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Garbė Kristui!                                         

 

Sveikinam Jus, moksleivius, kad esate pasiryžę duoti moksleivių ateitininkų įžodį! 

 

Kandidatų egzaminai susidės iš trijų dalių:   

 

Pirmoje dalyje, kandidatai trumpai raštu turi atsakyti į visus pateiktus klausimus.  

 

Antroje dalyje, kandidatai pasirinks ateitininkišką temą ir parašys bent dviejų 

puslapių referatą su sekančiais pageidavimais:  

 

 Lietuviškas šriftas reikalaujamas 

 Font 12 

 Linijų rašybos tarpai- dvigubas („double space“) 

 

Trečioje dalyje, kandidatai pasirinks dvi (2) užduotis ir jas įgyvendins, po to 

išpildys anketa apie užduotis kuriuose dalyvavo.  

 

Siūlomi susitikimai: 

  

 Pirmas: Tema: Ateitininkų istorija 

 

 Antras: Tema: Ateitininkų ideologija 

 

 Trečias: Tema: Ateitininkų išraiška/suvedimas 

  

Įžodis bus duodamas per Šeimos šventę arba moksleivių stovyklos metu. 

 

Kai atliksite užduotus egzaminus, ir duosite įžodį, jūs tapsite vyresniais 

moksleiviais ateitininkais.  Jums užrišta juosta ir prisegtas ateitininkų ženkliukas 

įrodys visiems, kad esate pasiryžę “Visa atnaujinti Kristuje“.  

 

Jeigu bet kada turite kokių klausimų, prašau su mumis susisiekti.   

 

Sveikinam!  

 

 p. Dainė Quinn    Matas Čyvas 

 Tel. 708-349-7403    Tel. 630-484-3976 

  dainequinn@gmail.com   matas.cyvas@gmail.com 
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EGZAMINŲ FORMA: 
 

PIRMA DALIS (Kandidatai atsako raštu į visus klausimus, pilnais sakiniais, lietuvišku šriftu) 

 

A. ATEITININKŲ ISTORIJA – savais žodžiais 

1. Apibudink ateitininkų įsikūrimą: kada įsikūrė, kas įkūrė, kodėl įsikūrė? 

2. Iš kur kilo ateitininkų organizacijos vardas?  Ką tau reiškia žodis "ateitininkas"? 

3. Parink vieną konferenciją ir ją apibudink (aprašyk). 

B. ATEITININKŲ IDEOLOGIJA - savais žodžiais 

1. Kas žymiausias ateitininkų ideologas? Ką apie jį žinai? 

2. Išvardink ir trumpai išaiškink savais žodžiais ateitininkų principus.  

3. Išrašyk tris pamatinius klausimus. Kas juos parašė? Atsakyk savo žodžiais į tuos 

tris pamatinius klausimus.  

C. ATEITININKŲ IŠRAIŠKA - savais žodžiais 

1. Išrašyk pilną ateitininkų šūkį. Iš kur jis paimtas? Trumpai išaiškink šūkį. 

2. Paaiškink visus ateitininko ženklo simbolius.  Kaip ženkliukai skiriasi tarp 

sąjungų? 

3. Kas yra tavo kuopos vardas?  Apibudink vardą.     

 

ANTRA DALIS – TEMA (Kandidatai pasirenka po vieną skirtingą temą ir parašo bent dviejų puslapių 

referatą.  Tema turi būti atsiųsta e-paštu.) 

 

Keletas pavyzdžių ( pasikalbėjus, galima ir kitą temą pristatyti): 

1. Ar ateitininkų organizacija šiandien veikia kaip po organizacija ar sąjūdis?  Kodėl?  Kaip 

ji turėtų veikti?  

2. Ar aš dar veiksiu\ būsiu ateitininkas už 20 metų? Kodėl taip\ne? 

3. Ateitininkai plito su žurnalo plitimu.  Parink vieną straipsnį iš „Ateities“ žurnalo ar 

„Draugo“ laikraščio ir jį susumuok ir perteik savo mintis/nuomonę.   

4. Išvardink viena pasaulio vadovą/lyderį kuris/kuri įgyvendina ateitininkiškus principus. 

Naudojant kiekvieną principą pateikite pavyzdžius.  

5. Perskaityk ateitininkų himną, credo, ir\ar įžodį.  Ar jie atspindi ateitininkų siekius? Ar 

atspindi tavo siekius? 

6. Kas yra optimizmas? Ar optimizmas šiame pasaulyje ir mūsų krašte yra realistiška? Ar 

ateitininkas yra optimistas? Jeigu taip, kodėl? Jeigu ne, kodėl? 

7. Ar dabartinis ateitininkiškas jaunimas yra pakankamai stiprus išlaikyti ateitininkijos 

principus?  Ar yra noro?  Išaiškink. 

8. Man patinka/nepatinka ateitininkų susirinkimai/stovyklos/ kursai?  Kas 

patinka/nepatinka?  Kaip aš pakeisčiau?  Kokių idėjų turi? 

9. Atrink ir aprašyk įdomiausią ateitininkijos asmenybę.    
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TREČIA DALIS – VEIKLA (Kandidatai pasirenka po dvi (2) veiklas iš pateikto sąrašo ir jas 

įgyvendina. Prašome dėl kiekvienos veiklos išpildyti anketą (rasite sekančiame puslapyje 

pavyzdį), šalia veiklos yra pasiūlymas kaip įrodyti anketoje kad veiklą atlikai pvz. Nuotrauką, 

aprašymą ir t.t.) 

 

1. Sugalvoti pasiūlymą kuopos susirinkimui: jį aprašyti ir įgyvendinti (jei jūs neturite kuopos 

įgyvendinkite susirinkimo idėja su tėvais, giminėm, arba draugais). – Nuotrauka arba 

aprašymas 

2. Sudalyvauti Moksleivių ateitininkų stovykloje arba žiemos kursuose – Nuotrauka arba 

aprašymas 

3. Patarnauti šv. Mišiose – Nuotrauka 

4. Giedoti bažnyčios chore – Nuotrauka 

5. Dalyvauti per jaunučių ateitininkų susirinkimą, pravesti kaip vadovas/ė arba padėjėja/s- 

Nuotrauka 

6. Pasidaryti namie Advento vainiką – Nuotrauka 

7. Surasti arba sukurti maldą kuopos susirinkimui (jei neturite kuopos praveskite maldą namie)  

ir ją pravesti – Maldos tekstas 

8. Sudalyvauti rekolekcijose – Nuotrauka 

9. Sukurti dainą ar eilėraštį – Dainos tekstas / eilėraštis / piešinys 

10. Paruošti šeimai/draugams/seneliams lietuvišką tradicinį patiekalą – Receptas / nuotrauka 

11. Apklausti močiutę ar senelį apie jų prisiminimus apie istorinius Lietuvos įvykius–

Nuotrauka/aprašymas 

12. Kartu su kuopa (jei turite) aplankyti arba vaikų, senelių namų gyventojus, ligonius –

 Nuotrauka 

13. Visą mėnesį įsipareigoti kiekvieną dieną namuose atlikti kokį nors buities darbą: nešti 

šiukšles, plauti indus, gaminti pusryčius – Aprašyti pasiryžimą ir vėliau, kaip sekėsi jį 

įgyvendinti 

14. Paimti interviu iš žmogaus, kurį laikai savo autoritetu – Interviu / aprašymas 

15. Galima savo veiklos idėją pasiūlyti ir ją įgyvendinti (turėtu ugdyti vieną iš penkių 

Ateitininkijos principų) 
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UŽDUOTIES ANKETA 
 

Juk svarbu ne tik išmokti teoriją, bet ir pabandyti ją įgyvendinti – tikras moksleivis ateitininkas 

yra ne tik sumanus ir apsiskaitęs, tačiau ir veiklus bei kūrybiškas. 

