Ateitininkų veikla Žemaitijoje: nuo atkūrimo iki šių dienų
Ateitininkų idėjomis sužavėti jaunuoliai Telšių vyskupijoje pradėjo burtis prasidėjus Sąjūdžiui
1988 m. Tiesa, dar nuo 1969-ųjų drąsiausią parapijų jaunimą jungęs Eucharistijos bičiulių sąjūdis
rekolekcijų ir susitikimų metu pasišventusių kunigų ir vienuolių
dėka buvo supažindinamas su Antano Maceinos, Stasio Šalkauskio
ir kitų autorių mintimis. Dar buvo vyskupijoje žmonių, davusių
įžodį ir dalyvavusių ateitininkų veikloje tarpukaryje, todėl
ateitininkų idėjos nebuvo visiškai užmirštos. Tradiciškai vyskupijos
parapijų jaunimas susitikdavo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, tad
vieni kitus pažinojo, tai padėjo ateitininkų atsikūrimui vyskupijoje.
Tų laikų liudininkė Audronė Bučinskaitė-Denisevičienė iš Šilutės
pasakoja, kad 1988 m., po įprastų Žemaičių Kalvarijos atlaidų
jaunuoliai, susirinkę iš Plungės, Šilutės ir Šilalės, Rietavo,
Mažeikių bei kitų parapijų, išreiškė troškimą vienytis ir kažką
bendrai nuveikti. Pirmiausia Raimondos Jucytės jie buvo pakviesti į
jos namus Plungėje, kur dalyvavo ir garbingas kunigas Petras
Našlėnas. Būtent šio kunigo jie ir buvo paraginti ne išradinėti kažką
naujo savo veiklai, bet vienytis po garbingos ateitininkų
organizacijos vėliava. Susirinkusieji pritarė ir nuolat susirinkdavo
tai vienur, tai kitur. Štai kartą jie susirinko Šilutėje, Audronės
namuose.
Med. m. dr. Aloyzo Pundziaus, daugiausiai prisidėjusio prie
Parapijų jaunimas Šilutėje pas
ateitininkų atsikūrimo Telšių vyskupijoje, rašytame pranešime
Audonę Bučinskaitę namuose.
„Ateitininkų kuopų steigimo patirtis ir metodai“ ( Priedas Nr.1)
A. Denisevičienės nuotrauka
skaitome, kad Telšių vyskupijoje ateitininkų kuopos buvo
steigiamos pasitelkiant aktyvius parapijų klebonus, kunigus, bažnyčių tarnus, mokytojus ir sendraugius,
kurie buvo dalyvavę organizacijos veikloje Nepriklausomoje Lietuvoje. Dėl ateitininkų atsikūrimo glaudžiai
buvo bendradarbiauta su jo Ekscelencija Telšių vyskupu Antanu Vaičiumi. Tekste rašoma, kad 1988 m.
lapkričio 7 d. Plungėje susirinko tikintys moksleiviai iš Plungės, Rietavo, Šilutės, Klaipėdos ir vadovaujami
kun. E. Atkočiūno, įkūrė pirmąją ateitininkų kuopą Žemaitijoje. Ateitininkų populiarinimui, kaip rašo A.
Pundzius, daug įtakos turėjo įvairūs renginiai, maldingos ateitininkų kelionės pėsčiomis į Žemaičių
Kalvariją. Moksleiviai ateitininkai (pvz. Beata, Raimonda iš Plungės) išreiškė norą susitikti su kitų kuopų
nariais. Dr. A. Pundzius apie tokius moksleivių sumanymus pasakė Telšių vyskupui A. Vaičiui, o šis pasiūlė
surengti visos vyskupijos konferenciją ir rekomendavo prieš tai pervažiuoti visas parapijas, pakalbėti su
klebonais, paprašyti, kad nukreiptų į ją ateitininkus, o kur jų nėra – kandidatus. 1989 m. rugsėjo 17 d. į
Telšių vyskupijos ateitininkų konferenciją Telšiuose susirinko atstovai iš 25 parapijų – 156 moksleiviai, 36
sendraugiai, 5 studentai. A. Pundzius rašo: „renginys prasidėjo 12 val. Katedroje. Už ateitininkus vyskupas
laikė Šv. Mišias ir pasakė tam pritaikytą pamokslą. Be vyskupo dar kalbėjo seminarijos rektorius, Klaipėdos
dekanas, o taip pat Atkuriamojo komiteto pirmininkas V. Rastenis, vietiniai ateitininkų kuopų atstovai. Tą
pačią dieną išrinkta vyskupijos ateitininkų valdyba iš 7 žmonių, o Garbės pirmininku Jo Ekscelencija
vyskupas Antanas Vaičius, kuris vėliau kiekviena proga primena ateitininkų organizavimo svarbą. (...) Šiuo
renginiu apie ateitininkus sužinojo nemažas būrys jaunų žmonių“. Tuo metu Telšių vyskupijoje, įskaitant
Klaipėdos prelatūrą, buvo 142 parapijos, todėl bandyta organizuoti veiklą pagal dekanatus. A. Pundzius
išskiria Mažeikių dekanato valdybos pirmininkę gyd. E. Butkienę, kuri atstovavo suvažiavime gausiausią
delegaciją. Lapkričio 23 d. jau yra 30 kuopų, kuriose ugdomi 442 moksleiviai. A. Pundzius rašo: „Renkant

