PRANAS VAIČEKONIS

Kunigas, kanonistas, teologijos profesorius, Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas.
Gimė 1928 m. sausio 1 d. Tetirvinų kaime, Pasvalio r. Mirė 2006 m. spalio 14 d., Vilniuje,
palaidotas Jeruzalės kapinėse.
P. Vaičekonis mokėsi Šunkiškių ir Pasvalio pradžios mokyklose, Pasvalio ir Kauno
gimnazijose. Baigęs Kauno 1-ąją gimnaziją, 1948–1952 m. mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų
seminarijoje ir buvo įšventintas į kunigus. Baigęs seminariją, paskirtas Varėnos parapijos
administratoriumi, 1956–1959 m. – Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru, 1959–1962 m. –
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru, 1962–1967 m. – Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies
parapijos (Dievo Apvaizdos bažnyčia) administratoriumi. 1967–1972 m. Romoje Šv. Tomo
Akviniečio popiežiškųjų studijų universitete studijavo teologiją ir kanonų teisę. 1972 m. apgynė
aukščiausiu įvertinimu magna cum laude kanonų teisės daktaro disertaciją „De statu iuridico cleri
cathalici in territorio Lithuaniae saeculo XIX“ („Juridinė katalikų dvasininkijos padėtis Lietuvoje
XIX a.“). Susipažinę su disertacijos turiniu ir išvadomis, sovietinės Lietuvos religijų reikalų
įgaliotinis uždraudė šią studiją versti į lietuvių kalbą ir viešai platinti. Todėl disertacijos rankraštis
tarp Lietuvos dvasininkų ir inteligentų plito vien kopijomis. Tik 1999 m. leidykla „Atkula“ išleido
kun. P. Vaičekonio šiek tiek pataisytą ir sutrumpintą disertacijos vertimą į lietuvių kalbą.
Grįžęs iš Romos, prof. P. Vaičekonis dirbo pastoracinį darbą Vilniuje: 1972–1982 m. –Šv.
Rapolo parapijos klebonas, 1982–2001 m. – Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas, vėliau
paskirtas rezidentu prie Šv. Rapolo bažnyčios. 1987 ir 1997 m. buvo išrinktas į Vilniaus

arkivyskupijos kunigų tarybą ir paskirtas penkeriems metams arkivyskupijos konsultoriumi. 1972–
1976 m. Vilniaus arkivyskupijos bažnytiniame teisme buvo paskirtas santuokos ryšio gynėju,
1997 m. – Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas ir koleginio teismo narys.
Be pastoracinio darbo, kunigas P. Vaičekonis aktyviai dalyvavo moksliniame ir
pedagoginiame darbe: dvidešimt metų (1973–1993 m.) dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų
seminarijos Reologijos fakultete bažnytinę teisę: 1973–1976 m. – dėstytojas, 1976–1982 m. –
docentas, nuo 1982 m. – profesorius, 1988 m. – fakulteto dekanas.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1995 metais pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakultete, nuo 1995 m. – VDU Katalikų teologijos fakulteto
profesorius, 1998–2002 m. – VDU Bažnytinės teisės centro direktorius, 1998–2002 m. – VDU
Bažnytinės teisės katedros vedėjas, religijos mokslo žurnalo „Soter“ redakcinės kolegijos narys.
2000–2005 m. – VDU senato narys.
1996 m., 2001 m. ir 2006 m. prof. P. Vaičekonis išrinktas Lietuvos mokslų akademijos
nariu ekspertu (teisė). 1992 m. išrinktas Lietuvos katalikų mokslo akademijos nariu.
Parašė knygas „Bažnytinio proceso teisė“ (rankraštis 1989), „Katalikų dvasininkijos
juridinė padėtis XIX a. Lietuvoje“ (1999). Spaudoje paskelbė kanonų teisės mokslinių straipsnių.
Prof. P. Vaičekonis daugiau nei tris dešimtmečius dėstydamas bažnytinę teisę Kauno
kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete išugdė kelias Lietuvos katalikų dvasininkų
kartas, padėjo pagrindus modernioms bažnytinės teisės studijoms Lietuvoje. Profesorius visą
gyvenimą puoselėdamas dvasines žmogaus vertybes, skiepijo darbštumą ir atsakomybės jausmą,
rūpinosi šeimų stabilumu, skatino dorai ir sąžiningai veiklai.
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