 

 

Vardas/Pavardė: 

 
 

Užduotis:  
 

 

Data kada atlikta:  

 

Vaizdinis ar žodinis užduoties aprašymas  (prašome prisegti atskirą lapą - 

Nuotrauka, aprašymas, tekstas ar bet koks kitas kūrybiškai pateiktas pristatymas kuris parodo 

kad įgyvendinote uždavinį) 

 

 

Trumpas pamąstymas apie tai, kaip patiko įgyvendinti užduotį, ką naujo 

išmokai?  
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6 

 

Ateitininkų  Istorija 
 

 

 Ateitininkai yra pasaulėžiūrinė, asmenybės ugdymo ir auklėjimo organizacija jungianti 

lietuvių kilmės katalikiškąjį jaunimą (jaunuosius, moksleivius, studentus) ir mokslą baigusius 

organizacijos narius (sendraugius).   

 Ateitininkijos tikslas yra auklėti ir brandinti jaunimą tapti pilnutinėmis asmenybėmis, 

turinčiomis išlavintą protą, tvirtą valią, ir jautrią širdį.  Taip pat ugdyti asmeninę ir visuomeninę 

atsakomybę, aktyviai dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime.  

Ateitininkija siekia sužadinti ir sustiprinti tautinį sąmoningumą. 

 

SĄVOKA + JUDA = SĄJUDIS 

 Kiekvienos organizacijos kūrimasis prasideda nuo sąvokos (idėjos) 

atsiradimo, ir tada jos judėjimu (puoselėjimu).  
 

 PRADŽIA - Šio sąjūdžio idėja jau prasidėjo 1883 m. kai studijuojantys lietuviai kunigai 

ir klierikai susibūrė į katalikiškas ideologijos draugijas:  1888 m. Maskvoje - Lietuvos Mylėtojų 

draugija, 1890 m. Mintaujoje, Latvijoje - Kūdykio draugija Jelgava, 1898 m. Fribourge, 

Šveicarijoje - Rūtos draugija, 1908 m. Petrapilyje, Rusijoje - Fraternitas Lituanica, 1909 m. 

Leuvene, Belgijoje - Lituanie draugija. Lietuvoje, jau nuo 1905 m. beveik visos gimnazijos 

turėjo slaptas aktyvias grupes. Visa tai buvo spontaniškas lietuviškojo jaunimo 

pasipriešinimas, prieš tuo metu mokyklose ir inteligentijos tarpe, besireiškiančias 

nihilistines bei antikrikščioniškas nuotaikas.   

 

NIHILIZMAS 
 

 Filosofijos kryptis, teigianti, kad pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios 

objektyvios prasmės, tikslo arba vertės. Nihilistai teigia, kad Dievas neegzistuoja (Dievo mirtis), 

moralė neobjektyvi, gyvenimas neturi objektyvios prasmės, todėl vieni veiksmai negali būti 

laikomi geresni nei kiti.  

 Ryškiausias nihilizmo filosofas buvo Friedrich Nietzsche paskelbęs krikščioniškojo 

Dievo mirtį. 

 

1910 - 1920 
 

 Oficiali ateitininkų pradžia yra skaitoma 1910 m. Kas įvyko tais metais? 

o Vasario 19 d. įvyko Lietuvių katalikų studentų (LKS) sąjūdžio pirmas valdybos 

posėdis. Valdybą sudarė kunigai studentai: pirmininkas Jurgis Galdikas, 27 metų 

amžiaus, sekretorius Pranas Kuraitis, 27 metų amžiaus, iždininkas Antanas 

Maliauskis, 33 metų amžiaus ir Antanas Viskanta, 33 metų amžiaus. Sąjūdis dar  

LKS sąjūdžio vardu. Sąjūdis Leuvene, Belgijoje.  Rinkimuose balsavo visos 

anksčiau paminėtos draugijos.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulis
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogus
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tikslas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dievas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Moral%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
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o Kauno moksleiviai katalikai jau nuo 1910 metų rugsėjo mėnesio leido rankraštinį 

laikraštuką redaguojamą 6 kl. gimnazisto Kazio Buzausko (vėliau taps Vasario 

16-tos akto signataru) kan. P. Dogelis pasiūlė pavadinti "Ateitimi".   

o O 1911 m. vasario mėnesį „Ateitis“ išeina jau spausdintu leidiniu kaip priedas prie 

„Draugijos“ žurnalo.  Pirmasis „Ateities“ redaktorius buvo Pranas Dovydaitis.  

Nuo to laiko „Ateitį“ skaičiusieji sudarė pirmąsias slaptas ateitininkų kuopeles.  

Ateitininkų judėjimas pradėjo plėsti mokyklose.  Organizavosi slaptai, nes 

Lietuva buvo Rusijos caro okupuota. 

 

 Kiek „Ateities“ laikraštis turėjo svarbos rodo jau tas, kad pats sąjūdis pasisavino jo vardą – 

pasivadindamas ATEITININKAIS.  „Ateitis“ atskiriems katalikų moksleivių būreliams davė 

bendrą ideologinę kryptį.  Jie sužinojo kas jie yra ir ko jie nori.  Jie suprato savo tikslų 

kilnumą: padaryti krikščionybės dvasią gyvą visose gyvenimo srityse.  Pirmos Prano 

Dovydaičio mintys – trys pamatiniai klausimai - jaunimo tarpe buvo priimtos su entuziazmu.  

Ateitininkų skaičius pradėjo augti ir jis nesustojo augti.  Prieš 1-mąjį Pasaulinį karą 

moksleivių ateitininkų buvo 500.  1925 m. buvo 5,500, o dar po 15 metų, 1940 m. buvo 

11,000. 

 

 Nuo 1911m.  iki 1915 m. Kaune ir Vilniuje vykdavo slaptos ateitininkų konferencijos.  Kilęs 

1-as Pasaulinis karas didelį skaičių ateitininkų nubloškė į Rusijos gilumą.  1917 m., 

Voroneže įvyko vieša, didžiulė ateitininkų konferencija.  1918 m. gruodžio mėn. susijungia 

Rusijos ateitininkai su Nepriklausomos Lietuvos ateitininkais.   

 

 1920 m. Kaune, buvo sušauktas I-asis Ateitininkų Federacijos (AF) kongresas.  Kadangi tuo 

metu organizuotai veikė tiktai moksleiviai ateitininkai, šio kongreso metu buvo nutarta 

organizuoti sendraugius ateitininkus, o po metų buvo įkurta ir Studentų Ateitininkų Sąjunga. 

 

1920-1930 
 

 II-ojo AF kongreso metu 1925 m. Kaune, AF vadu buvo išrinktas prof.  Pranas Dovydaitis 

(1925-1927). 