ateitininkų kuopos valdybą, jo pirmininku reikia išrinkti norintį juo būti, jis turi būti kitų moksleivių
vertinamas, veiklus, besižavintis ateitininkų idealais. Manau, kad Žemaitijoje yra toks Rolandas Karpavičius
Klaipėdoje, Plungėje Beata Zdramytė, Mažeikiuose Aušra Gauryliūtė, Telšiuose Janina Šalkauskaitė (turi
būti Janina Šalkauskytė), Kuršėnuose Romualdas Slavinskas, Saugose Ingrida Rimdeikaitė ir kt.“. Dr. A.
Pundzius pamini kaip svarbu jaunam žmogui keliauti, susitikti, dalyvauti atlaiduose, prisidėti prie religinių
paminklų atstatymo, senelių, našlaičių globos. Tų idėjų veikiami ateitininkai rinkosi į atlaidus, Plungės
ateitininkai vyko į Rainius, 1989 m. liepos mėn. Plungės ir Rietavo ateitininkai važiavo į Kryžių kalną, kur
pastatė kryžių kaip dėkingumo ženklą už atkurtą ateitininkiją ir prašė palaimos tolimesnei veiklai. Tuo metu
ateitininkai atstatinėjo kryžius, koplytėles, o senelių namais labiausiai rūpinosi Kaltinėnų ateitininkai. Kun.
Jonas Bučelis Taikos Karalienės parapijoje Klaipėdoje įkuria kuopą, o Kun. Tadas Poška Telšių Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje dar anksčiau buvo subūręs kuopelę, kurios nariai 1989 m.
sausio mėn. per šv. Jono Bosko atlaidus jau davė įžodį. Visada šią kuopą palaikė ir vėliau Telšių Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijoje dirbę klebonai: kun. Kazys Žąsytis, dr. kan. Algis Genutis.
Atkuriant sendraugius Plungėje V. Rastenis pabrėžė, kad reikia veikti viešai. A. Pundzius rašo „Dėl to
nevengėme organizuoti paskaitų, kalbėti mitinguose. Jau tuo metu Plungės ir Telšių ateitininkai turėjo įsigiję
vėliavas. Ateitininkai gražiai bendravo parapijomis, keliavo vieni pas kitus. Pradžioje buvo laikotarpis, kai
ateitininkai rinkdavosi vieni pas kitus namuose posėdžiauti – ne tik Plungėje pas R. Jucytę, o Šilutėje pas
Audronę Bučinskaitę, bet ir Telšiuose pas J. Šalkauskytę.

Atkuriamasis ateitininkų suvažiavimas Vilniuje. Iš J.Šalkauskytės archyvo.

Ateitininkai Lietuvoje po sovietinės okupacijos oficialiai atsikūrė 1989 metais sausio 7d. kun.
Vaclovas Aliulis su talkininkais sukvietė ateitininkų sendraugių ir katalikiškosios visuomenės atstovų
konferenciją Vilniuje, Istorijos instituto salėje. Konferencija išrinko atkuriamojo Ateitininkų federacijos
suvažiavimo rengimo komitetą, kurio pirmininku išrinktas dr. Vincas Rastenis atliko milžinišką darbą
organizuodamas ateitininkų atkuriamąjį suvažiavimą tuometinėmis sąlygomis. Juk jaunimą reikėjo ne tik
pakviesti, bet ir supažindinti, kas tai per organizacija ir kam ji tokia šiais laikais reikalinga. Iš Žemaitijos
jaunimo būreliai į tų pačių metų lapkričio 25-26 d. Vilniuje vykusį atkuriamąjį suvažiavimą, kuris

ateitininkų federacijos pirmininku išrinko dr. Arvydą Žygą, pajudėjo autobusais ir traukiniais. Iš Mažeikių,
Viekšnių, kitų aplinkinių parapijų subūrė tikybos mokytoja Zofija Remezienė.
Vyko jaunimas iš Šilutės, nes tų pačių metų vasarą Vytautas Toleikis su jau sukomplektuota kuopa iš
Vilniaus turėjo ekspediciją Šilutėje ir paskatino ateitininkų vienetą steigti ir čia. Traukiniu iš Klaipėdos per
Kretingą, Plungę, Telšius keliavo pakeliui esančių parapijų jaunimas. Kaip liudija šių įvykių liudininkė J.
Šalkauskytė, traukinyje vyravo ypatinga nuotaika. Tarpinėse stotyse vis įlipę jaunimo būreliai bekeliaujant
susipažino, skambėjo bendra giesmė ar daina. Atkuriamajame suvažiavime Vilniuje dalyvavo ir kitų
Žemaitijos parapijų atstovai, klebonai. Štai, pvz., iš Mosėdžio klebonas kun. S. Anužis savo automobiliu
atsigabeno kelias jaunas mokytojas, tikėdamasis, kad jos taps būsimomis kuopų globėjomis. Tarp jų buvo
Margarita Petrauskaitė, kuri ir įkurs Mosėdyje vieną pirmųjų kuopų Skuodo krašte 1991 m. Dr. Vincas
Rastenis ir dr. Arvydas Žygas ir toliau darbavosi, kad kurtųsi kuopos ir atsirastų naujų globėjų Lietuvoje.
Štai Židikuose gyvenanti Jurgita Paulauskaitė pradėjo burti ateitininkų kuopelę dar 1990 metais. Ji, 1991 m.
išgirdusi per laidą prof. Arvydo Žygo kvietimą, kartu su kitomis jaunomis būsimomis kuopų globėjomis iš
visos Lietuvos dalyvavo Druskininkuose vykusiuose ateitininkų globėjų kursuose, kuriuos vedė ne tik
profesorius, bet ir s. Daiva Kuzmickaitė. Anksti pirmosios kuopos adoruotojų ir patarnautojų pagrindu
įsikūrė ir Mažeikiuose (Don Bosco kuopa, kuriai iš pradžių vadovavo Aušra Gauryliutė, o nuo 1993 m. Rūta
Urbonavičiūtė), Sedoje bei Viekšniuose, kur pirmasis kun. Jono Ilskio kuopos globėjas buvo vargonininkas
V. Lizdenis, o 1995m. perėmė dar visai tuo metu jaunas globėjas Paulius Auryla. Kazimiera Sipienė

