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ks. krzyszToF konecki

WKŁAD KSIĘDZA BISKUPA WIESŁAWA MERINGA
W ROZWóJ KULtU śWIĘtych I BŁOGOSŁAWIONych

ZWIąZANych Z DIEcEZJą WŁOcŁAWSKą

w hołdzie dla Dostojnego jubilata księdza Biskupa wiesława aloj-
zego meringa ośmielam się prosić o przyjęcie poniższej refleksji dotyczą-
cej jego wkładu w rozwój kultu świętych i błogosławionych związanych 
bezpośrednio z diecezją włocławską. jest rzeczą powszechnie wiadomą, 
że działalność biskupa w diecezji najpełniej i najdoskonalej, choć nie 
wyłącznie, wyraża się i osiąga swój szczyt w sprawowaniu liturgii kościoła. 
jej probierzem jest także duszpasterska troska o kształt i rozwój miejsc 
kultu świętych i błogosławionych, którzy kiedyś w tej diecezji żyli, na niej 
odcisnęli swój trwały ślad, bądź też z woli kościoła zostali nominowani 
jako jej patronowie i opiekunowie. z tym rodzajem działalności związane 
jest bezpośrednio także tworzenie nowych sanktuariów diecezjalnych. 

ramy czasowe tego opracowania obejmują pięć ostatnich lat dzia-
łalności duszpasterskiej księdza Biskupa wiesława meringa1. jest to 
stosunkowo krótki i bardzo specyficzny, ale jakże ważny odcinek posługi 
duszpasterskiej. częstotliwość pobytu w miejscach świętych, sanktuariach 
diecezjalnych oraz charakter spotkań, a także tworzenie nowych sanktuariów 
rzucają pełne światło na duszpasterską troskę i niezwykłe zaangażowanie 
Pasterza diecezji włocławskiej w podtrzymywanie i rozwój kultu świętych 
i błogosławionych. w pełni zdaję sobie sprawę, że w tak skromnym opraco-
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waniu, podporządkowanym z konieczności konkretnym ramom edytorskim, 
trudno jest w sposób całościowy i wyczerpujący zaprezentować podjęte 
zagadnienie. ograniczam się więc do najważniejszych kwestii.

święty Józef – główny patron diecezji włocławskiej

głównym patronem diecezji włocławskiej jest święty józef, oblubienic 
najświętszej maryi Panny i ziemski opiekun Pana jezusa. Przyczyn obra-
nia tego świętego za patrona diecezji należy dopatrywać się w obecności 
sanktuarium świętego józefa, które od 1818 r. znalazło się na terenie 
diecezji włocławskiej. łaskami słynący obraz Świętej rodziny, gdzie święty 
józef był szczególnie czczony, został koronowany papieskim koronami, 
jako pierwszy na świecie, już w 1796 r. odpowiadając na starania bisku-
pa wincentego Popiela, w 1880 r. stolica apostolska wydała dokument 
ustanawiający głównym patronem diecezji świętego józefa. chociaż od 
1992 r. kalisz stał się stolicą innej diecezji – diecezji kaliskiej i sanktu-
arium świętego józefa pozostało poza granicami diecezji włocławskiej, 
święty józef pozostał nadal głównym patronem tej diecezji.

Poniżej wyszczególnione zostały najważniejsze celebracje liturgiczne 
związane z kultem świętego józefa, którym przewodniczył biskup mering:

1 maja 2010 r. – w liturgiczne wspomnienie św. józefa rzemieślnika, 
w parafii pod jego wezwaniem we włocławku przewodniczył mszy świętej 
i wygłosił homilię do ludzi pracy. nauczał o potrzebie brania przykładu ze 
świętego józefa w wykonywaniu codziennych obowiązków.

19 marca 2011 r. – w uroczystość świętego józefa oblubieńca najświęt-
szej maryi Panny, w parafii św. józefa we włocławku przewodniczył mszy 
odpustowej. natomiast homilię wygłosił ojciec henryk, redemptorysta. 

26 marca 2012 r. – w kolegiacie sieradzkiej przewodniczył mszy świętej 
i poświęcił odnowioną nastawę ołtarza św. józefa. w słowie przed błogo-
sławieństwem zachęcił wiernych do naśladowania w życiu cnót świętego 
Patriarchy z nazaretu. homilię wygłosił o. prof. czesław Parzyszek.

1 maja 2012 r. – w liturgiczne wspomnienie św. józefa rzemieślnika, 
w parafii pod jego wezwaniem we włocławku w dzielnicy zazamcze prze-
wodniczył mszy świętej i wygłosił homilię dla zgromadzonych przedstawi-
cieli świata pracy. w czasie liturgii poświęcił dwie mozaiki: z bł. jerzym 
Popiełuszką, kapłanem i męczennikiem, oraz papieżem janem Pawłem ii 
(wówczas jeszcze błogosławionym).