 

 Ateitininkų persiorganizavimas įvyko 1927 m. Palangos Reorganizacinėje konferencijoje, 

kurioje formaliai persitvarkyta į trilypę Ateitininkų Federaciją: sendraugiai, studentai, ir 

moksleiviai.  Taip pat, pristatyti ateitininkų ideologijos penki principai, kuriuos suformulavo 

Stasys Šalkauskis.   Ateitininkų Federacijos vadu išrenkamas prof. Stasys Šalkauskis (1927-

1930). 

 

 Po to, AF vadais buvo:   

o prof. Kazys Pakštas (1930-1940) (jam išvykstant į JAV pavadavo dr. J. Urmanas) 

o dr. Adolfas Damušis (1946-1952) (jam išvykstant pavadavo prof. Antanas Maceina) 

o prof. Simas Sužiedėlis (1952-1963) 

o dr. Juozas Girnius (1963-1967) 

o prof. Justinas Pikūnas (1967-1973) 

o dr. Petras Kisielius (1973-1979) 
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o Juozas Laučka (1979-1983) 

o dr. Kazys Pemkus (1983-1985) 

o Juozas Polikaitis (1985-1997) 

 

1930-1940 
 

 1930 m. Kaune buvo sušauktas III AF kongresas.  Tais pačiais metais Lietuvos Švietimo 

ministerija uždraudė Lietuvos moksleivių ateitininkų veiklą – visose gimnazijose uždarė 

moksleivių ateitininkų kuopas.  Lietuvos vyskupai pasipriešino valdžios nutarimui, o 

moksleiviai ateitininkai pradėjo veikti slaptai ir tai tik dar labiau išugdė pačią organizaciją. 

Iki 1940 m. moksleivių užaugo iki 11,000 narių.  Studentų ateitininkų sąjungos ir sendraugių 

ateitininkų sąjungos veikla tęsėsi viešai. 

 

1940-1950 
 

 1940 m. bolševikų valdoma Rusija (Stalinas), o vėliau ir Vokietijos  naciai okupavo Lietuvą.  

Visos organizacijos Lietuvoje buvo uždarytos. Visi ateitininkai pradėjo veikti slaptai ir 

jungėsi į rezistencinę veiklą. Vadai ir veikėjai kankinami ir žudomi, pvz. 1941 metais MAS 

pirmininkas Stasys Tilinskas bolševikų sušaudytas, buvęs  Ateitininkų Federacijos vadas dr. 

J. Urmanas išvežtas ir žūsta Sibire, Ateitininkų dvasios vadai: kun. Alfonsas Sušinskas, kun. 

Stasys Yla, kun. Alfonsas Lipniūnas ir kiti bolševikų ir nacių išvežti į kacetus ir kankinami.  

 

 Po II-jo Pasaulinio karo, tie ateitininkai, kurie pabėgo nuo okupantų teroro į Amerikos 

išlaisvintą Vokietiją,  pradėjo čia organizuotis ir 1945 m. atsikūrė Moksleivių, Studentų ir 

Sendraugių sąjungos.  1946 m. vėl pasirodo Ateitis, redaguojama Vytauto Vardžio.  1947 m. 

Vokietijoje Reino Konferencijoje atkurta Ateitininkų Federacija.  

 

 1948-1950 m. prasidėjo masinė emigracija iš Vokietijos į Ameriką, Kanadą, Australiją ir 

kitus kraštus.  Gausiausia emigracija buvo į Ameriką. 

 

 1949 m. prasidėjo ateitininkų veikla Amerikoje.  Vasario mėnesį  New Yorke šaukiamas 

ateitininkų suvažiavimas, kurio pirmininku išrenkamas Juozas Laučka.  Šių metų pabaigoje 

Cleveland, OH. sudaroma AF valdyba ir dr. Adolfas Damušis perima AF vado pareigas.   

 

 Prasidėjo atsikūrimo ir susiorganizavimo laikotarpis naujose išeivijos sąlygose.  Atsikūria ir 

veikia Moksleivių, Studentų ir Sendraugių ateitininkų sąjungos. 

 

1950-1960 
 

 1950 m. į JAV persikėlė Ateitis;  vasarą Chagrin Falls, prie Cleveland, OH, įvyko pirmoji 

MAS stovykla Amerikoje. 

 1951 m. Rochester, NY konferencijoje buvo atkurta trilypė federacija.  Atkreiptas dėmesys į 

pačių jauniausiųjų ateitininkų organizavimą.  

 1955 m. buvo patvirtinta nauja AF konstitucija. 
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 1957 m. Prasidėjo stovyklavimas Amerikos Lietuvių Romos Katalikų (ALRK) federacijos 

stovyklavietėje DAINAVA.  Dėka B. Polikaičiui, P. Baltakiui, J. Mikailai, dr. A. Damušiui ir 

kitiems.  Ateitininkai veikė Kanadoje, Vokietijoje, Australijoje.  

 1959 m. Dainavoje vyko 50 metų Ateitininkų jubiliejaus atšventimas. 

 

1960-1970 
 

 1960 m. Chicago, IL buvo sušauktas VI AF Kongresas.  Jo šūkis „Ištikimybė Kristui, 

ištikimybė Lietuvai“.  Pasirodė ilgai lauktas kun. Stasio Ylos paruoštas Ateitininkų Vadovas.  

 1963 m. buvo suruošta New York, NY konferencija.  Ten nuspręsta organizuoti Jaunučių-

jaunių sambūrį.  Jie pasilieka dalis MAS.  Konferencijos metu paskelbti duomenys, kad 

sendraugiai skaičiavo apie 1,200 narių, studentai apie 300 narių, o moksleiviai virš 500 narių. 

 1965 m. įvyko VII AF kongresas Toronto, Kanadoje. Jo šūkis – „Atvirybė laikui, ištikimybė 

idealui“.  Tuo metu Amerikoje prasidėjusi civilinių ir kitokių teisių revoliucija, atitinkamai 

paveikė ir ateitininkiškojo jaunimo idėjas ir galvoseną. 

 1968 m. buvo  įsteigtas Ateities Literatūros fondas grožinės literatūros knygoms leisti. 

 

 

1970-1980 
 

 1970-to dešimtmečio eigoje nuostabiai veikė moksleiviai ateitininkai.  Buvo ruošiami MAS 

žiemos kursai trečiokams ir ketvirtokams gimnazijoje ir Padėkos dienos savaitgalio kursai 

pirmokams ir antrokams gimnazijoje.  Studentai daug jėgų aukojo naujai įsteigtai PLJS 

(Pasaulio Lietuvių  Jaunimo Sąjunga) darbams, mažiau savo organizacijai.   

 1970 m. buvo VIII AF kongresas Čikagoj, IL..  

 1975 m. Dainavoje buvo surengta puikiai pavykusi bendra AF Jubiliejinė stovykla.  

Dalyvavo 400 dalyvių.  Kongresas skelbė: „Žmogus – kūrėjas Dievo rankose“. 

 1977 m. Cleveland, OH įvyko IX ateitininkų kongresas, minint 50 metų nuo Palangos 

reorganizacinės konferencijos (1927).  Kongreso šūkis: „Liudykime Kristų ir savąją  tautą“.  

Nagrinėtos temos:  „Gyvoji dvasia – kelias į krikščioniškąjį atsinaujinimą“,  „Katalikiškoji 

rezistencija ir tautos likimas“, „Kultūrinės ateitininkų veiklos perspektyvai“. 

