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Ze względów ode mnie niezależnych nie  jestem w stanie osobiście uczestniczyć 
w uroczystej jubileuszowej, dziękczynnej Mszy św. Czcigodnego Księdza Jana, 
Drogiego nam Diamentowego Jubilata we wspólnocie wiary w Jego rodzinnej 
parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Dlatego też korzystam z 
internetu, aby przekazać poniższe słowa wdzięczności, podziwu, szacunku i 
modlitwy! Duchowo będę się łączył z wszystkimi bliskimi Sercu Drogiego Księdza 
Jubilata i wypraszał u Pana Boga szczególne łaski na dalsze życie! Niech Pani z 
Jasnej Góry i Aparecidy ma swojej macierzyńskiej opiece Drogiego Księdza Jana 
– Diamentowego Jubilata!   
 
Mija 60 lat posługi kapłańskiej Czcigodnego Księdza Jana Ludowi Bożemu w 
parafiach w Ojczyźnie przez 4 lata (Suchań, Poczernin, Gryfice), a nade 
wszystko ta długa i bardzo owocna służba przez 56 lata Kościołowi i wspólnotom 
polonijnym w Brazylii (Guarani das Missões w stanie Rio Grande do Sul, Mendes 
w stanie Rio de Janeiro, Campo Largo w stanie Paraná, Kurytyba, Virmond w 
stanie Paraná i w najpiękniejszym mieście świata Rio de Janeiro). Należy 
podkreślić duże zatroskanie i zaangażowanie Drogiego Księdza Jubilata o 
zachowanie i utrwalanie wartości kulturowych i religijnych tradycji polskich w 
kolejnych generacji naszych emigrantów. Pełniąc posługę proboszcza w parafii 
Matki Bożej Jasnogórskiej w Virmond, potrafił tak wygospodarować swój czas, 
aby przez trzy lata regularnie uczyć dzieci języka polskiego w podstawowej 
szkole publicznej! 
 
Pochylam się nad bogatą biografię Czcigodnego Jubilata, aby wraz z Nim 
wyśpiewywać „Te Deus laudamus…” za tyle łask, darów, którymi Pan Bóg 
obdarzał Drogiego mi Księdza Jana, a poprzez Jego wierną i oddaną posługę 
duszpasterską tylu wiernym, którym służył z miłością, dyspozycyjnością i 
zatroskaniem! 
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Niech mi będzie wolno w imieniu katolickiej wspólnoty polonijnej, jak też jej 
duszpasterzy w Brazylii, wyrazić wobec Dostojnego Księdza Jubilata nasz 
szacunek, wdzięczność, a także podziw dla Jego wierności powołaniu, 
systematycznej, wiernej posługi kapłańskiej, jak też tylu podejmowanych wyzwań 
i inicjatyw mających na celu głęboki, duchowy rozwój wiernych, których spotykał 
przez tyle lat swojego oddanego duszpasterzowania wśród Brazylijczyków, jak 
też wielu wspólnot polonijnych, w tym pięknym kraju, jakim jest Brazylia! 
 
Pan Bóg był łaskaw obdarzyć Czcigodnego Księdza Jubilata wielką wrażliwością 
i delikatnością ducha na sztukę sakralną. Niech mi będzie wolno wymienić jedną, 
szczególną świątynię parafialną, która dzięki pracy i zabieganiu Drogiego 
Księdza Jana stała się prawdziwą perłą pięknej sakralnej sztuki i architektury 
nastawiających wiernych do głębszego kontaktu z Panem Bogiem, tak w Liturgii 
św. Kościoła, jak też w osobistej modlitwie! Mam na myśli kościół pod wezwaniem 
św. Piotra i św. Pawła w Kurytybie! Świątynia ta pozostaje w wielkomiejskim 
krajobrazie kurytybskim wymownym znakiem sakralnym z elementami 
nawiązującymi do świątyń w naszej Najjaśniejszej Ojczyźnie! Wspólnota 
Chrystusowów posługujących w Brazylii jest dumna z tego szczególnego 
polonijnego znaku wiary, jaki powstał dzięki pracowitości Czcigodnego Księdza 
Jana! Nie sposób wymienić wszystkich kościołów filialnych w brazylijskich 
parafiach, które zostały wyremontowane lub wybudowane pod kierunkiem 
Drogiego Księdza Jana i otrzymały odpowiedni wystrój sakralny! Nie 
zapominając o wybudowaniu dzięki Jego zabieganiu nowej plebanii na terenie 
obsługiwanej przez Niego parafii w Kurytybie, z której została utworzona nowa 
parafia pod wezwaniem św. Jana Bosko.  
 