19 marca 2013 r. – w uroczystość św. józefa oblubieńca najświętszej 
maryi Panny w jego parafii patronalnej we włocławku przewodniczył 
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mszy odpustowej i wygłosił homi-
lię, w której zachęcił zebranych do 
nabożeństwa i czci należnej temu 
Patronowi danemu na trudne czasy.

1 maja 2013 r. – w liturgiczne 
wspomnienie św. józefa rzemieśl-
nika, w parafii pod jego wezwaniem 
we włocławku w dzielnicy zazam-
cze przewodniczył mszy świętej 
i wygłosił homilię do ludzi pracy. 
nauczając o chrześcijańskim etosie 
pracy, ukazał świętego józefa jako 
przykład rzetelnej i ofiarnej pracy, 
która miała walor zbawczy. 

18 marca 2015 r. – w wigilię 
uroczystości Patrona diecezji, w ba-
zylice katedralnej we włocławku 
przewodniczył uroczystej mszy 
świętej, połączonej z nieszporami. 
Po pozdrowieniu wiernych w swo-
im słowie do zgromadzonych przy-
pomniał, że 29 kwietnia 2015 r. 
przypada 70. rocznica cudownego 
uwolnienia polskich księży z nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego 
w Dachau, która – jak wiadomo – 
nastąpiła na skutek nadzwyczajnej 
interwencji i przemożnego wstawiennictwa świętego józefa, patrona diecezji 
włocławskiej: „z tej racji składamy Panu Bogu uroczyste dziękczynienie, 
wypełniając niejako ślubowanie samych uwięzionych w obozie kapłanów, 
którzy po uwolnieniu i powrocie do ojczyzny, dopóki mogli, gromadzili się 
w sanktuarium Świętego józefa w kaliszu”. innym punktem liturgii stało 
się poświęcenie stylizowanej figury świętego józefa, ufundowanej przez 
kapitułę włocławskiej bazyliki katedralnej, a wykonanej przez eugeniusza 
lademanna z rumi; figura ta jest wotum dziękczynnym, a także kolejnym 
znakiem wypełnienia aktu ślubowania księży dachauowczyków, którzy 
zobowiązali się w nim do szerzenia kultu świętego Patriarchy z nazaretu. 
Biskup włocławski wskazał także na świętego józefa jako patrona rodzin. 
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wobec zapowiedzianego na październik kolejnego synodu Biskupów, po-
święconego sprawom rodziny, zawierzenie temu orędownikowi tak ważnej 
intencji ksiądz Biskup uznał za kolejny motyw tak uroczystej celebracji. 
homilię do uczestników mszy świętej wygłosił ks. prał. wojciech hanc, 
profesor seminarium duchownego we włocławku.

1 maja 2015 r. – w liturgiczne wspomnienie św. józefa rzemieślnika, 
w parafii pod jego wezwaniem we włocławku w dzielnicy zazamcze ksiądz 
Biskup przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię do ludzi pracy. ukazu-
jąc świętego józefa jako wzór wypełniania codziennych obowiązków, mówił 
o nadprzyrodzonym wymiarze ludzkiej pracy i potrzebie szacunku do niej. 

Sanktuarium Urodzin i chrztu świętego Maksymiliana Kolbego

rajmund (imię z chrztu) maksymilian kolbe urodził się 8 stycznia 
1894 r. w zduńskiej woli. Dzieciństwo spędził w Pabianicach. we lwowie, 
wraz ze swoim starszym bratem, w 1910 r. wstąpił do zakonu francisz-
kanów. wówczas to otrzymał imię maksymilian. od 1912 r. studiował 
w rzymie. Tam uzyskał doktorat z filozofii i z teologii.

Po wybuchu ii wojny światowej ojciec maksymilian wraz z trzydzie-
stoma czterema braćmi został przez niemców aresztowany i wywieziony 
najpierw do obozu w lamsdorf (łambinowice), a później do amtitz (gę-
bice), a wreszcie do ostrzeszowa. Po raz drugi został aresztowany 17 lutego 
1941 r. i osadzony w centralnym więzieniu gestapo na Pawiaku w warsza-
wie. Dnia 28 maja 1941 r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego 
w auschwitz-Birkenau. Tutaj krzepił upadłych na duchu, spowiadał, dzielił 
się z innymi tym, co najcenniejsze: miską zupy i chlebem. w końcu ofiarował 
swoje życie za nieznanego mu więźnia, Franciszka gajowniczka. ojciec 
kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 r., dobity przez niemców zastrzykiem truci-
zny, jako jeden z ostatnich więźniów zamkniętych w bunkrze głodowym2. 

został beatyfikowany 17 października w 1971 r. przez papieża Paw-
ła Vi, natomiast jan Paweł ii, 10 października 1982 r., ogłosił go świętym, 
nazywając „patronem naszych trudnych czasów”.

ksiądz Biskup mering, widząc rozwój kultu świętego maksymiliana 
marii kolbego w parafii jego urodzin, dokumentem z 11 października 2004 r. 
nadał jej tytuł sanktuarium urodzin i chrztu Świętego maksymiliana kol-
bego. Pięć lat później wystarał się dla tej świątyni w kongregacji ds. kultu 
Bożego i Dyscypliny sakramentów o papieski tytuł bazyliki mniejszej. w ten 

