
11 marca 1993 roku, Jan Paweł II ogłosił brewe papieskie, w którym podnosił do miana 

Bazyliki Mniejszej kościół farny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. Ten tytuł honorowy 

nadawany jest przez papieża świątyniom, które wyróżniają się swoimi unikalnymi wartościami 

zabytkowymi lub liturgicznymi jest wielkim wyróżnieniem pokazującym związek danego kościoła  

z Watykanem i podkreślające znaczenie świątyni dla regionu.  

To wydarzenie sprzed 25 lat, było ukoronowaniem starań o nadanie tytułu bazyliki 

ówczesnych duchownych diecezji pelplińskiej: proboszcza parafii ks. kanonika Romana 

Lewandowskiego oraz biskupa diecezjalnego księdza profesora Jana Bernarda Szlagi. Kościół farny 

odegrał bardzo ważną rolę w moim mieście- najstarszy kościół miejski, przede wszystkim miejsce 

kultu religijnego, kulturalnego i społeczno- politycznego dla całego regionu chojnickiego. 

Monumentalne mury gotyckiej świątyni górują nad Chojnicami. To tutaj przez wieki modliły się 

kolejne pokolenia Chojniczan. 

Konsekracji kościoła budowanego przez 20 lat dokonał biskup Piotr z Gniezna w 1365 roku. 

Kościół został pobudowany w stylu gotyku nadwiślańskiego (pomorskiego). Zawieruchy wojenne, 

pożary, przejęcie kościoła przez protestantów, podczas którego został zamordowany ówczesny ksiądz 

proboszcz, to i wiele innych również radosnych i podniosłych wydarzeń składa się na prawie siedem 

wieków historii kościoła.  

Ostatni pożar strawił doszczętnie chojnicką farę w lutym 1945, po wkroczeniu Rosjan  

i zakończeniu działań wojennych. Centrum miasta zostało podpalone przez żołnierzy zwycięskiej 

armii. Odbudowa świątyni trwała 10 lat.  

Chojnicką farę odwiedził i modlił się w niej prymas Polski, kardynał 1000- lecia, Stefan 

Wyszyński, który odwiedził Chojnice w 1953 roku, krótko przed internowaniem przez komunistyczne 

władze Polski w ramach represji przeciwko kościołowi katolickiemu. W 1994 roku w chojnickiej 

bazylice odprawił mszę święta w pierwsza rocznicę nadania tytułu bazyliki prymas Józef Glemp.  

W latach osiemdziesiątych działacze NSZZ Solidarność mieli ogromne wsparcie ze strony 

proboszcza Romana Lewandowskiego, który użyczał pomieszczeń fary na spotkania, wspierał rodziny 

szykanowanych i internowanych działaczy. To w chojnickiej farze, w pierwszą rocznicę męczeńskiej 

śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki działacze Solidarności ufundowali tablicę 

pamiątkową upamiętniającą to morderstwo dokonane przez funkcjonariuszy SB.  

11 marca 2018 roku, w 25 rocznicę nadania tytułu bazyliki mniejszej uroczystą mszę świętą 

odprawił prymas Polski Wojciech Polak. To bardzo ważne wydarzenie dla społeczności przede 

wszystkim parafii, ale również mieszkańców Chojnic i regionu.  

Jako mieszkaniec Chojnic, ministrant i były parafianin kościoła farnego pod wezwaniem 

Ścięcia św. Jana Chrzciciela wyrażam swoją wielką radość i wdzięczność dla śp. księdza kanonika 

Romana Lewandowskiego i śp. biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi za ich zaangażowanie  

w nadanie tytułu bazyliki mniejszej dla mojego pierwszego kościoła parafialnego. Z tego miejsca 

pozdrawiam wszystkich członków wspólnoty parafialnej, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych 

działających przy parafii, księży służących w parafii. Niech ten piękny jubileusz da nam wszystkim 

chwilę zadumy i zastanowienia nad istotą naszej wiary. 

 


