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SŁOWO WSTĘPNE
BISKUPA WŁOCŁAWSKIEGO WIESŁAWA ALOJZEGO MERINGA
Z radością i satysfakcją pragnę uczcić piękny Jubileusz Księdza
Profesora Janusza Gręźlikowskiego.
W środowisku włocławskim – cieszącym się chlubną historią, jednym z najstarszych Seminariów Duchownych w Polsce, a także prężnym
ośrodkiem naukowo-pastoralnym – miejsce zajmowane przez księdza
Janusza jest zupełnie wyjątkowe.
Najpierw ze względu na duszpasterskie pasje Księdza Profesora.
Pełnił wszystkie prawie stanowiska w Kurii Biskupiej i obowiązki swoje
wypełniał starannie, obowiązkowo i chętnie. Był, jako urzędnik, znakomitą pomocą dla biskupów: Henryka Józefa Muszyńskiego, Bronisława
Dembowskiego, a także piszącego te słowa. Do dzisiaj zresztą nic się
nie zmieniło; piękna i lojalna współpraca, chętna pomoc we wszystkich
sytuacjach, które jej wymagają – to bardzo cenne zalety Księdza Prałata.
Zaczynając od praktyki kapelańskiej i kurialnej, rychło odkrył w sobie
zdolności teoretyczne. Podjął zatem decyzję o kontynuowaniu studiów
z prawa kanonicznego i szybko, sprawnie uzyskiwał kolejne stopnie
naukowe. Związał się głównie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ale w licznych placówkach naukowych, w całej
Polsce, zostawił ślady swojej wiedzy i kompetencji.
Chcę także podkreślić, że (a bibliograﬁa ukaże prawdziwość tej oceny) ksiądz profesor Janusz nadal pozostaje silnie obecny we wszystkich
dziedzinach duszpasterskich diecezji: nie tylko od lat kieruje pracami
Sądu Biskupiego, uczy alumnów Wyższego Seminarium Duchownego,
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regularnie podejmuje bieżące zagadnienia w ramach formacji kapłańskiej,
zawsze też służy chętnie pomocą swojemu Biskupowi w rozwiązywaniu
najrozmaitszych problemów niesionych przez codzienne życie.
Właśnie łączenie wiedzy i praktyki, teorii z zaangażowaniem w codzienność – to najcenniejsze umiejętności Księdza Prałata. Jest typem
teologa-kanonisty miłującego duszpasterstwo: nie odgradza się od uczestnictwa w pastoralnej trosce; przeciwnie, to jej właśnie oddaje swoją wiedzę,
doświadczenie i pracowitość.
Wszystkie urzędy w diecezji wypełnia chętnie, z radością i poczuciem
odpowiedzialności. Czy można się dziwić, że Biskup Diecezjalny, który
wielokrotnie korzystał z rady i pomocy Księdza Wikariusza Sądowego,
pragnie wyrazić swoje podziękowanie, uznanie i zapewnić o głębokim
szacunku?!
Drogi Księże Profesorze: opera sequuntur illum – czyny idą za Tobą.
Dają piękne świadectwo Twojej pracy, talentów, osobistej kultury i godnej
podziwu dobroci dla ludzi!
Niech Ci Bóg błogosławi i darzy łaską długiej, dalszej służby Kościołowi Lokalnemu!
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