KUNIGAS
PROFESORIUS
Alfonsas Lipniūnas
Kur tu eitum, kur tu lėktum, -- visad grįši Tavo kaulai Motinai šventi. Mus iš mūsų
žemės neišplėšit, nei dangau, nei saule, nei
mirtie,
(K.Bradūnas)

Tartum Dievo siųstas pra- skirtas Panevėžio katedros vinašas jis atėjo į šią žemę ir karu bei vyskupijos jaunimo dišioje žemėje vaikščiojo 45 rektoriumi. Jauną kunigą Panemetus... Bet kokia reta vėžyje priėmė vyskupas Kazisocialinė asmenybė buvo, kuri mieras Paltarokas. Šiose pareivaiko sielos tyrumą siejo su gose išbuvo iki 1935 m. Po to
kovos drąsa, mažą ūgį su studijavo sociologiją Prancūzijoje
dvasios
didybe,
žmogišką - Lilio universitete. Studijos tęsėsi
Švelnumą bei jautrumą su iki 1937 metų. Nuo 1937 iki 1939
besąlyginiu principingumu. Ryš- metų mokėsi Paryžiaus katalikų
kiausias jo bruožas - pasišven- institute. Po studijų 1939 m.
timas kitiems ir darbas be at- balandį paskirtas lektoriumi į
vangos. Domėjosi įvairiomis gy- Panevėžio pedagoginį institutą.
venimo sritimis, tačiau savo pa- Šiam institutui 1939 metais pertirtį daugiausia panaudojo as- sikėlus j Vilnių, tas pačias pameninei-žodinei ir organizaci- reigas ėjo ir ten.
nei veiklai.
1940 metais kun. A.Lipniū-nui
A. Lipniūnas (Lipnickas) gi- suteiktas profesoriaus vardas.
mė 1905 m. kovo 12 d. Talkonių Nuo 1942 m. dėstė sociologiją ir
kaime, Pumpėnų vls., Panevė- pastoralinę
teologiją
Vilniaus
žio aps. Mokėsi Pumpėnų pra- kunigų seminarijoje, taip pat
džios mokykloje, 1925 metais buvo universiteto kapelionas.
baigė Panevėžio gimnaziją.
1943 m. kovo 17d. vokiečių
1930 metais baigė Kauno kuni- areštuotas ir su vilniečių inteligų seminariją bei Vytauto gentų grupe išvežtas j Štuthofo
Didžiojo universiteto teologijosfilosofijos fakultetą ir buvo pa-

koncentracijos stovyklą. Čia po
dvejų metų, iškentėtų nacių kacete, palaužtu kūnu ir prislėgta
dvasia, sutiko artėjančio išlaisvinimo pavasari • Tačiau stovyklos evakuacijos metu, susirgęs
dėmėtąja Šiltine ir plaučių uždegimu, mirė 1945 m. kovo 28 d.
Buvo palaidotas Pucko kapinėse Lenkijoje.
Vykdant vyskupo K.Paltaroko valią, kun. A.Lipniūno pa-

laikai 1989 m. rugsėjo 12 d.
atvežti į Panevėžj ir perlaidoti
Katedros šventoriuje.
Šiais, 1995 metais, jam būtų suėję 90 metų, o nuo mirties
praėjo 50 metų. Norėtųsi, kad
šį žmogų - kunigą - profesorių
prisimintų
kuo
daugiau
žmonių.
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