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Prisimintas kunigas, Štuthofo kalinys 

Katalikų bažnyčia ir katalikiš- ratinę teologiją Vilniaus kunigų se 
kos visuomeninės organizacijos minarijoje, buvo Vilniaus univer- 
kovo mėnesį skiria kunigo profe- siteto kapelionas. 
soriaus Alfonso Lipniūno šviesiam        Visuomeninę veiklą A.Lipniū- 
atminimui. nas pradėjo dar būdamas klierikas 

A.Lipniūnas gimė 1905 m. ko- - atostogų metu keliaudavo po ap- 
vo 12 d. Pumpėnų parapijoje, mi- linkinius kaimus, skaitydamas pas- 
rė 1945 m. kovo 28 d. Pucke, Len- kaitas jaunimui. 
kijoje. 1989 m. rugsėjo mėnesį jo         Ir vėliau, jau įšventintas kuni- 
palaikai buvo parvežti į Tėvynę ir gu, jis liko jaunimo draugas bei 
perlaidoti Panevėžio katedros mokytojas, darė didelę įtaką to me- 
šventoriuje. to katalikų jaunimo sąjūdžiams - 

Minint A.Lipniūno gimimo 90- ateitininkams, pavasarininkams, 
ąsias ir mirties 50-ąsias metines, angelaičiams, 
kovo 11 dieną 18 valandą Vilniaus        Apsigyvenęs sugrąžintame Lie- 
arkikatedroje bazilikoje buvo tuvai Vilniuje, jis gynė lietuvybę 
aukojamos šventos Mišios už jo šie- abiejų okupacijų metais. Pasiklau- 
lą. Kovo 18 dieną Alfonso Lipniu- syti kunigo A.Lipniūno pamokslų į 
no atminimas bus pagerbtas Pane- Vilniaus Šv. Jonų bažnyčią ar į Auš- 
vėžio katedroje, balandžio 2 dieną ros Vartus visada susirinkdavo la- 
- Vilniaus universiteto Šv. Jonų bai daug žmonių, ateidavo ir ne ka- 
bažnyčioje. Čia veiks ir jam skirta talikų. 
paroda. 1943 metų kovo 17 dieną Alfon- 

Velykinių atostogų metu (balan- sas Lipniūnas buvo vokiečių areš- 
džio 18-22 dienomis) Panevėžyje tuotas ir su grupe vilniečių inteli- 
esantis Kunigo A.Lipniūno kultu- gentų išvežtas į Štuthofo koncent- 
ros centras Berčiūnų ateitininkų racijos stovyklą. Po dvejų metų, 
stovykloje rengia kursų savaitę evakuojant stovyklą, sunkiai susir- 
„Kunigo Alfonso Lipniūno pėdsa- go ir mirė. 
kais". Kunigas Alfonsas Lipniūnas, 

Kursų rengėjai laukia Berčiū- kaip teigia jį pažinojusieji, buvo iš- 
nuose ne tik ateitininkų, bet ir kitų skirtinė asmenybė, vaiko tyrumą 
jaunimo organizacijų atstovų. siejusi su kovos vyro drąsa, žmo- 

A.Lipniūnas yra baigęs Panevė- gišką švelnumą su besąlygišku 
žio gimnaziją, Kauno kunigų semi- principingumu. 
nariją bei Vytauto Didžiojo univer-         Ryškiausi jo bruožai - nepa- 
siteto Teologijos-filosofijos fakulte- prastas darbštumas ir pasišventi- 
tą. Kunigu įšventintas 1930 metais. mas kitiems. 
Prancūzijoje, Lilio universitete ir        Kunigas A.Lipniūnas yra išlei- 
Paryžiaus katalikų institute, studi- dęs kelionės įspūdžių knygą „Pen- 
javo sociologijos mokslus. kių valstybių sostinėse", vertė  

Nuo 1940 metų - Vilniaus pe- prancūzų rašytojų knygas, rašė 
dagoginio instituto profesorius, straipsnius į periodinę spaudą. 
taip pat dėstė sociologiją ir pašto-   ELTA 


