycznych 
można przywołać także pewne związki z Diecezją, która była nam bliska 
ze względu na jedno wielkie terytorium, które obejmowało swego czasu 
także obecną Diecezję Pelplińską, ale i z racji więzi personalnych, jak 
choćby ta wyznaczona w roku 1988 nominacją na tę samą stolicę biskupa 
henryka muszyńskiego, wówczas biskupa pomocniczego w Pelplinie.

ks. Biskup-nominat jako rektor wyższego seminarium Duchownego 
należał do moich najbliższych, rzeczywistych współpracowników. wiele 
zawdzięczam jego inicjatywom, postawie ludzkiej i kapłańskiej, dzięki 
której nadawał dynamiczny rytm życiu seminaryjnemu. wdzięczny jestem 
także za jego niestrudzoną dydaktykę. Był człowiekiem wyjątkowo od-
powiedzialnym w opiniowaniu alumnów seminarium jako kandydatów 
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do wszelkich promocji, najbardziej wszakże w przygotowaniu wniosków 
o ich dopuszczeniu do święceń diakonatu i prezbiteratu.

ks. prałat wiesław mering, Biskup-nominat włocławski, ma 58 lat, 
a święcenia kapłańskie przyjął w roku 1972 w gdyni, z którą od młodości 
jest bardzo mocno związany. z jego rocznika święceń już wyszedł jeden 
biskup – edward zielski, ordynariusz campo maior w Brazylii, gdzie 
jako współkonsekrator 7 maja 2000 roku brałem udział w jego święceniach 
biskupich. Teraz będę miał ponownie zaszczyt być współkonsekratorem 
święceń biskupich, których ks. prałatowi meringowi w dniu 26 kwietnia 
2003 roku o godz. 11.00 w katedrze włocławskiej udzieli ks. abp józef 
kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

z Biskupem-nominatem wiesławem meringiem jeszcze się nie 
rozstajemy i jeszcze się z nim nie żegnamy. jednakże już dziś, zanim 
Biskup-nominat opuści Pelplin, pragnę mu życzyć błogosławieństwa 
jezusa chrystusa, najwyższego kapłana, orędownictwa jego matki – kró-
lowej apostołów i czułej opieki się św. anioła stróża. słowami apostoła 
serdecznie go pozdrawiam: „czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj 
dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4, 5)

Biskup-nominat bardzo mocno liczy na nasze duchowne wsparcie. 
zachęcam zatem do modlitwy.

„Bracia, módlcie się także za nas” (1 Tes 5, 25). chcemy bowiem 
wiernie zapamiętać to, co nam powie Duch Święty, kiedy będziemy two-
rzyć na nowo strukturę pracy naszego kościoła Diecezjalnego. serdecznie 
wam wszystkim błogosławię!
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