 1979 m. AF patvirtino naujai sukurtą sąjungą, t.y. Jaunųjų ateitininkų sąjungą (JAS) ir 

patvirtino pirmąjį JAS statutą.  Netoli Lemont, IL Elenos Razmienės rūpesčiu buvo įsteigti 

Ateitininkų namai.  

 

1980-1990 

 
 1981 m. vyko X  AF kongresas Chicago,  IL pavadintas Ateities 70 metų sukakties 

jubiliejiniu kongresu. Kongreso šūkis: „Ateitis Kristui ir Lietuvai“. 

 1982 m. buvo išleistas JAS Programos Vadovas.  



10 

 

 1985 metais buvo XI  AF kongresas, paskutinis Amerikoje.  Kongresas paminėjo deimantinę 

(75 metų) ateitininkų sąjūdžio veiklą, akcentuodami reikalą nepasiduoti vertybes keičiančiai 

laiko dvasiai. 

 1989 m. Vilniuje vyko atkuriamasis Lietuvos ateitininkų suvažiavimas. Sudarytos Lietuvos 

Ateitininkų Sąjungos ir Lietuvos AF vadovybės,  išryškinta ateitininkijos paskirtis, nustatytos 

ateitininkų gairės tolimesnei veiklai. Lietuvos ateitininkų krašto valdybos pirmininku buvo 

išrinktas dr. Arvydas Žygas.  

 

1990-2000 
Lietuvoje:  

 1990 metais, kovo 11 d., Lietuva tapo Nepriklausoma valstybė.  Lietuvoje atsikūrė Studentų 

ir Moksleivių sąjungos.  Lietuvoje pradedami žygiai atgauti Ateitininkų rūmus Kaune.   

 1992 m. Kaune įvyko II Lietuvos AF suvažiavimas.  Lietuvos moksleiviai ateitininkai 

pradėjo stovyklauti Berčiūnų stovyklavietėje. 

 1994 m. Vilniuje, įvyko XII AF Kongresas.  Jis rengtas Lietuvos ir užsienio ateitininkų.  

Kongreso šūkis: „Ateitį regim tėvynės laimingą“.  Kongreso uždavinys -  išsaugoti 

ateitininkų veiklos tęstinumo ryšį.   

 1997 m. Palangoje, vyko Palangos Nepaprastoji konferencija.  Ateitininkijos būstinė ir 

Ateitininkų Federacijos valdyba sugrąžintos į Lietuvą.  Konferencijos metu buvo priimta 

nauja organizacinė struktūra, paruoštas ir patvirtintas naujas AF statutas.  Išrinktas AF 

valdybos pirmininkas – Vygantas Malinauskas (1997-2000), bei AF taryba ir kontrolės 

komisija.  Pagal naują statutą, kiekvieno krašto ateitininkai nusako savo veiklos formas, 

uždavinius ir vadovaujasi jiems priimta organizacine struktūra.  Kraštų valdybos palaiko 

artimus ryšius su Ateitininkų Federacijos Valdyba. 

 

Amerikoje: 

 1994 m. Amerikoje ateitininkų veikla silpnėjo –  Ateitis buvo perkelta į Lietuvą.  Sunku 

sudaryti sąjungų valdybas, kai kur nustoja oficiali sendraugių veikla. AF vadu laikinai buvo 

paliktas Juozas Polikaitis.  

 1996 m. išleidžiami dr. R. Kriaučiūno, B. Bublienės, J. Udrienės paruoštas MAS Programos 

vadovas ir  B. Bublienės paruoštas Ateitininkų Vasaros Stovyklų vadovas.     

 

 

2000 – 2010 
Lietuvoje: 

 2000 m. vyko XIII  AF kongresas Kaune. Šūkis: “Liudyti Kristų naujajame amžiuje”.  Nauju 

AF valdybos primininku buvo išrinktas Vidas Abraitis (2000-2003).  

 2003 m. vyko XIV AF kongresas Vilniuje.  Nauju AF valdybos pirmininku išrinktas 

Liutauras Serapinas (2003- 2006) . 

 2006 m. XV AF Kongresas Panevėžyje. Šūkis:  “Kristuje gyvenkime ir kurkime“. Vygantas 

Malinauskas išrinktas AF valdybos pirmininku.  

 2010 m. Lietuvoje įvyko XVI Ateitininkų Federacijos Kongresas Lietuvoje, rugpjūčio 6-8 d.  

Išrinkta nauja Ateitininkų Federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė. Ji perinkta 2012 m.   
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 2014 m. Lietuvoje įvyko Ateitininkų Federacijos suvažiavimas, skirtas Ateitininkijos 

atkūrimo Lietuvoje 25-osioms metinėms paminėti. Ateitininkų Federacijos pirmininku tapo 

dr. Vaidotas Vaičaitis. 

 

Amerikoje: 

 2000 m. Šiaurės Amerikoje įsikūrė Šiaurės Amerikos Ateitininkų Taryba (ŠAAT). Jai 

priklauso visos 4 sąjungos:  Sendraugių (ASS), Studentų (SAS), Moksleivių (MAS), ir 

Jaunųjų (JAS).  Vietoj ‚vadas‘, titulą pakeitė į ‚pirmininkas/ė‘.  Pirmasis pirmininkas buvo 

dr. Vytas Narutis, po jo iki 2005 m.-  Nijolė Balčiūnienė.  Nutarta turėti metinį šūkį, kad 

jungtų visą ateitininkišką veiklą. 

 

 

2010 – 2020 
Lietuvoje: 

 2014 m. Lietuvoje įvyko Ateitininkų Federacijos suvažiavimas, skirtas Ateitininkijos 

atkūrimo Lietuvoje 25-osioms metinėms paminėti. Ateitininkų Federacijos pirmininku tapo 

dr. Vaidotas Vaičaitis. 

 Ateitininku federacijos suvažiavimas įvyko Vilniuje balandžio 1-3d.d. 2016m. Suvažiavimo 

metu pirmą kartą keturios AF sąjungos atsiskaitys už veiklą bei rinks naujas valdybas vieno 

renginio metu.  

 

Amerikoje: 

 Dainavoje rugsėjo 3-5 2016 metais švenčiama stovyklavietes 60 metu jubiliejus nuo 

įsikūrimu.  

 

Šūkiai:  

2001 - 2002 m.  

"Drįsome būti kitokie 1911 metais; drįstame būti kitokie ir šiandien." 

2002 - 2003 m. 

 “Paženklinkime mūsų pasaulį meile ir viltimi”  

2003 - 2004 m. 

 „Pajuskime Šv. Dvasios ugnį per katalikišką akciją ir evangelijos pažinimą!” 

2004 - 2005 m. 

 “Knygnešių pėdomis su kalba ir kūryba”” 

2005 – 2006 m. 

 „Gyvenkime, kurkime, veikime per Kristų!“. 

2006 - 2007 m.  

 “Švęskime Kristų šeimoje” 

 2007-2008 m.  

 “Su gyvuoju Dievu, mes gyvi – širdimi į Šiluvą“ 

 2008-2009 m. 

 „Kurkime kultūra Kristaus tiesoje“ 

 2009-2010 m. 

