Ksiądz Prałat Józef Poręba
Ksiądz prałat, były proboszcz parafii limanowskiej, kustosz Sanktuarium
Maryjnego. Urodzony 9 maja 1940 roku w Mystkowie k. Nowego Sącza jako
syn Stanisława i Wiktorii z d. Kiełbasa.
Rada Miasta Limanowa uchwałą Nr XXIV/168/2004 z dnia 28 maja 2004r.
nadała Księdzu Prałatowi Józefowi Porębie tytuł Honorowy Obywatel
Miasta Limanowa.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, Liceum Ogólnokształcące ukończył
w Nowym Sączu. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym
w Tarnowie w l. 1958-1964, wyświęcony na księdza 28.06.1964 przez księdza bpa Jerzego Ablewicza.
Dodatkowo studiował w l. 1958-1970 w Sekcji Teoretycznej Instytutu Liturgicznego przy Papieskim
Wydziale Teologicznym w Krakowie. Jako wikariusz pracował w Lisiej Górze koło Tarnowa (1964-1967),
w parafii katedralnej w Tarnowie (1967-1970) oraz jako wikariusz w Limanowej, a również jako
szczególnie utalentowany katecheta i erudyta limanowskich szkół średnich (1970-1979). Mianowany
14.07.1979 proboszczem parafii MBB w Limanowej.
Od 1979 dziekan dekanatu limanowskiego. W 1980 wprowadził drugi dzień modlitw na cmentarzach
limanowskich w ostatnią sobotę czerwca tzw. Wiosenny Dzień Zmarłych. Ustanowił od 1.06.1981 (tj. po
kradzieży korony z limanowskiej Piety w maju 1981) zwyczaj nocnych dyżurów, tzw. Kustodię, do której
włączyło się 120 mężczyzn. Doprowadził do rekoronacji figury MBB 22.06.1983 podczas wizyty
papieskiej w Krakowie, w ramach drugiej pielgrzymki do ojczyzny; od 1986 zainicjował nabożeństwa
fatimskie, które obecnie odbywają w pierwsze soboty miesiąca od maja do października; ożywił piesze
pielgrzymowanie okolicznych parafii do Sanktuarium w Limanowej; w 1988 z jego inicjatywy powstało
muzeum sanktuaryjne. Wniósł ogromny wkład pracy dla uczczenia 200-lecia Konstytucji 3 Maja
w Limanowej i podniesienia w tym czasie (28.05.1991) limanowskiego kościoła do godności Bazyliki
Mniejszej. Przeprowadził liczne prace budowlane, jak remont dachu kościelnego (1980-1981), budowa
Domu Katechetycznego (1980-1982), remont Kaplicy Łaski (1980), zbudowanie Domu Pielgrzyma
(1982-1986), przebudowa starej wikarówki (1982-1984), budowa ołtarza polowego z krużgankami
(1982-1986), stworzenie Małej Kalwarii Limanowskiej na placu koronacyjnym, remont muru oporowego,
wzniesienie budynku na placu po b. budynku PKO w Limanowej (1991), zrekonstruowanie bramy
kościelnej oraz zbudowanie kamiennego arkadowego ogrodzenia po obu stronach kościoła od strony
Rynku, wybudowanie kolumnady dla osiemnastu dzwonów wygrywających melodie maryjne,
wykupienie placu pod parking św. Krzysztofa (1991), prace wewnątrz kościoła (zabezpieczenie
głównego ołtarza, odnowienie polichromii w l. 1982-1984, odnowienie wszystkich ołtarzy, remont
organów, konserwacja witraży). Był współfundatorem nowej monstrancji w 1987 w formie lipy
(nawiązanie do pierwotnego kultu MBB na lipie przy Kaplicy Łaski). Dba o zachowanie kultury, tradycji
i obyczajów regionu poprzez m. in.: konkurs na najpiękniejszą palmę, konkurs szopek i gwiazd
kolędowych, pielęgnowanie strojów ludowych w procesjach i uroczystościach kościelnych, dożynki
i towarzyszące im wystawy wieńców dożynkowych w pomieszczeniach sanktuaryjnych.
Redaktor monografii, napisanej przez Józefa Szymona Wrońskiego pt. Bazylika Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej, wyd w Limanowej w 2001; Odznaczony Expositorium canonicale 1977, rokietą
i mantoletem 1980, kapelan Ojca św. 1992. Odznaczony 9.04.1998 złotym medalem Za zasługi dla
pożarnictwa i 13.04.2005 Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Wyróżniony 16.10.1997 odznaką Za zasługi dla miasta Limanowej i Hon. Obywatelstwem Miasta
Limanowej (28.05.2004). W 2010 roku przeszedł na emeryturę, pozostając rezydentem w parafii.