Kun.V. Aliulis ir Dr. V. Rastenis. Nuotraukos iš interneto.

prisimena, kad 1990 m. Telšiuose vyko tikybos mokytojų
seminaras ir ten atvykęs prof. A. Žygas kalbėjo taip įkvepiančiai,
kad jos trys tikybos mokytojos buvo taip sujaudintos, kad
grįždamos tuojau pat nusprendė kurti kuopeles, nors nežinojo kaip,
Prof.kun. Arvydas Žygas
nuo ko pradėti. Jos savo vidurinėse mokyklose ėmėsi darbo rinkti
mokinukų prašymus (su tėvų sutikimu) burtis į Ateitininkų organizaciją. 1992 m. liepos mėn., dalyvaujant
dr. A. Pundziui, dar be stogo esančioje bažnyčioje įkūrė Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo ateitininkų kuopą,
nors ir kiekvienoje mokykloje nutarė palikti atskiras kuopeles. Tais pačiais 1990-aisiais A. Žygas lankėsi ir
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus katalikiškoje gimnazijoje (tuo metu pirmoje Lietuvos katalikiškoje
vidurinėje mokykloje) ir jo paskatinta ten įsikūrė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopa,
kuriai iš pradžių vadovavo Veronika Rumbutienė, jaunučiams ses. Danutė Malinauskaitė, o vėliau iki 1997
m. globojo Elena Martinkienė, o iki šiol – J. Raudytė.
Charizmatiškas eucharistijos bičiulių vadas – Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas tapo Telšių
vyskupijos ateitininkų dvasios vadu. Telšių Vyskupijos ateitininkų krašto valdyba nuo pat įsikūrimo veikė
gana aktyviai, organizuodama stovyklas, žygius, vadovų kursus, rekolekcijas. Dr. A. Pundziui apsirgus,
1990 m. Telšių krašto ateitininkų pirmininkės pareigas ėjo J. Šalkauskytė, kaip liudija paties daktaro jai

rašytas laiškas (Priedas Nr.2), ji dalyvaudavo Ateitininkų federacijos tarybos posėdžiuose, kurie vykdavo tai
Vilniuje, tai Kaune kas 2 savaites. J. Šalkauskytė pasakoja, kad vienas iš posėdžių jai labiausiai įsiminė:
1991 m. sausio 12 d. (penktadienį) vyko Vilniuje, tad ne visiems AF valdybos nariams susirinkus ir girdint
kas dedasi prie Parlamento, valdybos nariai nutraukė posėdį ir patraukė ten, kur jiems tuo metu atrodė
svarbiausia – kun. Robertas Grigas į Aukščiausiosios tarybos rūmus, prof. Alvydas Žygas, sesė Daiva
Kuzmickaitė ir kiti dalyviai į tas vietas, kurias jau saugojo susirinkę Lietuvos žmonės. Kadangi tuo metu
namuose nebuvo telefono ryšio, Janina skambino A. Raudienei į namus (buvusios Telšių katalikiškos
mokyklos direktorei), kad praneštų tėveliams, kad jai viskas Vilniuje gerai.
1995 metų Studentų ateitininkų vasaros akademija
Palangoje. Nuotraukoje dr. Arvydas Žygas, Dalia
Kabašinskaitė, Mindaugas Kuliavas, Kęstutis Bagdžius,
J. Šalkauskytė. Iš J.Šalkauskytės archyvo.