 „Ranka rankon paveikime žmoniją Kristaus vardu“ 

2010-2011 m. 
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„Švieskime žodžiais Ateities“ 

„Ateitininkijos 100-metis“ 

2011-2012 m. 

 “Švęskime gyvenimą Kristuje” 

 

 2002-2003 metus ŠAAT siūlė pašvęsti Adelei Dirsytei ir jos nuostabiai maldaknygei. Buvo 

išspausdinta jos Sibiro maldaknygė ir jos gyvenimo bei veiklos monografija.  Pradėta rinkti 

parašus peticijai jos palaikų atradimui, kad galėtų pradėti jos bylą į šventuosius. 

 2005 m. –  ŠAA taryba suruošė Ateitininkų Jubiliejinė stovykla Dainavoje. Šūkis „Quo vadis 

ateitininke, katalike, lietuvi?“ 

 2006 m. buvo išrinkta nauja ŠAAT, pirmininkė Danguolė Kuolienė. Veikia SAS CV,  MAS 

CV, ir JAS CV kurios ruošia stovyklas, kursus ir savaitgalius. Išleistas atnaujintas Ateitininkų 

Vadovas.  

 2009 m. išrinkta nauja ŠAAT, pirmininkė Birutė Bublienė ir sudėta ŠAAV, pirmininkė Rasa 

Kasniūnienė. Pirmą kartą ruošiami Ateitininkijos susipažinimo kursai Dainavoje.  

 2010 m. Vyksta Ateitininkijos 100-metų jubiliejus Čikagoje, Marriott viešbutyje, miesto 

centre. Išleista knyga : Ateities Draugai – Ateitininkų Istorija iki 1940 m. Parašyta Kęstučio 

Skrupskelio.  

 2013 m. sutinka Tomas Girnius būti nauju ŠAA Tarybos pirmininku, ŠAA Valdybos 

pirmininkės pareigas tęsia Rasa Kasniūnienė.  

 2014 m. rugpjūčio mėn. Washingtone D.C. vyksta ŠAAV suruoštas simpoziumas "TED talk" 

stiliumi : Profesionalų kelias.  

 

 

Dėkojame: Juozui Baužiui,  Juozui Polikaičiui, Rimai Polikaitytei-Birutienei, Elvyrai Narutienei, 

dr. Romualdui Kriaučiūnui, Gražinai Kriaučiūnienei, Dainei Quinn   

 

Internete programa parašyta ir paskelbta 2006 m. spalio mėn. 

 

Peržiūrėta programa ir atnaujinta 2007 m. lapkričio mėn. DQ 

Peržiūrėta programa ir atnaujinta 2010 m. sausio ir lapkričio mėn. DQ 

Peržiūrėta programa ir atnaujinta 2011 m. lapkričio mėn.  DQ 

Peržiūrėta programa ir atnaujinta 2014 m. spalio mėn. DQ ir Matas Čyvas 
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Ateitininkų federacijos vadai (pirmininkai): 
• Prof. dr. Pranas Dovydaitis (1925–1927) 

• Prof. dr. Stasys Šalkauskis (1927–1930) 

• Prof. dr. Kazys Pakštas (1930–1940) 

• Prof. dr. Adolfas Damušis (1946–1952) 

• Prof. dr. Antanas Maceina (pavadavo Damušį) (1947–1949) 

• Prof. dr. Simas Sužiedėlis (1952–1963) 

• Dr. Juozas Girnius (1963–1967)  

• Prof. dr. Justinas Pikūnas (1967–1973) 

• Dr. Petras Kisielius (1973–1979)  

• Juozas Laučka (1979–1983)  

• Dr. Kazys Pemkus (1983–1985) 

• Juozas Polikaitis (1985–1997) 

• Vygantas Malinauskas (1997–2000) 

• Vidas Abraitis (2000–2003) 

• Liutauras Serapinas (2003–2006) 

• Vygantas Malinauskas (2006-2010) 

• Rosvita Vareikienė (nuo 2010-2014m.) 

• Dr. Vaidotas Vaičaitis (nuo 2014m. ) 

 

Ateitininkų federacijos dvasios vadai 
• Prel. dr. Pranas Kuraitis (1927–1940)  

• Kun. dr. Jonas Gutauskas (1946–1952) 

• Kun. dr. Viktoras Gidžiūnas MIC (1952–1959) 

• Kun. Jonas Kidykas SJ (1959–1963) 

• Prof. kun. Stasys Yla (1963–1983) 

• Kun. dr. Valdemaras Cukuras (1983–1996) 

• Vysk. Sigitas Tamkevičius SJ (1996–2000) 

• Vysk. Jonas Kauneckas (2000–2006) 

• Vysk. Gintaras Grušas nuo 2006 m.        
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ATEITININKŲ 

IDEOLOGIJA 
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Ateitininkų Ideologija 
 

 

 

Kas yra ideologija?   Ideologija yra idėjų sistema ir nustato praktinę gyvenimo ir veikimo  

kryptį.  Graikiškai: idėjų mokslas. Ideologija yra vieningai suderintu idėjų sistema. Ateitininkai 

ryžosi suderinti Tikrovę ir Idealą.  

 

Trys pamatiniai klausimai 
  

 

1911 metais vasario mėnesį išleistas spausdintas jaunimui katalikiškos krypties laikraštėlis 

Ateitis.  Jame svarbiausią vietą užėmė Prano Dovydaičio straipsnis "Trys pamatiniai klausimai".  

Šis straipsnis buvo ateitininkų ideologijos pradžia. Tie klausimai ir  atsakymai tada buvo: 

 

1. Kuo mes save vadiname ir kodėl?  
Esame  krikščionys, katalikai, išpažįstame Dievą, Kristų ir Bažnyčią. 

 

 

2. Ką mes aplink save matome? 
Matome žmogaus tragediją be Dievo, matome bedvasės kultūros grėsmę, matome mokslo, 

palenkto ateizmui, svaisčiojimus. 

 

3. Kokios mūsų pareigos, siekiai ir keliai? 
Žmonijos tobulybė priklauso Kristui Katalikų Bažnyčioje.  Kristui priklauso  ateitis ir tik  Jis 

gali atnaujinti mūsų laikų pasaulį.  

 

 

Dėl to ateitininkijos siekiai ir kelias negali būti kitoks, kaip šis:  atnaujinti Kristuje savo 

gyvenimą, dorovę, mokslą;  atnaujinti drąsios kovos ir pažangios mokslinės kūrybos kelią. 
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Ateitininkijos penki principai 
 

Vėliau ideologija buvo kuriama daugelio pirmaujančių ateitininkų.  Vienas iš pagrindinių ir 

svarbiausių ideologų buvo Stasys Šalkauskis. Jis sakė, kad aukščiausias idealas yra beribė 

tobulybė.  Jos reikia siekti, nes pats gyvenimas nėra tobulas.  Jei stovime vietoje, mūsų 

gyvenimas nustoja savo reikšmės ir prasmės.  Ateitininkų ideologija  nurodo ko siekti ir kaip 

vykdyti  gyvenime.  Tam turime  gyvenimo ir veikimo principus. Principas yra bendras proto 

teigimas.  Juo nustatoma kas privalo būti.  Tai  darytina pareiga, kad įvyktų tai kas turėtų būti.  