2 http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=103 (21.06.2015).
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sposób 11 stycznia 2009 r. świątynia chrztu i bierzmowania świętego zduń-
skowolanina, pod wezwaniem wniebowzięcia najświętszej maryi Panny, 
została wyniesiona do godności bazyliki mniejszej. Dnia 1 kwietnia 2010 r., 
podczas liturgii wieczerzy Pańskiej, ksiądz Biskup poświęcił wybudowaną 
w bazylice kaplicę całodziennej adoracji najświętszego sakramentu.

istotny wkład księdza Biskupa w ożywianie kultu świętego mak-
symiliana kolbego to przede wszystkim jego udział w uroczystościach 
upamiętniających kolejne rocznice urodzin i chrztu św. maksymiliana, 
a także innych uroczystościach. i tak ksiądz Biskup:

10 stycznia 2010 r. – w 116. rocznicę urodzin i chrztu św. maksymiliana 
marii kolbego przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię, w której 
podkreślił, że nie można miłować chrystusa bez umiłowania kościoła. 
Dzięki tej miłości św. maksymilian był zdolny do złożenia ofiary swojego 
życia w obozie zagłady.

6 lutego 2010 r. – w XViii Światowy Dzień chorego przewodniczył 
mszy świętej, a homilię wygłosił ks. Paweł zalewski. w słowie na zakoń-
czenie liturgii eucharystycznej ksiądz Biskup przypomniał, że jedynie 
w głębokim zjednoczeniu z chrystusem cierpienie może się stać darem 
i zyskuje sens. ksiądz Biskup prosił chorych o modlitwę w intencji całej 
diecezji włocławskiej.

9 stycznia 2011 r. – w 117. rocznicę urodzin i chrztu św. maksymiliana 
kolbego, przewodniczył mszy świętej oraz wygłosił homilię, w której nawią-
zał do senackiej uchwały ogłaszającej rok 2011 rokiem św. maksymiliana 
kolbego i wskazywał znaczenie postawy moralnej w życiu św. maksymiliana 
w słowach: „Przez wyrazistość swojej postawy, w której idee stają się rzeczy-
wistą treścią życia, św. maksymilian, dla wielu ludzi na całym świecie, stał 
się niezaprzeczalnym autorytetem moralnym, dając nadzieję na spełnienie 
poszukiwań tym, którzy w życiu wybierają prawdziwe wartości”.

8 stycznia 2012 r. – w 118. rocznicę urodzin i chrztu św. maksymiliana 
marii kolbego, przewodniczył transmitowanej w Telewizji Trwam i radiu 
maryja mszy świętej i wygłosił homilię, w której podsumował kończący się 
rok św. maksymiliana, ogłoszony przez senat rzeczypospolitej, w sło-
wach: „Dziś można patrzeć na jego osobę, jako na osobę wychowawcy, 
ponieważ swoim przykładem życia i postawą wciąż wychowuje, szczególnie 
młode pokolenia Polaków, do podejmowania ofiarnej służby na rzecz 
innych ludzi, a także wychowuje do poszanowania osób i wartości”.

13 stycznia 2013 r. – w 119. rocznicę urodzin i chrztu św. maksymiliana 
kolbego, ksiądz Biskup przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię, 
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a w niej podkreślił, że św. maksymilian potrafił korzystać ze wszystkich 
osiągnięć myśli ludzkiej i może nam się jawić jako wzór pozytywnie ro-
zumianej nowoczesności: „Dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym 
i determinacji w pokonywaniu problemów, od podstaw wybudował 
niepokalanów w Polsce i w japonii. Po przybyciu do japonii, już w cią-
gu miesiąca, bez znajomości języka, rozpoczął wydawanie japońskiej 
wersji «rycerza niepokalanej». w polskim niepokalanowie zbudował 
rozgłośnię radiową i przygotowywał uruchomienie pierwszej polskiej 
stacji telewizyjnej. Doceniał także rozwój środków transportu, szczegól-
nie lotnictwa, rezerwując na lotnisku w Berlinie, specjalny pas startowy, 
zarezerwowany do transportu materiałów pochodzących z Polski i do 
Polski przysyłanych. Te wszystkie działania i pomysły św. maksymiliana 
wyraźnie pokazują, że może być on patronem naszych trudnych czasów, 
a w tym, patronem ludzi twórczych i przedsiębiorczych. Św. maksymilian 
zasługuje także na miano patrona wszelkiej nowoczesności w dziedzinie 
techniki, wykorzystywanej w służbie dla dobra człowieka”.

