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                                 Pierwsza rocznica kapłaństwa Ojca Łukasza  
 
              Ojcze Łukaszu Porąbka z Koźmic Małych jak to czas szybko przemija, 28 marca     
2009 r. złożyłeś śluby wieczyste w kościele Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na  
ul. M. Dzielskiego,  jak by to było wczoraj.  W dniu 15 maja 2010 r. w Kościele Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Krakowie  przy ul. Meissnera przyjąłeś święcenia kapłańskie i już mamy 
następną okazję do świętowania, bo właśnie minęła pierwsza rocznica Twojej pracy 
kapłańskiej w Służbie Bożej.  
 
               Z tej to okazji składam Tobie Koźmicki kapłanie w imieniu własnym, w imieniu 
dzisiaj wybranej nowej Rady Sołeckiej, w imieniu całego społeczeństwa Koźmic Małych 
od tych najmłodszych począwszy, nawet od tych co jeszcze mówić nie umieją  do tych 
najstarszych, składamy Tobie księże Łukaszu szczere życzenia bardzo długiej służby  
w bardzo dobrym zdrowiu na „niwie dusz ludzkich” na Chwałę Boga Wszechmogącego. 
Życzymy Tobie wszelkiej pomyślności, życzymy aby otaczali Cię zawsze ludzie życzliwi, 
abyś nie odczuwał samotności, aby wokół ciebie panowała zawsze atmosfera rodzinna 
gdziekolwiek będziesz się znajdował. Życzymy Tobie o. Łukaszu aby nauka młodzieży, której 
się podjąłeś zawsze przynosiła obfite owoce i napawała Ciebie radością z dobrze spełnionego 
zadania. Życzymy abyś odczuwał zadowolenie z dobrze  dokonanego wyboru życiowej drogi, 
pomimo przeciwności losu i życzymy aby na tej drodze nie było ludzi, którzy podkładali by 
nogę. 
Życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, niech  ciągle patronuje Tobie 
Wasz założyciel Zgromadzenia św. Józef Kalasancjusz, niech Twoja katecheza do młodzieży 
będzie oparta na nauce i przykładach Naszego rodaka syna Polskiej ziemi błogosławionego  
Jana Pawła II Wielkiego. 
 
Życzymy Tobie ojcze Łukaszu cała społeczność Koźmiczek z Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Raciborsku oraz  Parafianie z kościoła Trójcy Przenajświętszej w Koźmicach 
Wielkich aby Opatrzność Boża prowadziła Cię do świętości. 
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