Pareiga yra tai kas privalu daryti pagal principą.  Kalbėti apie principus ir pareigas yra beveik tas 

pats, ką kalbėti apie tikslus ir uždavinius. Jei nėra tikslo, nebus ir tinkamos veiklos.   

 

Ateitininkų ideologija remiasi penkiais principais.  Jie yra katalikiškumas, tautiškumas, 

visuomeniškumas, inteligentiškumas ir šeimyniškumas. 

 

1. Katalikiškumas - siekti ryšio su Dievu, giliai pažinti tikėjimą ir juo gyventi.  

Katalikiškumas įpareigoja bręsti ir reikštis sąmoningais katalikais, neapsileisti religinėje 

praktikoje, studijuoti krikščionybės istoriją, skleisti žodžiu ir raštu krikščioniškąją tiesą. Visų 

svarbiausia yra mylėti Dievą ir artimą. 

 

2. Tautiškumas - pažinti ir vertinti savo tautą, veikti jos gerovei.  Tautiškumas 

įpareigoja  būti ištikimiems savąjai tautai ir jos tradicijoms, rūpintis kalbos grynumu, jos 

grožiu, meno savitumu, studijuoti tautos istoriją, ginti tautos sukurtą nepriklausomą Lietuvos 

valstybę. 

 

3. Visuomeniškumas - aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, vadovaujantis 

laisvės, meilės, lygybės principais, drąsiai prisiimti atsakomybę bei ugdyti pilietiškumą.   Šis 

principas įpareigoja  stebėti viešąjį gyvenimą, rūpintis visuomeninių santykių  gerinimu, 

visuomenės dvasine sveikata..  Savo veikloje ateitininkas neturi siekti tuščios garbės ar 

materialinės naudos, vengti tuščios visuomeninės kovos.  Reikia išlikti ištvermingam ir 

pakančiam. 

 

4. Inteligentiškumas - pažinti ir lavinti save, siekti visapusiško išsilavinimo savo 

moksle ir darbe.  Šis principas įpareigoja nuolatos lavintis, tobulinti savo asmenybę, būti 

garbingam,  teisingam, domėtis viskuo kas vyksta mūsų tautoje ir visame pasaulyje.   

 

5. Šeimyniškumas - mokytis bendrauti su žmonėmis, ugdyti savo artimo meilės 

jausmus, vertinti šeimą ir bendruomenę.  Šeimoje mokomės būti geru vaiku, vėliau 

tapsiančiu geru tėvu,  gera motina.  Šeimoje turi būti ugdomas darbštumas, taupumas, 

santūrumas, skaistumas, kuklumas, pamaldumas, pasiruošimas aukotis kitų gerovei. 

 

 Pagrindą penkiems principams sudaro penketas institucijų, vykdančių savo misiją 

gyvenime.  Iš tų penkių institucijų, trys yra pagrindinės, būtent, šeima, tauta ir Bažnyčia.  Šeima 

yra pirmoji visų jungtis ir visiems uždeda pirmosios reikšmės pareigas.  Tautiškumas iškelia 
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tautos paskirtį ir vaidmenį.  Katalikiškumas nurodo žmogaus ryšį su Dievu.  Visuomeniškumas ir 

inteligentiškumas yra antriniai principai, bet jie yra svarbūs šių laikų socialinei ir kultūrinei 

gerovei.  Visuomeniškumas reiškia susidraugavimą, susiorganizavimą ir vadovavimą.  

Inteligentiškumas  reikalauja  parodyti platų visuomeninį susipratimą,  palaikyti sveikus 

visuomeninius papročius ir mokslo pažangą. 

 

Šie principai neveikia atskirai. Jei jie vykdomi atskirai, reiškia nepriklausomai vienas nuo 

kito, jie nustoja savo „ateitininkiškumo“,   pvz. katalikiškumas tik tada bus ateitininkiškai 

suprastas, kai juo bus persunkti visi kiti principai ir įgys prasmę kai jis reikšis religijoje, šeimoje 

ir mūsų kūryboje.   Šeimyniškumas įgys savo prasmę, kai jausimės savo tautinėje bendruomenėje 

lyg šeimoje.  Inteligentiškumas pasieks savo vertės viršūnę, kai visi principai bus giliai suprasti ir 

išgyventi. 
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IŠKILIEJI ATEITININKŲ VADAI 

 
 

Prof. Pranas Dovydaitis (1886-1942)  - Steigėjas 

 

Ateitininkų tėvas ir žymiausias ateitininkas. Jis  1911 m. 

"Ateityje" paskelbė pirmąją ateitininkų deklaraciją - "Trys 

pamatiniai klausimai".  Jis organizavo pirmąsias  moksleiviu 

ateitininkų konferencijas Kaune ir Vilniuje.  1921 m. 

Ateitininkų Tarybos pirmininkas, o 1925 m. vadas.  Visa 

širdimi atsidavęs moksleiviams, važinėdavo su paskaitomis, 

ruošdavo "Gamtos draugo" ekskursijas ir gegužines. Viską 

darė atnaujinti krikščionišką Lietuvą.  Steigė ir redagavo 

žurnalus.  Profesoriavo, daug rašė, lankė kuopas ir jų šventes.  

1941 m. jis su šeima buvo ištremtas į Sibirą.  Ten jis 

apaštalavo ir trūkstant kunigų, vieno lenko vyskupo buvo 

įšventintas kunigu.  Ten jis buvo sušaudytas. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Stasys Šalkauskis (1886-1941) - Ideologas 

 

Ateitininkų Federacijos vadas 1927-1930 m.  Per tą laiką 

jis paruošė pirmuosius ateitininkų pagrindus, išreikštus 

penkiuose principuose.  Jo vadovavimo laiku šalia 

moksleivių ateitininkų sąjungos susikūrė studentų ir 

sendraugių ateitininkų sąjungos ir jos sudarė vieną 

Ateitininkų Federaciją.  1933 m. išleista jo parašyta  

"Ateitininkų ideologija".  Jis  ypač plačiai praktikavo 

inteligentiškumo principą.  Profesoriaudamas Kauno ir 

Vilniaus  universitetuose jis buvo studentų labai 

mėgiamas.  Dėstė pedagogiką, teologiją ir filosofiją.  Jis 

buvo jaunoji dvasia lietuviškame gyvenime..  
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Prof. prelatas Aleksandras Dambrauskas - Adomas Jakštas  

(1860-1938) - Globėjas 
 

Profesorius, tautinio atgimimo veikėjas, poetas ir kritikas, daugelio 

žurnalų ir laikraščių steigėjas, redaktorius, bendradarbis.  Kiti jį 

vadino gyvuoju universitetu.  Jis ateitininkams  parengė kultūrinę ir 

visuomeninę atmosferą ir išugdė su vadus -  Dovydaitį ir Šalkauskį.  

Spauda ir raštas buvo pagrindinė jo veiklos sritis.  Jis priglaudė 

"Ateitį" prie savo leisto žurnalo "Draugija" ir užtai turėjo eiti į 

teismą su rusais. Jis buvo pirmasis "Ateities" redaktorius.  Jis  buvo 

vienas iš pirmųjų ateitininkų organizatorių, didelis mūsų tautos 

kultūros žmogus, katalikiškos visuomenės ideologas.   Tarp 

katalikų jis buvo vienas žymiųjų lietuvių katalikų ideologijos 

formuotojų.    