Nuotraukoje Asta Aleksonis, Janina Šalkauskytė,
Diana Milerytė. Iš Janinos Šalkauskytės archyvo

Viena pirmųjų vasaros ateitininkų stovyklų, vadovaujantis JAV ateitininkų sukurta metodika ir ten
vykstančios „DAINAVOS“ stovyklos patirtimi, įvyksta 1991 m. liepos mėn. Pajūrio miestelyje Šilalės raj.,
globojama vienuolio kun. Vytauto Sadausko ir stovyklos dvasios vado kun. Jono Kaunecko. Šios stovyklos
metu Pajūrio miestelyje per Šv. Onos atlaidus buvo pastatytas ir pašventintas Ateitininkų kryžius. Šioje
stovykloje dalyvavo ir Asta Aleksonis iš JAV, pagelbėjo Birutė Bublienė iš JAV ir sesė Daiva Kuzmickaitė.
J. Šalkauskytė prisiminė: „2016 m. vasarą aš dar kartą grįžau į Pajūrį ir stovyklavau kartu su Telšių
vyskupijos ministrantais. Geras jausmas: viskas žinoma, ateitininkų kryžius tebestovi, bažnyčioje tik po 25
metų pastebėjau užrašą „Visą atnaujinti Kristuje“, permąstau, ką šiandien veikia stovyklos vadovai,
miestelis sutvarkytas, „beždžionių“ tiltai yra, profesinės mokyklos pastatai griaunami ir ten kuriasi Lietuvos
kariuomenė, a. a. kun. V. Sadausko kapelis, didžiulė padėka jam už dovanotą laiką, palaikymą ir auginimą,
jei ši pirmoji stovykla būtų nepasisekusi, tikrai būčiau pagalvojus ar kitą kartą imtis atsakomybės.“ 1991 m.
Telšių Katalikiškoje vid. mokykloje vyko ir Moksleivių ateitininkų rudens akademija ir kai kuriais
organizaciniais rūpesčiais savo knygutėje „Patirtys“ pasidalino A. Raudienė ( Priedas Nr.3).
Pradedamos organizuoti ir ateitininkų
kelionės į užsienį. Tų pačių 1991 m rugpjūčio
mėnesį Telšių vyskupijos ateitininkai išvyksta į
Čenstakavą, į jaunimo susitikimą su Šv. Tėvu Jonu
Pauliumi II, rengiamos stovyklos Kaltinėnuose ir
Pajūryje. Organizuojasi pirmosios grupės vykti ir į
Taize susitikimus. Reikia atkreipti dėmesį, kad
Žemaitijoje didesnius ar mažesnius dalyvių
būrelius surenka ne tik vietos kuopų žygiai,
stovyklėlės, susitikimai, bet ir Federacija bei
atskiros valdybos, kurios organizuoja renginius,

pvz., moksleivių ir studentų akademijas, pvz., Moksleivių ateitininkų pavasario akademijos – Kaltinėnuose
(1991), Klaipėdoje (1992), Varniuose (1994), Moksleivių rudens akademijos – Telšiuose (1991), Kretingoje
(1993), Moksleivių žiemos akademija – Tauragėje, Telšiuose, moksleivių vasaros stovyklos – Juodkrantėje
(1993), Klaipėdoje, Tauragėje, Viekšniuose; studentai vėlyvą 1989 m. rudenį rinkosi Nidoje, 1992 m.
Plungėje vyko Studentų žiemos akademija, o 1995 m. vasaros stovykla Palangoje. Keliaujančios moksleivių
stovyklos: 1993 metais liepos mėn. vyksta keliaujanti ateitininkų moksleivių stovykla Žemaičių Kalvarija –
Telšiai – Kaunas – Marijampolė. Šioje stovyklos komandoje dar būdamas studentu dalyvavo ir Kauno
arkivyskupas Kęstutis Kėvalas (joje buvo skiriamas dėmesys pasiruošti popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui į
Lietuvą); 1994 m. liepos mėn. Juodkrantė – Klaipėda – Kaunas – Marijampolė. Nuo 1993 iki 1997 m.
Telšių vyskupijos ateitininkų valdybai vadovavo Raimonda Jucytė, jai talkino Odeta Erminaitė ir jų suburta
komanda.
1995 m. Studentų ateitininkų vasaros akademija
Palangoje. Svečiuose Telšių vyskupas A. Vaičius.
Nuotr.: J. Šalkauskytė, Aušra Sidorkina, kun.
apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas. Iš
J.Šalkauskytės archyvo.

Telšių vyskupijoje Ateitininkų kuopos kūrėsi inicijuojamos ir globojamos kunigų ir atsidavusių globėjų,
dažniausiai tikybos mokytojų, nors oficialiai Ateitininkų federacijoje užregistruojamos kiek vėliau – 1997m.

Papilės Šv. Aloyzo kuopa 2020 m. Globėjos Genovaitės Pundziuvienės nuotr.

Kan. Vytautas Petrauskas

ir po jų. Palaikoma kan. Vytauto Petrausko, įsikuria Kūdikėlio Jėzaus
Teresėlės kuopa Palangoje, globojama Inesos Baužaitės. 1994 m. įsteigiama
Šv. Juozapo kuopa Skuode, globojama Stanislavos Sandarienės.
Kun.Vytautas Skiparis ir globėja Genovaitė Pundziuvienė įkuria kuopą
Papilėje 1995 m. Papilės Šv. Aloyzo kuopai stiprius pradus ir pamatus
suteikė vėlesnis parapijos klebonas Jonas Bučelis, kuris pelnytai vadinamas
kuopos krikštatėviu. Būtent šių klebonų dėka papilėniškiai ateitininkai ir
gimė, ir savo laiku stipriai „įsikibo šaknimis“, ir „atsistojo ant kojų“ bei
tapo viena puikiausių ir labiausiai organizuotų Žemaitijos kuopų.