12 stycznia 2014 r. – z okazji 120. rocznicy urodzin i chrztu św. ojca 
maksymiliana, bp mering przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię. 
ksiądz Biskup zaprosił szczególnie ludzi młodych do udziału w przygoto-
waniach do Światowych Dni młodzieży i nawiedzenia znaków tych Dni 
w diecezji włocławskiej: „zachęcam głównie młodzież, ale i dorosłych do 
wzięcia udziału w tym nawiedzeniu znaków przekazanych przez św. jana 
Pawła ii. Proszę duszpasterzy, aby zaznajomili parafian i młodzież z progra-
mem peregrynacji i pomogli dotrzeć do miejsc, gdzie krzyż będzie obecny”.

25 sierpnia 2014 r. – wracając – wraz z kapłanem z węgier, prepozytem 
kapituły prymasowskiej w esztergom – z uroczystości przywitania piel-
grzymki zduńskowolskiej i sieradzkiej na jasnej górze, odwiedził muzeum 
– Dom urodzin św. maksymiliana kolbego. w księdze pielgrzymów zapisał 
modlitwę o dar błogosławieństwa dla całej diecezji włocławskiej i wszystkich 
pielgrzymów przybywających do zduńskowolskiego sanktuarium.

11 stycznia 2015 r. – z okazji 121. rocznicy urodzin i chrztu św. mak-
symiliana, Biskup włocławski przewodniczył mszy świętej i wygłosił 
homilię, w której – nawiązując do szczególnej ofiary św. maksymiliana, 
będącej owocem jego powołania – zachęcał do odważnego naśladowania 
chrystusa w słowach: „zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nacechowanych 
tak bezwzględnym poniżaniem i ośmieszaniem kościoła, ludzi wierzą-
cych, a zwłaszcza kapłanów, potrzeba niemałej odwagi, by pójść pod prąd 
i wejść na drogę szczególnej służby Bożej w chrystusowym kapłaństwie”.
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święta faustyna Kowalska – „Mistyczka z Głogowca” 

Faustyna kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. na terenie diecezji 
włocławskiej, we wsi głogowiec, w parafii Świnice warckie. Pokonując 
pierwszy sprzeciw rodziców i brak potrzebnego do wstąpienia do zakonu 
wiana, dnia 1 Viii 1925 r. wstąpiła do zgromadzenia sióstr matki Bożej 
miłosierdzia w warszawie. w 1928 r. złożyła pierwsze śluby zakonne, 
zaś w 1933 r. śluby wieczyste. chora na gruźlicę, zmarła 22 X 1938 r. 
miała objawienia chrystusa miłosiernego. nabożeństwo do miłosierdzia 
Bożego przez nią zapoczątkowane, pomimo pierwszych przeszkód, roz-
powszechniło się i znane jest na całym świecie. siostra Faustyna została 
beatyfikowana przez papieża jana Pawła ii dnia 18 kwietnia 1993 r. 
kanonizacja natomiast odbyła się 30 kwietnia 2000 r.

a oto diariusz najważniejszych posług Pasterza diecezji włocławskiej 
sprawowanych ku czci świętej Faustyny w jej sanktuarium w Świnicach 
warckich:

28 maja 2010 r. – ksiądz Biskup przewodniczył mszy świętej z udzia-
łem dzieci i-komunijnych. homilię wygłosił ks. kan. zbigniew rutkowski 
z diecezji pelplińskiej. Po skończonej eucharystii odwiedził klasztor sióstr 
miłosierdzia i odmówił z siostrami nieszpory w ich kaplicy.

5 października 2010 r. – przewodniczył mszy świętej z okazji Vii kon-
gresu różańcowego Diecezji włocławskiej i XV Światowego Dnia ró-
żańca. Ponadto odwiedził siostry miłosierdzia.

14 czerwca 2012 r. – przewodniczył mszy świętej z okazji diecezjalnej 
pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych. homilię wygłosił. o. łukasz 
Buksa, franciszkanin.

5 lipca 2012 r. – przewodniczył mszy świętej, podczas której wygłosił 
homilię oraz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży.

15 lutego 2013 r. – wziął udział w obchodach 150-lecia zgromadzenia 
sióstr matki Bożej miłosierdzia: uczestniczył w koronce do Bożego miło-
sierdzia, przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię. obejrzał insceni-
zację opartą na życiu św. siostry Faustyny. odwiedził siostry miłosierdzia.

11 czerwca 2013 r. – wziął udział w pielgrzymce dzieci pierwszoko-
munijnych.

22 maja 2014 r. – przewodniczył dorocznej pielgrzymce pokutnej 
kapłanów. homilię wygłosił ks. prał. dr mirosław wachowski, sekretarz 
nuncjatury apostolskiej w warszawie.

4 października 2014 r. – przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię 
z okazji kongresu różańcowego.
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18 listopada 2014 r. – w koninie w parafii najświętszej maryi Panny 
królowej Polski przewodniczył mszy świętej oraz uroczyście instalował 
relikwie św. siostry Faustyny.