 

 

Prof. Kazys Pakštas (1893-1960) - Svajotojas 

 

Ateitininkų Federacijos vadas 1930m. - 1940 m. Jis buvo 

nepaprastai energinga, bet retai pasitaikanti asmenybė.  

Ateitininkams metė šūkį pasukti Lietuvos laikrodį šimtą metų  

pirmyn.  Kitas jo  šūkis buvo visai Lietuvai: Perkelkime Lietuvą iš 

Azijos į Europą!   Jis buvo pedagogas, profesorius, kartais dėstęs 

politinę geografiją.   Visą laiką  jis kėlė reikalą susirūpinti  lietuvių 

tautos ateitimi ir  kur nors užjūriuose kurti "atsarginę Lietuvą".  Dėl 

to  tyrinėjo galimybes Angoloje ir Britų Hondure.   Nuo 1914 metų 

keletą kartų gyveno Amerikoje, redagavo "Vyčio" žurnalą, 

"Darbininką" ir  dienraštį "Draugą". Kun. Stasys Yla jį pavadino 

idealistu, tarsi pranašu.  

 

 

 

Prof. kun. Stasys Yla (1908-1983) - Ideologinių kursų steigėjas 

 

Jis buvo ilgametis Ateitininkų Federacijos dvasios vadas.  Už 

pasipriešinimą  Vokietijos paskelbtai lietuvių tautos mobizacijai, 

kartu su kitais patriotais, nacių buvo uždarytas į Stutthof  

koncentracijos stovyklą. Karui pasibaigus jis savo pergyvenimus 

aprašė knygoje "Žmonės ir žvėrys Dievų miške".  1950 metais atvyko 

į Ameriką ir buvo kapelionu Nekaltojo prasidėjimo Švc. Mergelės 

Marijos vienuolyne Putnam, CT..    Nuo 1956 metų organizavo  

ateitininkų ideologinius kursus, vykusius daugiausia Dainavoje.  Tie 

kursai populiariai tebėra vadinami "kalakursai".  Populiarių knygų 

"Ateitininkų vadovas"  ir "Modernioji mergaitė" autorius. 

 

  

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Pakstas.jpg
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Prof. Antanas Maceina (1908- 1987) - Filosofas 

 

 
 

 

 

 

Kun. Alfonsas Lipniūnas (1905-1945) - Jaunimo    įkvėpėjas 

 

 Įšventintas kunigu buvo paskirtas Panevėžio katedros vikaru ir 

vyskupijos jaunimo direktoriumi.  Lektoriavo Panevėžio ir 

Vilniaus pedagoginiuose  institutuose.  Dėstė Vilniaus kunigų 

seminarijoje ir ėjo Vilniaus universiteto kapeliono pareigas.  Jo 

pamokslai, paskaitos, pašnekesiai, asmeniniai ryšiai turėjo didelės 

įtakos to meto katalikų jaunimui.  Drąsiai ir viešai gynė 

katalikiškuosius principus, nepaisydamas tardymų ir baudų.  

Vėliau, jau Lietuvai esant okupuotai, gynė lietuvybę Vilniuje, kur 

buvo Šv. Jono bažnyčios ir Aušros vartų pamokslininkas.  

Vokiečių buvo areštuotas ir išvežtas į Stutthof koncentracijos 

stovyklą.   

 

 

  

 

Jis buvo filosofas,  teologas, pedagogas, poetas ir visuomenininkas. 

Daug rašė filosofiniais-religiniais klausimais. Jo garsiausias 

veikalas yra "Didysis inkvizitorius", kur kalbama apie žmogaus 

gyvenimo svarbą ir tikslus..  Buvo "Ateities" redaktorius.  Išvertė 

jaunimui  vertingas ir  reikalingas Tichamer Toth  knygas: 

"Jaunuolio kovos", "Jaunuolio lavinimasis", "Jaunuolio būdas" ir 

"Jaunuolio religija". Jis vadovavo "Šatrijos" korporacijai ir buvo jos 

pirmininku. Jis buvo Ateitininkų tarybos pirmininkas ir tuo pačiu 

metu ėjo Ateitininkų Federacijos vado pareigas. 

 

 

http://panevezys.lcn.lt/photo.php?photo=apie/lipniunas01.jpg&desc=Kun. A. Lipni%C5%ABnas.
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ATEITININKŲ 

IŠRAIŠKA 
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Ateitininkų Organizacijos Medis 

 

 

 
  

* Savarankiškas

* Šelpia visą organizaciją

Vadovauja Ateitininkų *  Vadovauja Ateitininkų * Išrinkta Kongresuose

Federacijos Tarybos pirm. Federacijos Valdybos pirmininkas/ė

Valdyboje: Valdyboje:

* 10 Lietuvos atstovų/ių - išrinkti * Generalinis Sekretorius Lemont, IL JAV

* Dvasios Vadas * Kiti valdybos nariai

* Buvęs At-kų Fed. Tarybos pirm. * Visų sąjungų pirmininkai

* 5 Šiaurės Amerikos atstovai/ės - [Skaičius nenustatytas]

išrinkti Šiaurės Amerikos at-kų

* 1 Vokietijos atstovas/ė - išrinkti

* 1 Australijos atstovas/ė - išrinkti

19 IŠ VISO [nustatytas skaičius]

* Savarankiska

* Isrinkta S.A. At-ku

ATEITININKŲ NAMAI

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDAS

Š. A. ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 

SĄJUNGA (ASS)

Š.A. STUDENTŲ AT-KŲ 

SĄJUNGA (SAS)

Š.A. MOKSLEIVIŲ AT-KŲ 

SĄJUNGA (MAS)

SAVARANKIŠKOS KRAŠTO VALDYBOS

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 

TARYBA (Lietuvoje)

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 

VALDYBA (Lietuvoje)

KONTROLĖS KOMISIJA 

(Lietuvoje)

AT-KŲ KONGRESAI

LIETUVOS ŠALPOS FONDAS

Š.A. JAUNŲJŲ AT-KŲ SĄJUNGA 

(JAS)

KORPORACIJOS:   GIEDRA, 

GAJA (medikų korp.)
DRAUGOVĖS KUOPOS KUOPOS

ŠIAURĖS AMERIKOS 

ATEITININKŲ TARYBA (ŠAAT)

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ 

VALDYBA (ŠAAV)
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ATEITININKO MOKSLEIVIO ĮŽODIS 
 

Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadu sekti Kristų, 

Dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei 

Ir uoliai eiti moksleivio ateitininko pareigas. 

Kristau, padėk man ištesėti. 

 

 
ATEITININKŲ CREDO 

(parengta Reino konferencijos proga 1947 metais) 

 

Išpažįstame Tave, didysis mūsų Atnaujintojau, Kristau, Žmogau, Dieve! 

Visa tebūna perkeista Tavyje ir per Tave! 

Nes ką padės mums ir mūsų draugams, 

jei kiti gyvens be Tavo šviesos, be Tavo teisingumo ir meilės. 

 

Kaip upė teka mūsų džiaugsmas, su visais kartojant: Visa, o visa atnaujinti Tavyje! 

Mūsų širdis virpa, pagalvojus apie Tavo Karalystę žemėje! 

Mūsų valia nerimsta: veržiasi aukoti Tau,  kas šventa mūsų jaunystėj, 

Tau gyventi ir Tau gyvenimą palenkti. 