Palangoje įsikuria Žemaitijos ateitininkų centras. Čia vysk. A.Vaičiaus buvo įsteigtas ir pirmasis Telšių
vyskupijos jaunimo centras, kuriam iki 2000 m. kovo 7 d. vadovavo kun. Vytautas Petrauskas. Jis buvo
išrinktas ir dalyvavo pasaulio Ateitininkų Federacijos tarybos veikloje iki 1997 m. Čia, Palangoje, ne tik
kasmet vyksta ateitininkų stovyklos, surenkančios po 120 jaunuolių, bet ir 500 egzempliorių tiražu
leidžiamas laikraštis „Mūsų ateitis“. Dar Amerikoje iki 1997 m. leistame ateitininkų žurnale „Ateitis“ ir
laikraštuke „Jaunystės vizija“ taip pat galima rasti vis daugiau informacijos apie ateitininkų veiklas Telšių
vyskupijoje. Mosėdžio ateitininkai prisimena, kad 1991 m. Palangoje vyko įspūdingos ateitininkų
rekolekcijos, kurias vedė pats kun. V. Petrauskas, talkinant klierikui Rolandui Karpavičiui.
Ypač prasminga, kad 1997 m. liepos 11 – 13 dienomis Palangoje vyko Nepaprastoji AF konferencija,
kurios metu buvo nutarta Ateitininkų federacijos valdybą iš Amerikos perkelti į Lietuvą, o žurnalo „Ateitis“
leidybą atnaujinti Lietuvoje. AF pirmininku išrenkamas teisininkas Vygantas Malinauskas. Tuo metu
ateitininkų veikla Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje įgyja naujų formų – yra
oficialiai registruojamos kuopos, ateitininkų organizacija turi prisitaikyti prie
Lietuvoje galiojančių reikalavimų, įstatyminių reglamentų.
Telšių vyskupijos ateitininkų valdybai iš Palangos persikėlus į Telšius, čia
1997 m. vyko Telšių vyskupijos ateitininkų konferencija. Joje buvo išrinkta
valdyba, kurią sudarė Kristina Bernotavičiūtė (Klaipėda), Elena Martinkienė
(Telšiai) ir Odeta Erminaitė (Plungė). Pastaroji nuo 1997-ųjų vienerius
metus ėjo pirmininkės pareigas, po jos pirmininke tapo Elena Martinkienė.
Telšių vyskupas kun. Joną Kaunecką 1998 m. sausio 6 d. paskiria Telšių
vyskupijos ateitininkų dvasios tėvu.
E. Martinkienei pradėjus eiti
Elena Martinkienė
pirmininkės pareigas, formuojasi naujos tradicijos: stovyklos prie Baltijos
jūros (Nidoje, Šventojoje), atsinaujinimo dienos-rekolekcijos artėjant šv. Kalėdoms ir šv. Velykoms,
„Paskutiniai laužai“ baigiantis vasarai, sutraukiančios vis daugiau dalyvių. Vyksta trijų dienų kelionė aplink
Lietuvą organizuota kartu su Blaivybės sąjūdžiu ir Lenkijos kunigais saleziečiais. Vis daugiau dalyvių iš
visos vyskupijos kuopų suburia ir Žemaičių Kalvarijos Didžiųjų atlaidų jaunimo diena. Kuopų skaičius
išlieka 25, nors dar daugiau jų galėjo tuo metu veikti ir oficialiai neregistruotų, kaip būrelių mokykloje. Vien
Telšiuose įvairiu metu veikė 4 kuopos: be Vysk. Vincento Borisevičiaus dar Prel. Juozapo Prunckio,
globojama Loretos Raudytės, Jono Pauliaus II kuopa, globojama Romos Čenkutės, o kiek vėliau ir Atžalyno
kuopa, globojama Lijanos Norvaišienės. Žemaitijoje dažni svečiai iš JAV atvykstantys Jonas ir Laima
Šalčiai taip pat reikšmingai paskatina kuopų veiklą ne tik patardami, padrąsindami, bet ir finansiškai
paremdami.
Baigiantis 1999 m., į Romą su J. Raudyte išvyksta 12 Telšių ateitininkų jaunučių grupė kartu su būreliais iš
Tauragės, Klaipėdos, kitų vietų. Jie su iš viso pasaulio atvykusiais vaikais žengia per Jubiliejines duris į šv.
Petro baziliką, susitinka su dabar jau šventuoju Popiežiumi Jonu Pauliumi II ir sutinka 2000 Jubiliejinius
metus. Tų pačių metų vasarą, rugpjūčio 12 dieną, dviaukščiu autobusu, vadovaujami E. Martinkienės,
palaiminti vyskupų A. Vaičiaus ir J. Kaunecko, į Pasaulio Jaunimo dienas Romoje išvažiuoja 66 įvairių

Telšių vyskupijos parapijų ateitininkai moksleiviai. Prieš kelias dienas konsekruotas vyskupu J. Kauneckas
išlydėdamas kvietė visus piligrimystės vargus aukoti už Tėvynę ir jos jaunimą. Piligrimų ateitininkų Dvasios
Vadu buvo paskirtas jaunas studijas Romoje baigiantis kunigas Kęstutis Pajaujis, kuris bendradarbiaudamas
su vadove E. Martinkiene, šią kelionę pavertė ne tik nepakartojama piligrimyste per Europos ir Romos
šventoves, bet ir ypatingomis rekolekcijomis, ne tik kvietė maldai, kantrybei, pasiaukojimui, artimo meilei,
bet ir rodė pavyzdį, kaip reikia tuo gyventi. Daugelis iš šios kelionės grįžo užsidegę karštesniu tikėjimu. Net
keli jaunuoliai iš to dviaukščio ateitininkų autobuso panoro stoti į kunigų seminariją.

