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 Kodėl norite užimti šias pareigas?
 
Esu dėkinga už parodytą pasitikėjimą iškeliant mano kandidatūrą. Manau, kad
savo žiniomis, idėjomis ar tiesiog fizine pagalba galiu vaisingai prisidėti prie
Ateitininkijos augimo ir klestėjimo. Tikiuosi, kad galėčiau prisidėti prie
aktyvesnio dialogo tarp skirtingų ateitininkų kartų ir veikimo kartu.

Pasidalinkite, ką Jums reiškia kvietimas „Ateikite kurti“.
 
Žodžiai "Ateikite kurti" man pirmiausia primena mylimą mokytoją ir bičiulį kun.
Arvydą Žygą -   pažinti jį. mokytis iš jo ir matyti pasiaukojantį ir įkvepiantį
veikimą Ateitininkijoje buvo didžiulė Dievo dovana. Taip pat šie žodžiai ragina
mane imtis aktyvios veiklos - besikeičiant vidinėms ir išorinėms aplinkybėms,
nebijoti keistis ir vis iš naujo atnaujinti save, savo šeimą ir aplinką. Turime
nepasiduoti nuovargiui ir nihilizmui, o būti įkvėpti kūrybiškam veikimui -
pasiruošę kiekvieną kartą iš naujo susipažinti su mus supančiais
žmonėmis, persvarstyti veikimo būdus ir metodus, geriau pažinti ateitininkiškąjį
paveldą ir jį naujai pritaikyti, o svarbiausia - klausytis, ko Dievas ir žmonės iš
mūsų nori, ką yra būtina (nors galbūt - nesuplanuota) padaryti ir bandyti tam
atliepti. "Ateikite kurti" - tai kitais žodžiais persakytas mūsų šūkis "Visa
atnaujinti Kristuje" - kvietimas būti ne tik efektyviai veikiančia organizacija,
bet ir Kristaus dvasios įkvėptu sąjūdžiu.



Kokią ateitininkijos viziją matote 4 metams?
 
Ateitininkijos vizija artimiausiems metams - augantis jaunimo sąjūdis ir tuo pačiu
organizacija, suvienijanti visas ateitininkų kartas bendram tikslui.   Galėtume
stengtis efektyviau išnaudoti Ateitininkijos patirtį ir organizacijos narių
potencialą, užtikrinti sklandesnį perėjimą iš vienos sąjungos į kitą, kad kuo
mažiau narių "nubyrėtų". Mūsų šūkis primena, kad turime nuolat atsinaujinti -
įpūsti naują, jaunimo širdis galinčią patraukti idealizmo ir užsidegimo ugnelę
organizacijos narių gretose ir siekti, kad kvietimas prisijungti prie mūsų
organizacijos pasiektų daugiau jaunų žmonių, o patys būtume pasiruošę būti
atviresni ir sugebėtume ateinančiuosius priimti. Ateitininkai turi nuolat
gyventi  kūrybiškoje  įtampoje tarp efektyvaus organizacijos veikimo ir sąjūdžio
misijos, tarp planų įgyvendinimo ir atliepimo būtiniausiems poreikiams, tarp
tradicijų ir naujovių, tarp istorinio paveldo ir dabarties iššūkių, tarp kalbėjimo ir
klausymo, tarp vadovavimo ir tarnavimo.

Kuris ateitininkų principas Jums yra artimiausias? Kodėl?
 
Mane visuomet žavėjo Ateitininkų ideologijos visapusiškumas -  tik vadovaujantis
visais penkiais principais galime pasiekti pilnutinę asmenybės brandą. Vis dėlto,
neįmanoma įsivaizduoti gero ateitininko, kuris būtų netikintis Kristumi - taigi
katalikiškumo principas yra kertinis.