Błogosławiony Bogumił

Błogosławiony Bogumił został uroczyście wyniesiony na ołtarze 
27 maja 1925 r. przez papieża Piusa Xi. w diecezji włocławskiej odbiera 
szczególną cześć w Dobrowie i uniejowie, gdzie w kaplicy jemu po-
święconej znajduje się jego sarkofag. Błogosławiony Bogumił jest także 
patronem diecezji włocławskiej. 

Biskup wiesław alojzy mering na mocy dokumentu z 28 grudnia 2006 r. 
ustanowił sanktuarium Błogosławionego Bogumiła Biskupa w Dobrowie. 
Ponadto przewodniczył uroczystościom ku czci tego Błogosławionego:

17 marca 2012 r. – przewodniczył mszy świętej dziękczynnej i wygłosił 
homilię w pięciolecie ustanowienia w Dobrowie sanktuarium bł. Bogumiła. 

21 kwietnia 2013 r. – w Dobrowie przewodniczył mszy świętej i wy-
głosił homilię oraz udzielił sakramentu bierzmowania.

20 maja 2013 r. – w uniejowie przewodniczył uroczystościom ku czci 
błogosławionego Bogumiła: odprawił mszę świętą i wygłosił homilię. na 
zakończenie uroczystości spotkał się z kapitułą kolegiaty uniejowskiej.

9 czerwca 2014 r. – w uniejowie przewodniczył mszy świętej odpu-
stowej ku czci św. Bogumiła.

22 stycznia 2015 r. – w Dobrowie nawiedził odrestaurowany z zewnątrz 
kościół na pustelni. 

Błogosławiony Michał Kozal – biskup i męczennik 

michał kozal urodził się 25 września 1893 r. w nowym Folwarku pod 
krotoszynem w wielkopolsce. w 1914 r. wstąpił do seminarium duchow-
nego w Poznaniu. ostatni rok studiów, zwany praktycznym, ukończył 
w gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 lutego 1918 r. w 1939 r. pa-
pież Pius Xii powołał go na funkcję biskupa pomocniczego diecezji wło-
cławskiej. 7 listopada 1939 r. został aresztowany przez niemców i osadzony 
w więzieniu włocławskim. Po dwóch miesiącach umieszczono go w obozie 
przejściowym dla duchowieństwa w lądzie nad wartą. w kwietniu 1941 r. 
został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. na początku 
1943 r. zachorował na tyfus. Dnia 26 stycznia 1943 r. został uśmiercony 
zastrzykiem fenolu. mimo prób ocalenia jego ciała przez więźniów zostało 
ono spalone w krematorium.
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w 1960 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny bp. michała kozala. 
w czerwcu 1987 r. w warszawie, podczas słynnej mszy przed Pałacem kul-
tury i nauki, papież jan Paweł ii ogłosił go błogosławionym. w 2002 roku 
bł. bp kozal został oficjalnie uznany za patrona włocławka. jego wspomnie-
nie liturgiczne w kościele rzymskokatolickim obchodzone jest 14 czerwca3.

Posługa księdza Biskupa wiesława meringa zdominowała w sposób 
szczególny dwa dni roku liturgicznego poświęcone temu Błogosławio-
nemu: wspomnienie liturgiczne bł. michała kozala oraz rocznicę jego 
aresztowania przez hitlerowców.

6 listopada 2010 r. – w katedrze włocławskiej ksiądz Biskup prze-
wodniczył mszy świętej z okazji 71. rocznicy aresztowania przez niemców 
nauczycieli i kapłanów włocławka wraz z biskupem michałem kozalem. 
Po zakończeniu mszy świętej wziął udział w procesji trasą, którą byli 
prowadzeni męczennicy do miejsca uwięzienia.

14 czerwca 2011 r. – w uroczystość bł. michała, biskupa i męczennika, 
jako patrona włocławka, we włocławskiej bazylice katedralnej przewod-
niczył mszy pontyfikalnej. homilię wygłosił ks. dr henryk witczak.

7 listopada 2011 r. – w katedrze włocławskiej przewodniczył mszy 
świętej z okazji 72. rocznicy aresztowania przez niemców nauczycieli 
i kapłanów włocławka wraz z biskupem michałem kozalem. Po zakoń-
czeniu eucharystii wziął udział w procesji trasą, którą byli prowadzeni 
męczennicy do miejsca uwięzienia.

14 czerwca 2012 r. – w uroczystość bł. michała kozala, biskupa 
i męczennika, patrona włocławka w miejscowej bazylice katedralnej 
przewodniczył mszy pontyfikalnej. homilię wygłosił ks. prał. stanisław 
waszczyński, proboszcz parafii katedralnej.

7 listopada 2012 r. – w katedrze włocławskiej przewodniczył mszy 
świętej z okazji 73. rocznicy aresztowania przez niemców nauczycieli i ka-
płanów włocławka wraz z biskupem michałem kozalem. homilię wygłosił 
ks. prał. sławomir Deręgowski. na zakończenie uczestniczył w procesji 
do tablicy położonej dla upamiętnienia ofiar w miejscu ich uwięzienia.