2000 Jubiliejiniai metai Romoje. L.Raudytės nuotr.

Tais pačiais Jubiliejiniais metais Telšių vyskupijos ateitininkai aktyviai dalyvauja ir savanoriauja II Lietuvos
Eucharistiniame Kongrese Kaune, Šiluvos atlaiduose, kai vyko Lietuvos paaukojimas Švč. Jėzaus ir
Nekalčiausiajai Marijos Širdims.
Telšių ateitininkai, patyrę daug Dievo malonių per Jubiliejinius metus, užsidega vykdyti projektą
„Atnaujinkime kaimą“. Kas mėnesį vyksta vis į kitą dekanato parapiją susitikti su vietos jaunimu, o prieš tai
tris savaites ruošiasi susitikimui. Tokiai veiklai įkvėpė vyskupo R. Norvilos, dalyvavusio Romoje Jaunimo
dienose mintis, kad visi tie, kurie savo tikėjimą atgaivino Jubiliejinių metų renginiuose, yra tiesiog
įpareigojami dalintis savo tikėjimo ir gyvenimo su Dievu patirtimi su to nepatyrusiais miesto ir kaimo
jaunuoliais, kurie šėtono traukiami tapti alkoholizmo, narkomanijos, amoralaus gyvenimo ir materializmo
aukomis. Pavyksta įsteigti naujas kuopas Varniuose, Tryškiuose, Nevarėnuose. Besibaigiant Jubiliejiniams
metams, dalyvaudamas ateitininkų ir jų draugų, atvykusių iš aplankytų kaimų, kalėdiniame renginyje JE
vyskupas A. Vaičius pasakė: „Ateitininkai yra arčiausiai Bažnyčios širdies. Jūs išsirinkote geriausią dalį,
kuri nebus iš jūsų atimta“. JE vyskupas J. Kauneckas kvietė melstis: „Jeigu melsimės, tai visos blogybės
Lietuvoje, kad ir kokios didelės bebūtų, juokingai greitai subyrės“.
Iki šiol vis kitoje vietoje vykdavęs atsisveikinimo su vasara (iš skautų perimtas )„Paskutinio laužo“ vakaras
(Priedas Nr.4), anksčiau vykęs Biržuvėnų dvare arba prie Alsėdžių ežero ar kitur, persikelia į Kaltinėnus,
kur įsikuria mokytojos Aidos Buivydienės globojama kuopa, ir tampa dviejų dienų renginiu ne tik
vakarojant prie laužo su paskaitėlėmis ir pokalbiais, naujokų „krikštynomis“, bet ir su Šv. Mišiomis, agape,
nakvyne. Paskaitėles ir pokalbius jaunimui veda kunigai R. Karpavičius, K. Pajaujis, br. G. Numgaudis,
OFM, kartą buvo atvykęs net br. A. Gudaitis, SJ.
2001 m. vasarą prieš Žemaičių Kalvarijos atlaidus Telšių ateitininkai stovyklauja Alsėdžiuose – tai dar viena
projekto „Atnaujinkime kaimą“ dalis: lanko šeimas, kviečia į bažnyčią, jaunimą ragina burtis į ateitininkus.
E. Martinkienė surengia vyskupijos ateitininkams stovyklą Šventojoje „Pasaulis, meilė, aš ir Tu“, kur net
namelių visiems apsigyventi neužtenka, pastatoma didžiulė kareiviška palapinė.

