
Ks. Józef Aszkiełowicz

„Być Polakiem oznacza 
być dobrym katolikiem. 
To honor, który jest nie 

każdemu dany”

Ks. Józef Aszkiełowicz

Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II

Ks. Józef Aszkiełowicz

Spotkanie z Anną Krepsztul



Dzieciństwo
∙ Ks. J. Aszkiełowicz 

urodził się w 1955 r. w 
Wilnie, w polskiej 
rodzinie, pochodzącej z 
Turgiel (miejscowość 
położona na północnym 
wschodzie rejonu 
solecznickiego) .

∙ Ukończył rosyjską 
szkołę, ale zawsze 
pamiętał o tym, że jest 
Polakiem.

∙ Jako młody człowiek 
miał wiele kompleksów, 
nie lubił uczyć się, wolał 
sportować.

Ślub rodziców

Mały Józef

Józef ze swym ojcem



Pięściarstwo

Zawsze był w dobrej 
kondycji fizycznej. Jego 
główną dyscypliną 
sportową było 
pięściarstwo, które 
pomogło mu wytrwać w 
rosyjskiej szkole, gdzie się 
liczyła siła.



Powołanie
W 1977 roku J. 
Aszkiełowicz odbywał 
służbę wojskwą w armii 
radzieckiej. Był 
radiomechanikiem na 
lotnisku. Pewnej nocy 
szedł po pasmie 
startowym i nagle poczuł  
ogromną miłość do Boga i 
chęć modlitwy. Ukląkł na 
kolana i zaczął odmawiać 
pacierze. Trwało to kilka 
sekund, ale pozostawiło 
trwały ślad, który w 
dalszym życiu przekształcił 
się w powołanie.

Przyjacielem z armii radzieckiej



Seminarium

Ostateczną decyzję przyjął 
w 1979 roku wstępując do 
jedynego na Litwie 
seminarium duchownego 
w Kownie, gdzie również 
nie zapominał o swej 
tożsamości narodowej. Po 
wielu latach powiedział, że 
był jedną z „pierwszych 
jaskółek” polskości wśród 
Litwinów. Mówiąc po 
litewsku myślał po polsku, 
nigdy nie zdradził swej 
tożsamości narowodej.

“Zdradziłeś ziemską 
tożsamość - niegodzien 
jesteś niebiańskiej”.

Ks. Józef Aszkiełowicz

W seminarium jako przyszły kapłan



O człowieku świadczą jego czyny

Ponad 30 lat ks. Józef 
Aszkiełowicz wiernie 
służy ludziom, krzewiąc 
nie tylko wiarę, ale także 
dbając o ich polską 
tożsamość narodową, a 
także możliwość 
modlitwy w języku 
ojczystym. 

Jezus w Ewangelii mówi, że nie 
słowa, a czyny świadczą o 
miłości do Boga i bliźniego. 
Mówiąc to miał na myśli 
służenie innym.

W. Adamkus, L. Kaczyński, Ks. J. Aszkiełowicz



O człowieku świadczą jego czyny

Księdza Józefa 
można nazwać 
ojcem chrzestnym 
parafii nawet na 
Białorusi: to on 
zadbał o budowę 
kaplicy w 
Poleckiszkach i 
kościoła w 
Onżadowie.

Kościół w Onżadowie

“Kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto 
się poniża będzie 
wywyższony”

Ewangelia wg. św. Łukasza



Uznanie w postaci honorowego 
tytułu Polak Roku 2015

Nazwa głosi, iż wybierany 
jest Polak Roku, jednak 
ks. Józef Aszkiełowicz 
wyróżniony został za 
całokształt swej 
działalności, a nie 
osiągnięcia mijającego 
roku.



Kapłan – Polakiem Roku 2015

Kandydatów do tego tytułu zgłaszają 
czytelnicy gazety "Kurier Wileński", 
głosując na wybraną osobę poprzez 
wysyłanie specjalnie drukowanych w 
dzienniku kuponów. Tradycyjnie jest 
wybierana dziesiątka kandydatów, 
która staje w szranki do tytułu „Polaka 
Roku”. 

fot. Jerzy Karpowicz



Krzyż Oficerski Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej 

W 2016 roku ks. Józef 
Aszkiełowicz zostaje 
odznaczony  Krzyżem 
Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej za 
wybitne zasługi dla 
polskiego Kościoła na 
Wschodzie, za krzewienie 
polskiej kultury i tradycji 
narodowych, za działalność 
na rzecz polskich 
mniejszości narodowych. fot. Krzysztof Sitkowski



"Nie można budować tożsamości bez 
pamięci"

Zgodnie z niniejszym postulatem 

Ojca Świętego Jana Pawła IIFot. 
ks. Józef dba o pamięć walk 
niepodległościowych za co w 
2016 roku zostaje uhonorowany 
medalem "Pro Patria". 
Odznaczenie kapłanowi wręczył  
Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, minister Jan 
Józef Kasprzyk.

Fot. Kamila Żygis



Spotkanie z ks. Józefem 

Spotkanie z ks. Józefem 
wywarło na mnie ogromne 
wrażenie, z jednej strony to 
zwykły człowiek, który 
poczęstował herbatą z 
miodem, a z innej - osoba, 
która "uskrzydla".  Rozmowa 
z nim nadaje inny wymiar 
spojrzenia na świat, pozwala 
zrozumieć, co znaczy wiara i 
jak bardzo jest ważna  
tożsamość narodowa. 

M. Jundo i ks. Józef



Spotkanie z ks. Józefem 

Chciałabym, aby moi 
rówieśnicy także poznali 
ks. Józefa, ponieważ 
sądzę, że współczesnej 
młodzieży brakuje zapału 
do robienia rzeczy 
naprawdę  
wartościowych. 
Obserwując swoich 
rówieśników uważam, że 
większość z nich nie 
potrafi odnaleźć w sobie 
czegoś, co pozwoliło by im 
myśleć o sobie jako o 
osobach wartościowych. 



Materiały źródłowe:
Zdjęcia w prezentacji – archiwum własne ks. Józefa Aszkiełowicza.

Zasoby internetowe:
• Portal informacyjny ZW.LT https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/ks-aszkielowicz-ks-stanczyk-
odznaczeni-przez-prezydenta-polski/ https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/mejszagola-zegna-ks-

aszkielowicza-jestes-biskupem-wilenszczyzny/

• Portal wirtualny WILNOTEKA.LT  http://www.wilnoteka.lt/kategoria/tagi/ks-jozef-
aszkielowicz

• Radio Maryja https://www.radiomaryja.pl/informacje/ks-j-aszkielowicz-z-wilenszczyzny-dla-
wpolityce-kochamy-polske-i-kazdego-dnia-o-nia-walczymy-dla-nas-polskosc-jest-swietoscia/

• Portal społeczno – informacyjny http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/147972-ks-jozef-
aszkielowicz-odznaczony-medalem-pro-patria, 

http://l24.lt/pl/polska/item/157742-ksieza-z-wilenszczyzny- nagrodzeni-w-belwederze\

• Związek Polaków na Litwie  http://zpl.lt/2016/02/kaplan-polakiem-roku/
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