
ARTĖTI PRIE KRISTAUS 
IR AMŽINYBĖS



Katalikiškumo principas yra ašis, ant kurios tvirtai laikos visi 
ateitininkų principai. Mūsų kasdienės „pratybos“ yra santykio 
su Kristumi kūrimas per maldą, kasdienį Šventojo Rašto 
skaitymą, Eucharistiją, dalyvavimą Bažnyčios gyvenime, kad 
galėtume atlikti visas kitas savo pareigas – būti sąmoningi 
lietuviai, susipratę inteligentai, atsakingi šeimos ir visuomenės 
žmonės. 



TIKĖJIMĄ PAVERSTI 
GYVENIMO FAKTU



Ateitininkų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje“ įpareigoja laiko ir 
kasdienybės iššūkius priimti su tvirtu krikščionišku nusistatymu 
ir apsisprendimu. Tai nėra siekis įtvirtinti katalikų tikėjimą 
ar primesti jį kitam. Tai atsakomybė veikti pagal pagrindinį 
krikščionišką principą – meilę artimui ir žmogiškąjį atvirumą. 
Ateitininkai yra veikimo visuomenėje mokykla, kurioje 
svarbiausia – ugdyti žmogišką jautrumą ir atsakomybę už 
tiesos ir gėrio triumfą.



MYLĖTI ŠIMTĄ METŲ, 
O NE ŠIMTĄ KARTŲ 



Šis šūkis apie šeimyniškumo principą, kurio pagrindas – meile, 
atsakomybe ir pagarba pagrįsti ryšiai tarp vyro ir žmonos, 
tėvų ir vaikų, senelių ir anūkų, kuriantys tvirtos visuomenės 
pagrindą. Šeima – tai aplinka, kurioje žmogus auga ir turi 
teisę, kad juo būtų pasirūpinta, bei pareigą pasirūpinti savo 
artimaisiais. Tai vyro ir moters vienybės jėga santuokoje. Šeima 
yra šaknys ir gyvybė nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties. 
Tokio šeimos idealo siekia ir dėl jo veikia ateitininkai. 



PAŽINTI TIESĄ



Inteligentiškumas – tai vidinė asmens kultūra, kuri yra daugiau 
negu tik mandagus elgesio taisyklių išmanymas ar geras savo 
profesinės srities žinojimas. Tai žmogaus ir pasaulio suvokimas, 
atsiskleidžiantis per filosofiją, psichologiją, istoriją ir, žinoma, 
meną, kurio kūrėjas ir šaltinis yra pats žmogus. Daugelis 
ateitininkų renginių skirti ugdyti krikščionišką pasaulėžiūrą ir 
per ją pažinti tiesą apie žmogų bei pasaulį. Šios pasaulėžiūros 
pagrindas – tai Katalikų Bažnyčios mokymas, kad kiekvienas 
žmogus, kaip Dievo kūrinys, yra kilnus ir turi neprilygstamą 
vertę. 



KURTI LIETUVĄ, 
KURIOJE GERA



Tautiškumo principas, pirmiausia, reiškia aiškų savo lietuviškos 
tapatybės suvokimą ir su juo gaunamą atsakomybę kurti 
Lietuvą. Ateitininkui kurti savo šalies gerovę – tai pasverti 
visus savo veiksmus ant krikščioniško idealo svarstyklių.  Būti 
tautiškam, tai kurti tokią šalies kultūrą, kuria didžiuotųsi ne tik 
patys lietuviai, bet kuria gėrėtųsi ir visas pasaulis. Tautiškumas 
kartu ir jautrumas kitoms tautoms, jų vertės suvokimas ir 
gebėjimas būti tautų bendruomenės dalimi. Tai patriotiškumas, 
kai už Lietuvos laisvę esame pasiruošę sumokėti savo asmenine 
gerove ir gyvybe. Bet svarbiausia – ugdyti sąmoningus, dorus 
ir atsakingus piliečius, kad didžiausios kainos ginant Lietuvos 
laisvę nebereiktų niekad sumokėti.