Stovykla Šventojoje 2001 m. „Pasaulis, meilė, aš ir tu“ su Remigijum Žiogu pirmoje nuotr. ir Povilu
Ščerbavičiumi ir Artūru Butkumi – trečioje. Stovykloje dalyvavo ir vysk. J.Kauneckas – nuotr.. apačioje.
Iš asmeninio J.Šalkauskytės archyvo.
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Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Joms vadovauja tai vyskupas J. Kauneckas, tai kunigas Virgilijus
Poškus, tai R. Karpavičius, tai Vilius Viktoravičius, tai K. Pajaujis, dalyvauja Telšių kunigų seminarijos
klierikai. Ateitininkai atvyksta iš visos vyskupijos. Po linksmesnės dalies, po trumpų paskaitėlių grupelės
ruošia teminius vaidinimėlius, talentų vakarus, vyksta diskusijos, Susitaikinimo pamaldos, per kurias bemaž
visi dalyviai atlieka išpažintį, po to dalyvauja šv. Mišiose, priima šv. Komuniją, pasilieka ne vienai valandai
Švč. Sakramento Adoracijoje. Keičiasi gyvenimai, jaunimas dvasiškai stiprinamas dvasinėms kovoms.
Skuodo dekanate vos ne kiekvienoje parapijoje atsiranda ateitininkų, kuriuos globoti imasi tikybos
mokytojos. Prie jau veikiančių Stanislavos Sandarienės ir Margaritos Paulauskaitės kuopų prisijungia ir
Aurelija Narkutė, Jadvyga Odinienė, Virginija Gedeminienė. Naujos kuopos įsikuria ne tik Kaltinėnuose, bet
ir Plikiuose, Mažeikiuose (2 kuopos – Šv. Parnciškaus, globojama Rūtos Urbonavičiūtės ir Don Bosco,
globojama Sigridos Norvaišienės), atsikuria Palangoje, Šilalėje, o Klaipėdoje šalia veikiančių kuopų dar
įsikuria ir studentų Kazio klubas. Stiprėja 2005 m. įsikūrusi kuopa Varniuose, kai jai vadovauti ima Lijana
Norvaišienė, ir Klaipėdoje, kai prie jos vairo stoja Kristina Černis. Gaila, kad netekę globėjų ir neatsiradus
naujų, ateitininkai savo veiklą nutraukia Tauragėje, Tryškiuose, Nevarėnuose ir Plungėje.
Po E. Martinkienės Telšių vietovės pirmininko pareigoms ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje 1999 –
2003 m. išrenkamas Paulius Auryla, kuris nuo 2005 m. iki dabar vėl eina pirmininko pareigas. Jurgita
Raudytė valdybos pirmininko pareigas ėjo 2003-2004 m., o Roma Čenkutė 2004 – 2005 m.

Paulius Auryla

Jurgita Raudytė

Roma Čenkutė

Valdyboje nuolat darbuojasi J. Šalkauskytė ir J. Paulauskaitė. Į Panevėžį išvykus vyskupui J. Kauneckui,
ateitininkų dvasios vadais paskiriami kunigai Gintaras Lengvinas, R. Karpavičius, Sigitas Žilys, Saulius
Tomošaitis. Nuoširdžiai ateitininkus dvasiškai veda ir globoja dabar jau vyskupas Darius Trijonis, kunigai
kanauninkai Domas Gatautas, Vygintas Gudeliūnas, Andriejus Sabaliauskas, mons. Rimas Gudlinkis,
kunigai Mindaugas Šlaustas, Juozas Deveikis, Justinas Palubinskas ir kt.
Telšių vyskupui A. Vaičiui įkūrus Telšių vyskupijos jaunimo centrą (TVJC) Telšiuose2000 m., jame
aktyviai dirba ateitininkų ir skautų lyderiai bei dvasios vadai.
TVJC organizuoja veiklas ne tik ateitininkams, bet ir tikinčiam jaunimui – Adventinės ateitininkų
rekolekcijos tampa Telšių vyskupijos atsinaujinimo diena, kuri Telšiuose kasmet vyksta iki šiol, o
„Paskutinis laužas“ – prasminga šv. Kazimiero – Lietuvos Jaunimo globėjo diena Vėžaičiuose. Tai svarbus
daugelio metų ateitininkų veiklos įvertinimas ir galimybė pritraukti daugiau jaunimo. Dabar renginius ima
organizuoti ir kuopos, kviesdamos ir kitus atvykti. Skuodo kuopos kas mėnesį organizuoja savo susitikimus
vis kitoje parapijoje, vasaros stovyklas Šventojoje, Pakutuvėnuose arba kitur; Viekšniai kasmet kviečia į
savo gimtadienio šventę ir Vasario 16-osios minėjimą bei Jonines, Kaltinėnai taip pat į Jonines, Telšiai – į
žygį į Žemaičių Kalvarijos Jaunimo dieną, Gavėnios rekolekcijas ir „Paskutinį laužą“ Pakutuvėnuose,
Varniai – į Advento rekolekcijas, Papilė tęsia stovyklų tradiciją Palangoje. Žinoma, ateitininkai taip pat yra
aktyvūs ir įvairių tikinčiam ar tikėjimo ieškančiam jaunimui skirtų renginių dalyviai ar savanoriai – jų gausu
Telšių vyskupijos ir Lietuvos Jaunimo dienose, Žemaitijos Krikšto 600 metų Jubiliejaus organizavimo
(2013) ir vykdymo darbuose; vyksta į Pasaulio Jaunimo dienas: ateitininkų iš Žemaitijos galima buvo sutikti
ne tik Romoje, bet ir Toronte, Kelne, Madride, Krokuvoje, Panamoje. JE vyskupas J. Boruta rodo didelį
dėmesį, rūpestį ir palaikymą, skatindamas tikybos mokytojus burti ir globoti ateitininkus mokyklose ir
parapijose.