7 listopada 2013 r. – w bazylice katedralnej wniebowzięcia najświętszej 
maryi Panny przewodniczył mszy świętej z okazji 74. rocznicy uwięzienia 
bł. biskupa michała kozala wraz z towarzyszami i uczestniczył w procesji 
do pomnika upamiętniającego pamięć ofiar w miejscu ich uwięzienia.

3 http://www.prawy.pl/wiara/4789-blogoslawiony-michal-kozal-biskup-meczennik-z-
dachau (21.06.2015).
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14 czerwca 2014 r. – przewodniczył mszy odpustowej ku czci bł. mi-
chała kozala, biskupa i męczennika, patrona włocławka.

7 listopada 2014 r. – przewodniczył mszy świętej z okazji 75. rocznicy 
uwięzienia bł. biskupa michała kozala wraz z towarzyszami i uczestniczył 
w procesji do pomnika upamiętniającego ofiary w miejscu ich uwięzienia.

Błogosławieni Wincenty i Józef 
– męczennicy Eucharystii i jedności kapłańskiej w Osięcinach
w nocy z 23 na 24 maja 1940 r. w witowie niemcy zamordowali dusz-

pasterzy parafii osięciny: ks. proboszcza wincentego matuszewskiego 
i ks. prefekta józefa kurzawę. Dnia 13 czerwca 1999 r. ojciec Święty jan 
Paweł ii wyniósł do chwały ołtarzy 108 męczenników z czasu ii wojny 
światowej, wśród nich obu osięcińskich kapłanów. są oni nazywani mę-
czennikami eucharystii i solidarności kapłańskiej. 

Biskup wiesław mering dokumentem z 22 maja 2010 r. ustano-
wił sanktuarium Błogosławionych ks. wincentego matuszewskiego 
i ks. józefa kurzawy, męczenników eucharystii i jedności kapłańskiej 
w osięcinach. kult błogosławionych ciągle się rozwija i pogłębia nie 
tylko wśród mieszkańców parafii, ale także diecezji4. Biskup włocławski 
zaznaczył się w propagowaniu ich kultu przez udział w uroczystościach 
ku ich czci w osięcinach:

28 lutego 2010 r. – w kościele opieki matki Bożej w osięcinach 
przewodniczył mszy świętej na zakończenie rekolekcji wielkopostnych. 
homilię wygłosił bp józef zawitkowski.

22 maja 2010 r. – przewodniczył pielgrzymce kapłanów diecezji wło-
cławskiej w 70. rocznicę śmierci błogosławionych wincentego i józefa. 
homilię wygłosił ks. prał. sławomir oder. Po modlitwie pokomunijnej 
ogłosił ustanowienie w osięcinach sanktuarium Błogosławionych mę-
czenników eucharystii i jedności kapłańskiej.

24 maja 2011 r. – przewodniczył mszy odpustowej ku czci błogosła-
wionych wincentego i józefa, wygłosił homilię i udzielił sakramentu 
bierzmowania młodzieży. Po skończonej liturgii eucharystycznej nawiedził 
izbę pamięci poświęconą męczennikom osięcińskim.

24 maja 2013 r. – przewodniczył mszy odpustowej ku czci błogosła-
wionych wincentego i józefa, wygłosił homilię oraz udzielił bierzmowania 
młodzieży.

4 Dar posługi ks. Zbigniewa Cabańskiego. Album ofiarowany z okazji jubileuszu 25-lecia 
kapłaństwa, red. a. kasica, Piotrków kujawski 2014, s. 32. 
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18 stycznia 2014 r. – na rozpoczęcie Tygodnia modlitw o jedność 
chrześcijan przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię.

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – kapłan i męczennik

Dnia 30 października 1984 r. z zalewu wiślanego we włocławku wy-
dobyto zmasakrowane ciało kapłana. męczeńska śmierć księdza jerzego 
Popiełuszki, kapelana „solidarności”, przyniosła liczne owoce duchowe 
i moralne. na włocławską tamę zaczęła przybywać coraz większa liczba 
pątników, którzy w sposób indywidualny i zbiorowy pragną nawiedzić to 
święte miejsce, modląc się pod krzyżem-pomnikiem. wychodząc naprzeciw 
ich duchowym potrzebom, zostało na początku udostępnione w kaplicy-
-baraku przy tamie zaciszne miejsce do modlitwy i adoracji, ucałowania 
relikwii i pojednania się z Bogiem w sakramencie miłosierdzia. następnie 
powstał kościół-sanktuarium, w którym spoczywają relikwie błogosławio-
nego kapłana, przekazane parafii dnia 12 września 2010 r. przez kard. 
kazimierza nycza podczas uroczystości dziękczynienia za dar beatyfikacji 
ks. Popiełuszki. w murach nowej świątyni umieszczono kamień węgielny ze 
skały konania Pana jezusa z getsemani, który został przekazany przez ku-
stosza ziemi Świętej. aktu poświęcenia i wmurowania w pierwszą rocznicę 
beatyfikacji, 5 czerwca 2011 r. dokonał ordynariusz diecezji włocławskiej 
bp wiesław alojzy mering. również podczas tych uroczystości Pasterz 
diecezji ustanowił sanktuarium męczeństwa bł. ks. jerzego Popiełuszki.

oto najważniejsze wydarzenia związane z kultem Błogosławionego 
jerzego, którym przewodniczył ksiądz Biskup: 

1 maja 2010 r. – obejrzał prace związane z izbą pamięci poświęconą 
ks. jerzemu Popiełuszce i omówił z przełożonymi Braci Pocieszycieli 
dzień dziękczynienia diecezji włocławskiej za beatyfikację sługi Bożego.