Podczas swojej 56-letniej posługi duszpasterskiej w Brazylii z dużym oddaniem, 
i miłością do tego co polskie, zawsze okazywał Drogi Ksiądz Jubilat swoją 
kreatywność i dyspozycyjność, aby służyć wieloraką pomocą potomkom polskich 
osadników. Wspierał społeczność polonijną, aby zachowała swoją tożsamość i 
kultywowała wartości polskiej kultury, języka i religijności! Aby móc lepiej 
wspierać brazylijską społeczność polonijną swoją poszerzoną wiedzą, odbył 
Drogi Ksiądz Jan (w latach 1995-1997) podyplomowe studia w Parańskim 
Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie (UFPR) i pod kierunkiem profesora 
Henryka Siewierskiego z uniwersytetu (UnB) w stołecznej Brasílii napisał 
monografię „Matka Boska Jasnogórska – Królowa Polski w Virmond”. 
Wymieniając tę monografię nie mogę pominąć sumienności Czcigodnego 
Księdza Jubilata w pisemnym przygotowywaniu niedzielnych homilii! Kiedy 
odwiedzałem Drogiego Księdza Jana, pełniąc posługę prowincjała, w 
terytorialnej parafii Virmond i polskiej parafii personalnej w Rio de Janeiro, 
postrzegałem, jak sumiennie i solidnie przygotowywał się do niedzielnego 
głoszenia Słowa Bożego! Sugeruję, o ile Kochany Ksiądz Jan Jubilat 
Diamentowy zabrał ze sobą do Polski wspomnianą monografię i przygotowane 
homilie, aby przekazać do wydawnictwa Chrystusowców Hlondianum w 
Poznaniu, aby wydano te Jego owoce pracy drukiem! Wydane materiały te mogły 
by posłużyć pomocą wielu szafarzom Słowa Bożego do refleksji i przekazu 
wiernym bogatych myśli brazylijsko-polonijnego kaznodziei! 
 
Najczcigodniejszy Księże Janie, nasz Drogi i Dostojny, Diamentowy Jubilacie! 
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Nie sposób wymienić - z tej bogatej biografii Kochanego Księdza Jubilata – 
wszystkich prac, zaangażowania, inicjatyw, jakie były przez Niego podejmowane 
i realizowane na przestrzeni tych 56 lat owocnie przeżytych na Ziemi Krzyża 
Świętego! Ta bogata duchowo, kulturowo, intelektualnie, bardzo pracowita i 
pełna bezinteresownego oddania sylwetka Czcigodnego Księdza Jana, z 
pewnością zasługuje na opracowanie, obszernej monografii! Dzięki takiemu 
szczegółowemu opracowaniu biografii Drogiego Księdza Jubilata Jana, dwa 
zaprzyjaźnione kraje i dwa siostrzane Kościoły w Polsce i Brazylii mogłyby lepiej 
poznać Jego oddanie duszpasterskie i społeczne, a przez to utrwalić Jego 
pamięć dla przyszłych pokoleń w naszych dwóch zaprzyjaźnionych krajach! 
Osobiście ubolewam nad tym, że tak mało jest szczegółowych opracowań 
poświęconych życiu pełnego utrudzenia, jak też niezaprzeczalnemu bogatemu 
wkładowi polskiego duchowieństwa i sióstr zakonnych w życie religijne i 
społeczne Brazylii na przestrzeni ostatnich blisko dwustu lat! Najlepszym 
dowodem na dostrzeżenie zaangażowania dla podtrzymywania wartości 
narodowych i wspierania społeczności polonijnej w Brazylii są odznaczenia, 
jakimi władze Państwa Polskiego uhonorowały Wielebnego Księdza Jana! W 
imieniu duszpasterzy polonijnych wyrażam naszą radość, gdyż jest Dostojny 
Jubilat Ksiądz Jan z pewnością jedynym, który otrzymał tyle oficjalnych 
odznaczeń! Bogu niech będzie chwała za to, a nasz szacunek dla Drogiego 
Księdza Jana! 
 
Czcigodny Księże Janie, Dostojny nasz Diamentowy Jubilacie! Postanowił 
Ksiądz Jan powrócić do Ojczyzny, aby wśród Współbraci w Domu Chrystusowca 
Seniora w Puszczykowie i blisko swojej Drogiej Rodziny „odpocząć nieco” po 
trudzie i „ciężarze dni i spiekoty” [Modlitwa Chrystusowców za Polonię] w 
brazylijskim tropikalnym słońcu, odnowić nadszarpnięte zdrowie, a spoglądając 
w przeszłość, dziękować Panu Bogu za dar wiernej posługi kapłańskiej w tak 
dalekim kraju, jakim jest Brazylia!  
 
Niech Pan Bóg, za wstawiennictwem naszej Pani z Jasnej Góry i Aparecidy,  
obdarza hojnie łaskami i wsparciem duchowym w dalszym etapie życia! Niech 
udziela duchowych radości, pokoju, zdrowia, i zachowa po najdłuższe lata!  
 
Plurimos annos, Parabéns, Sto lat życzymy Drogiemu Księdzu Janowi Jubilatowi 
z głębi wdzięcznego serca i zapewnieniem o szczególnej braterskiej modlitwie! 
 
Z wyrazami najwyższego szacunku, wielkim podziwem dla wszelkich 
dokonanych prac duszpasterskich, realizacji misji wśród Polonii i szczerym 
oddaniem w Chrystusie, naszym jednym Zbawicielu - 
 
 
 

Ks. dr. Zdzisław Malczewski SChr 
rektor 

 
 
Porto Alegre, 9 czerwca 2022, w 60 rocznicę przyjęcia przez Czcigodnego 
Jubilata święceń kapłańskich w Archikatedrze Poznańskiej. 
 