Prieš žygį iš Kęstaičių į Žemaičių Kalvariją su vysk. Jonu Boruta 2010 m. J.Raudytė

Žemaitijoje ir vėl vysta respublikiniai ateitininkų renginiai – akademijos, kursai, sendraugių vasaros
stovyklos KompASaS; 2013 m. liepos 29 d. – rugpjūčio 3 d. vyko Plungės raj, .2015 m. rugpjūčio 10-16 d.
ir 2016 m. rugpjūčio 1-7 d. kun. H. Šulco sodyboje, Kretingos rajone. Netradiciniai sendraugių savaitgaliai
vyko ir Telšių raj. ir Žemaičių Kalvarijoje, Plungės raj. Žemaitijos ateitininkai dalyvauja ir kitose Lietuvos
vietoje rengiamose stovykloje, akademijose. Dalyvaujama suvažiavimuose bei kongresuose.
Telšių vyskupu tapus JE Kęstučiui Kėvalui, Jaunimo centrą iš senųjų patalpų perkėlus į Telšių vyskupo
Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpas, ateitininkai kviečiami prisidėti ir būti savanoriais
atliekant įvairias pareigas „Palaiminimų šeštadieniuose“, sutvirtinamųjų savaitgaliuose ir juos suburiančioje
iš visos vyskupijos dienoje „Užtvirtink“. 2019 m. spalio 26 dieną Telšių katedroje surengiama šventė, skirta
paminėti ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje 30-metį su šv. Mišiomis, įžodžiu, konferencija ir vyskupo
pabendravimu su globėjais, įsiklausant į jų problemas ir rūpesčius prie kavos puodelio.

2019 m. spalio 25 d. Telšių vyskupijos ateitininkų konferencija prieš pradedant jubiliejinius
metus su vysk. K. Kėvalu.

Taigi praėjus 110 metų nuo ateitininkų įsikūrimo ir 30 metų nuo jų atsikūrimo, ateitininkai Žemaitijoje
tebegyvuoja su viltimi, kad atsinaujins ir tuose miesteliuose, kaimeliuose bei didžiųjų miestų parapijose, kur
išnyko, dėka naujų, jaunų energingų globėjų, galinčių uždegti vaikus ir jaunimą kilniomis idėjomis, kurios
keičia ne tik tų žmonių, kurie įsipareigoja šioms idėjoms tarnauti, bet ir aplinkinių gyvenimą, grąžindami
prie tikrųjų, amžinųjų vertybių, ištikimybės tikėjimui ir tiesai.

2020 – 07 – 08 Šiuo metu aktyviausi Telšių vyskupijos globėjai su atstovėmis iš AF: . Iš kairės kan. Domas
Gatautas (Varniai), Margarita Petrauskaitė (Mosėdis), Lijana Norvaišienė (Varniai), Kristina Šliapavičienė
(Klaipėda) , Kristina Černis (Klaipėda), Brigita Čiužaitė (AF sekretoriato darbuotoja, bet išaugusi Viekšnių
kuopoje), Liudvika Streikutė ( atstovė iš AF,) Rūta Urbonavičiūtė (Mažeikiai), Jurgita Raudytė (Telšiai),
Janina Šalkauskytė (Telšiai), Loreta Raudytė (Telšiai), Paulius Auryla – Telšių vyskupijos ateitininkų
valdybos pirmininkas (Viekšniai), viršuje aukščiausia stovi Lauryna Juodko iš AF.

Papilės kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė rašo: „Per tuos metus šimtams jaunų žmonių – tai buvo
aktyvus, kuriantis, doras, krikščioniško gyvenimo būdas, tiek man, tiek daugeliui kuopos narių įprasminęs ir
pakeitęs gyvenimą. Ne vienas dabar aukštas pareigas einantis ar šeimą puikiai auginantis vyras yra pasakęs,
kad „..jei ne kuopa, jei ne mano atėjimas į ateitininkišką šeimą, dar neaišku, kur būčiau nusiritęs...“.
Parapijai ir gimnazijai ateitininkų kuopa – tai pagalbininkas, renginių organizatorius, bažnytkaimio jaunimo
laisvalaikio užėmėjas, talentų ugdytojas, saviraiškai reikalingų erdvių kūrėjas, visapusiškai išsilavinusių,
talentingų asmenybių, dorų ateities katalikų ugdytojas, katalikiškų dorų jaunų šeimų – Motinų ir Tėvų
paruošėjas, ateities krikščioniškos šeimos, doros, sveikos gyvensenos ir žmogiškumo mokykla.“
Ukrinų kuopos globėja Jurgita Paulauskaitė: „Užaugo visa karta gyvo tikėjimo katalikų. Jie turi tikėjimą
kaip tvirtą pagrindą savo gyvenimui. Džiaugiuosi, kad Dievas įtraukė ir mane į šį būrį, įprasmindamas
amžinybės troškulį.“
Žemaičiai ateitininkai ne tik aktyvūs čia, Žemaitijoje, bet yra renkami ir į į Ateitininkų federacijos
struktūrinius vienetus: J. Šalkauskytė 1995–1996 m. buvo Studentų ateitininkų sąjungos vicepirmininkė,
2002–2004 m. – Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė, Berčiūnų stovyklos vyr. vadovė; 2012–2014 m.
Sendraugių ateitininkų valdybos narė; Elena Martinkienė – Ateitininkų federacijos Tarybos narė 1997 m.;
Kazimiera Sipienė – Ateitininkų federacijos kontrolės komisijos narė; Paulius Auryla – Ateitininkų
federacijos tarybos narys.

Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos narė, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
ateitininkų kuopos globėja Jurgita Raudytė;
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopos globėja Loreta Raudytė;
Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos narė Janina Šalkauskytė.

