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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. gowiń-
skiej, 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 lice-
um 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 katoli-
ckiej 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 tam-
tejszym seminarium duchownym wykładał przedmioty filozoficzne; uczył 
równolegle w diecezjalnych seminariach koszalina i elbląga.

w 1992 roku został mianowany rektorem wyższego seminarium Du-
chownego w Pelplinie. uczył równocześnie nadal przedmiotów filozoficznych 
i pełnił funkcje: diecezjalnego wizytatora katechetycznego, cenzora ksiąg reli-
gijnych, 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 funkcjo-
nującymi 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 szcze-
gółowy 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 jó-
zefa 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 włocławku-
michelinie, 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 fi-
nansowe dla Domu rekolekcyjnego w żydowie, który od września 2004 r. 
stał się Domem rekolekcyjnym Diecezji włocławskiej, na urządzenie i zor-
ganizowanie 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 fi-
nansowej 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. Spra-
wiedliwość, pokój i radość w posługiwa-
niu biskupim (włocławek 2010) złożyły 
się artykuły ofiarowane jubilatowi przez 
39 autorów. zostały one opracowane 
przez zespół redakcyjny i włączone 
do jednej z trzech zasadniczych czę-
ści 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 róż-
nych 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), Uka-
zać 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 Pry-
masa 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 Duchow-
nego 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 



w różny sposób naszej działalności, za ojcowską opiekę i troskę o Teologicz-
ne 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 ak-
tualnych 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 przeczy-
tania 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”.