6 czerwca 2010 r. – uczestniczył w warszawie w uroczystościach 
beatyfikacji ks. jerzego Popiełuszki.

3 września 2010 r. – odwiedził wznoszony przez Braci Pocieszycieli 
kościół p.w. bł. jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika.

10 września 2010 r. – w parafii Braci Pocieszycieli odwiedził kościół 
p.w. bł. jerzego Popiełuszki. na tamie włocławskiej uczestniczył w cere-
monii uruchomienia nowego oświetlenia krzyża upamiętniającego jego 
męczeńską śmierć.

12 września 2010 r. – wziął udział w uroczystej mszy świętej dziękczyn-
nej za beatyfikację jerzego Popiełuszki, odprawianej na włocławskiej tamie 
pod przewodnictwem Prymasa Polski, abp. józefa kowalczyka. homilię 
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wygłosił metropolita warszawski abp kazimierz nycz, który przekazał 
relikwie Błogosławionego. Po zakończeniu liturgii eucharystycznej bp me-
ring przewodniczył uroczystej procesji z relikwiami bł. jerzego z tamy do 
budowanego przez Braci Pocieszycieli kościoła. w nowo powstającym 
kościele dokonał uroczystej intronizacji relikwii Błogosławionego.

5 czerwca 2011 r. – poświęcił kamień węgielny budowanej świątyni, 
przewodniczył mszy świętej w pierwszą rocznicę beatyfikacji jerzego Po-
piełuszki. ogłosił ustanowienie sanktuarium męczeństwa bł. ks. jerzego 
Popiełuszki w tym kościele. 

13 stycznia 2012 r. – obejrzał postęp prac w kościele sanktuaryjnym 
oraz zapoznał się z planami rozbudowy obiektów.

22 kwietnia 2012 r. – w katedrze włocławskiej uczestniczył w uroczy-
stościach związanych z 90-leciem istnienia zgromadzenia Braci Pocieszy-
cieli i zbliżającym się dniem bł. jerzego Popiełuszki. Przewodniczył mszy 
świętej i wygłosił homilię. w uroczystościach uczestniczyli p. marianna 
Popiełuszko i rodzeństwo Błogosławionego.

13 grudnia 2012 r. – w parafii świętego maksymiliana w koninie 
przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię. wprowadził relikwie 
bł. jerzego Popiełuszki.

23 kwietnia 2013 r. – przewodniczył mszy świętej z okazji imienin 
bł. jerzego Popiełuszki.

1 maja 2014 r. – odprawił mszę świętą i wygłosił homilię na rozpo-
częcie kapituły prowincjalnej Barci Pocieszycieli z getsemani.

18 października 2014 r. – przewodniczył uroczystej procesji z re-
likwiami bł. jerzego Popiełuszki z tamy do sanktuarium męczeństwa 
bł. ks. jerzego Popiełuszki. Przewodniczył mszy świętej. homilię wygłosił 
bp józef zawitkowski.

16 listopada 2014 r. – z abp. nuncjuszem celestino migliore, nawiedził 
włocławską tamę oraz sanktuarium męczeństwa bł. ks. jerzego Popiełuszki.

W miejsce zakończenia

wszystkim uczestnikom świętej liturgii sprawowanej pod przewod-
nictwem księdza Biskupa ordynariusza wiesława meringa w miejscach 
kultu świętych i błogosławionych daje się zauważyć jego autentyczna troska 
o jej piękno i kształt. wyraża się to w skupieniu, godności i dostojeństwie, 
z jakim jest ona celebrowana; także w czytelnych i „wyrazistych” gestach 
liturgicznych, śpiewie, dykcji, nowych melodiach i aklamacjach. ksiądz 
Biskup chętnie korzysta z różnych formuł „do wyboru”; nie zadawala się 



67

„starymi”, ciągle tymi samymi, ale jest otwarty na nowe i obficie korzysta 
z całego skarbca i bogactwa euchologijnego Mszału rzymskiego oraz innych 
ksiąg liturgicznych. Dostrzegalna jest u niego duża intuicja i wrażliwość 
liturgiczna oraz postawa wielkoduszności podczas wykonywania świętych 
czynności. wielkoduszność zaś w liturgii polega na tym, że nie liczy się czasu 
poświęconego Panu Bogu, nie spogląda się na zegarek, nie ma pośpiechu, 
nie wykonuje się gestów nerwowości, nie stosuje się czytań biblijnych ani 
tekstów modlitewnych wyłącznie w wersji skróconej. Takie bogobojne 
i szlachetne zachowanie się podczas wykonywania świętych czynności jest 
zawsze odpowiedzią Dostojnego celebransa na wielkoduszność i „rozrzut-
ność” samego Pana Boga, która była dominantą podczas wszystkich etapów 
historii zbawienia, a dziś w celebracjach liturgicznych osiąga swój szczyt.