 

Kas girdi mūsų balsą ir kas lydi mūsų žingsnius, težino: 

Ateitis turi būti su Tavim, 

Nes be Tavęs nėra ateities, 

Mūsų Kristau, mūsų Broli, mūsų Valdove!    Amen. 
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ATEITININKŲ SVEIKINYS 
 

 

Pradedant oficialią programą, atidarant susirinkimą, pirmininkas pasveikina susirinkusius: 

 

Garbė Kristui! 
 

Susirinkusieji atsako: 

 

Garbė! 
 

Oficialiuose susirašinėjimuose sveikinys dedamas raštų pradžioje, viršuje, arba pačioje 

pabaigoje, dešinėje pusėje.  

 

 

 

ATEITININKŲ ŠŪKIS 

 
 Ateitininkų šūkis yra:  

 

„Visa atnaujinti Kristuje“. 

 

Šūkio autorius yra apaštalas šv. Povilas. Būdamas Romos kalėjime, jis rašė laišką Efezo 

krikščionims.  Šv. Povilas jame kalba apie krikščionių paskirtį, išplaukiančią iš Dievo valios. Juo 

pasinaudojo Popiežius šv. Pijus X 1903 m. savo enciklikoje. Jis ragino krikščionis į 

atsinaujinimą: religinį, dorinį, socialinį. 
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ATEITININKŲ ŽENKLAS 

 
Ateitininkų ženkliukas yra: 

 

 Tulpės žiedo forma – sudaro penki tulpės žiedeliai 

o Tulpė reiškia dvasinę jaunatvę 

o Penki žiedlapiai – penki principai 

 Kryžius centre – ištryškęs iš saulės 

o Pats kryžius yra pagrindinių gyvenimo krypčių rodyklė ir Kristaus kančios ir 

pergalės ženklas 

o Trys vertikalūs ir trys horizontaliniai spinduliai: 

 Horizontalinės linijos reiškia gamtinį mūsų kelią  

 Vertikalinės linijos reiškia antgamtinį mūsų kelią 

 Trys saulės spinduliai reiškia tris Dieviškas dorybes: tikėjimas, viltis ir 

meilė. 

 Saulė kryžiaus centre simbolizuoja amžiną šviesą ir tiesos šaltinį Dievą. 

 Žemės pusrutulis yra mūsų veiklos plotas – pasaulis. 

 Gedimino stulpai, įspausti žemės pusrutulyje yra mūsų veiklos ypatinga vieta,  savoji 

žemė, tauta, tėvynė.  

 

Ženklelio fonai: 

 Jaunučių – baltas 

 Moksleivio – žalias, simbolizuoja viltį 

 Studento – raudonas, simbolizuoja kovingumą 

 Sendraugio – geltonas simbolizuoją subrendimą ir tikėjimą 
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ATEITININKŲ HIMNAS 

 

Žodžiai A. Žalvarnio – Tilvyčio 

Muzika Č. Sasnausko 

 

 

Kas gi ten aukso spindulius beria, 

Ko taip nušvito rytai ateities? 

Širdys it rasą gaivinančią geria, 

Sieloj tvirtybė ir galia vilties. 

 

Lietuvą Dievas apveizdi ir gina, 

Amžiais suvargusios jos neapleis: 

Ateičiai dvasios galiūnus augina, 

Vesdamas juos stebūklingais keliais. 

 

Tilkit nutilkit, kurie prieš dievybę 

Bandėt kovoti viešai ar slaptai. 

Mūsų idėjos: tikybos brangybė, 

Mokslas, dorumas, tautos reikalai. 

 

Ateitį regim tėvynės laimingą, 

Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos. 

Stokime drąsiai į kovą garbingą, 

Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos! 
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ĮSIGILINTI 
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Ateitininkų Istorija- Tolimesni Skaitiniai 

 

 

1) Ateitininku Šimtmečiui paruošta filmas (labai įdomų nuotraukų, vaizdų, ir 

žmonių!!!!!!!!!) 

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/109/simtas-ateities-metu 

 

2) Ateitininku Istorijos Ištrauka:  

http://www.ausra.pl/0402/ateitininkai.html 

 

3) Antano Maceinos Straipsnis- “Kas Yra Ateitininkas?” 

http://maceina.lt/html/ateitininkijairtremtis.html 

 

4) Straipsnis iš Ateities žurnalo- “Ateitininku manifestas” (daug informacijos!- 

pradeda ant sekančio puslapio) 

http://zurnalasateitis.lt.tst.bernardinai.lt/atgal_i_ateiti.php?straipsnis=371 

 

5) Prano Dovydaičio straipsnis – “Trys pamatiniai klausimai” 

http://zurnalasateitis.lt.tst.bernardinai.lt/atgal_i_ateiti.php?straipsnis=760 

 

6) Lituanus Journal; angliškai parašyta Ateitininkų Istorija- “Ateitis: Federation 

for the Future” 

http://www.lituanus.org/2010/10_3_02%20Kriauciunas.html 

 

7) Moksleivių Ateitininkų Programa (sena) 

http://www.ateitis.org/mascv/atkuist.html 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/109/simtas-ateities-metu
http://www.ausra.pl/0402/ateitininkai.html
http://maceina.lt/html/ateitininkijairtremtis.html
http://zurnalasateitis.lt.tst.bernardinai.lt/atgal_i_ateiti.php?straipsnis=371
http://zurnalasateitis.lt.tst.bernardinai.lt/atgal_i_ateiti.php?straipsnis=760
http://www.lituanus.org/2010/10_3_02%20Kriauciunas.html
http://www.ateitis.org/mascv/atkuist.html
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UŽDUOTIES ANKETA 
 

Juk svarbu ne tik išmokti teoriją, bet ir pabandyti ją įgyvendinti – tikras moksleivis ateitininkas 

yra ne tik sumanus ir apsiskaitęs, tačiau ir veiklus bei kūrybiškas. 

 

 

Vardas/Pavardė: 

 
 

Užduotis:  
 

 

Data kada atlikta:  

 

Vaizdinis ar žodinis užduoties aprašymas  (prašome prisegti atskirą lapą - 

Nuotrauka, aprašymas, tekstas ar bet koks kitas kūrybiškai pateiktas pristatymas kuris parodo 

kad įgyvendinote uždavinį) 

 

 

Trumpas pamąstymas apie tai, kaip patiko įgyvendinti užduotį, ką naujo 

išmokai?  
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UŽDUOTIES ANKETA 
 

Juk svarbu ne tik išmokti teoriją, bet ir pabandyti ją įgyvendinti – tikras moksleivis ateitininkas 

yra ne tik sumanus ir apsiskaitęs, tačiau ir veiklus bei kūrybiškas. 

 

 

Vardas/Pavardė: 

 
 

Užduotis:  
 

 

Data kada atlikta:  

 

Vaizdinis ar žodinis užduoties aprašymas  (prašome prisegti atskirą lapą - 

Nuotrauka, aprašymas, tekstas ar bet koks kitas kūrybiškai pateiktas pristatymas kuris parodo 

kad įgyvendinote uždavinį) 

 

 

Trumpas pamąstymas apie tai, kaip patiko įgyvendinti užduotį, ką naujo 

išmokai?  

 

 

 

 


