
 

KOMUNIKAT METROPOLITY LUBELSKIEGO 

  

Umiłowani w Chrystusie Panu! 

Z radością pragnę Was poinformować, że w najbliższy czwartek, 2 lutego, 

obchodzić będziemy 25. rocznicę sakry biskupiej Księdza Biskupa Mieczysława Cisło, 

biskupa pomocniczego seniora archidiecezji lubelskiej.  

Jubilat urodził się 15 sierpnia 1945 roku w Niemirówku, na terenie parafii  

w Krasnobrodzie, gdzie znajduje się znane sanktuarium maryjne. Po maturze  

w Tomaszowie Lubelskim w 1964 roku wstąpił do Seminarium Duchownego  

w Lublinie. Sześć lat później przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Kałwy  

i uzyskał magisterium z teologii na KUL. Przez cztery lata pracował jako wikariusz  

w Krasnymstawie i przez jeden rok w Lubartowie.  

W 1975 roku został wysłany na studia do Rzymu, gdzie w 1981 roku obronił na 

Uniwersytecie Gregoriańskim doktorat z teologii dogmatycznej.  

Po powrocie do diecezji został przełożonym w Seminarium Duchownym   

w Lublinie, pełniąc kolejno funkcje prefekta, wicerektora i rektora, także rektora 

seminarium greckokatolickiego. Jednocześnie prowadził wykłady z teologii 

dogmatycznej jako asystent, adiunkt i starszy wykładowca. 

Dnia 2 lutego 1998 roku przyjął z rąk arcybiskupa Józefa Życińskiego święcenia 

biskupie i przez 13 lat był jego gorliwym współpracownikiem. Po jego śmierci  

w lutym 2011 roku pełnił przez osiem miesięcy funkcję administratora diecezji.  

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje przewodniczącego Rady 

Katolików Świeckich oraz współprzewodniczącego Zespołu ds. Dialogu z Kościołem 

Ewangelickim. Był członkiem zespołu duszpasterskiego ds. kontaktów z Kościołem 

Greckokatolickim na Ukrainie, przewodniczącym Komitetu KEP ds. Dialogu  

z Judaizmem oraz przewodniczącym Rady KEP ds. Dialogu Międzyreligijnego.  

W sierpniu 2020 r. został zwolniony z obowiązków biskupa pomocniczego, 

przechodząc w stan emerytalny. Nadal jednak głosi gorliwie słowo Boże, uczestniczy 

w uroczystościach parafialnych i diecezjalnych, podejmuje trud wizytacji 

kanonicznych, angażuje się w prace III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, wnosi wkład 

w budowanie wspólnoty wśród kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych  

świeckich. Uczestniczy aktywnie w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym. 

Zapraszam wszystkich do Archikatedry 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego , 

na godzinę 11.00. Podczas Eucharystii dziękować będziemy za owocną posługę Księdza 

Biskupa Mieczysława i wypraszać dla niego potrzebne łaski. Zapraszam wiernych 

świeckich, którym posługuje od dziesięcioleci, kapłanów, którzy są większości jego 

wychowankami oraz osoby życia konsekrowanego, dla których Ofiarowanie Pańskie 

jest świętem patronalnym.  

Wszystkim z serca błogosławię. 

        Wasz biskup Stanisław 

 

Komunikat należy odczytać w niedzielę, 29 stycznia 2023 roku.   