swoją kulturą liturgiczną oraz ars celebrandi ksiądz Biskup „zaraża”, 
oddziałuje, mobilizuje i inspiruje swoich braci prezbiterów do sprawowania 
liturgii w sposób równie piękny i wierny oraz przyczynia się do pogłębie-
nia i ożywienia ducha liturgii w parafiach swojej diecezji. Duże znaczenie 
w wychowaniu i tworzeniu atmosfery liturgicznej ma także troska o piękne 
szaty (nierzadko nabywane w najbardziej renomowanych pracowniach kra-
wieckich wiecznego miasta), naczynia liturgiczne, wystrój świątyni, udział 
świeckich, jednym słowem o to wszystko, co składa się na całą „infrastruk-
turę” liturgiczną. Bez wątpienia „duch liturgii”, tak bardzo bliski księdzu 
Biskupowi ordynariuszowi, oraz częstotliwość i intensywność jego posługi 
duszpasterskiej wyciska niezatarte znamię na formacji i życiu liturgicznym 
w diecezji; systematycznie przyczynia się do wzrostu jego poziomu w świa-
domości prezbiterów i wiernych świeckich. jest świadectwem soborowego 
nauczania, że liturgia jest fons et culmen życia kościoła5.

jednak owo piękno liturgii, o które tak bardzo zatroskany jest ksiądz 
Biskup, nie istnieje bynajmniej dla samego piękna. To piękno liturgii jest 
nieodłącznym elementem ewangelizacji. Papież Franciszek zauważa, że 
„kościół ewangelizuje się i daje się ewangelizować przez piękno liturgii, 
która jest także celebrowaniem ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem 
dawania siebie ciągle na nowo”6. Papież przypisuje szczególną skuteczność 
ewangelizacyjną pięknej celebracji liturgicznej. należy pamiętać, że dzia-
łanie samego Boga przez chrystusa w liturgii w sposób pierwszorzędny 
stanowi o jego wewnętrznym, ontologicznym pięknie, które nie zależy od 

5 sobór watykański ii, konstytucja o liturgii, n. 10.
6 F r a n c i s z e k pap., adhortacja apostolska Evangelii gaudium, watykan 2014, n. 24.
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zewnętrznych jej form, ale ukryte jest w samej naturze liturgii. z kolei to 
wewnętrzne piękno liturgii kreuje następnie jej zewnętrzne formy i w nich 
również się przejawia. Dynamiczny aspekt liturgii jako aktu chrystusa 
i kościoła z natury swej musi zawsze być czymś pięknym. liturgia jest 
na tyle piękna, na ile pozwala ukazać gesty chrystusa7.

ważny i godny odnotowania jest tutaj również fakt zdyscyplinowania 
i wierność rubrykom liturgicznym. osobisty przykład posłuszeństwa i „lo-
jalności” wobec przepisów kościoła oraz wymagania stawiane prezbiterom 
w tym zakresie, czynią z księdza Biskupa wiernego sługę i stróża świętej 
liturgii. Dostojnemu jubilatowi zawsze przyświeca szczera troska o spra-
wowanie liturgii eucharystycznej i każdej innej świętej czynności zgodnie 
z życzeniem i zamysłem kościoła, nie zaś z własnym. wierne przestrzeganie 
norm zawartych w księgach liturgicznych jest obiektywnym, czytelnym 
i zarazem najwyższym wyrazem posłuszeństwa chrystusowi. Posłuszeństwo 
każdego kapłana aktualizuje się i weryfikuje przede wszystkim podczas 
sprawowania należących do chrystusa i kościoła świętych celebracji litur-
gicznych, których kapłan jest jedynie sługą i stróżem, nie zaś panem czy 
właścicielem. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Biskup także w tym wymiarze 
liturgii jest dla wszystkich prezbiterów i świeckich posługujących w liturgii, 
o których ciągle zabiega, niedościgłym przykładem i wzorem. 

SUMMARy

The paper deals with the contribution of Bishop mering in the further develop-
ment of the veneration of saints and blessed, who were directly connected to the 
Diocese of wloclawek, which took place between 2010 and 2015. it is a well-known 
fact that bishop’s activity in his diocese is fully expressed, though not exclusively, 
through his celebration of the holy liturgy of the church. its touchstone is also ex-
pressed by the pastoral care for the preservation and development of these places 
of veneration of the saints and blessed, who lived in the diocese in the past, and 
have provided us with their lasting legacy, or were nominated by the church as her 
patron saints and guardians. 
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