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Iau nimas
"akutuvėnuose
Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba Pakutuvėnuose
pradėjo kurtis 1995 metų pavasari. Birželio
menesį šio kaimo bažnyčioje buvo padarytas
ąžuolinis
altorius.
Jj pagal tėvo Gedimino projektą
dirbo kretingiškis Kazimieras Ramonas.
.
Birželio II dieną čia vyko šv.
Antano atlaidai. Ir nuo tos dienos
kiekvieną sekmadieni
Pakutuvėnuose aukojamos šventos Mišios,
Cia pradėjo vykti įvairūs Pranciškoniškojo jaunimo
tarnybos
renginiai, evangelizacija
aplinkirnuose kaimuose,
ivairios jaunimo. stovyklos.
Jaunimas
aplinkinių kaimų vaikams padeda mokytis katekizmo.
1995 metų rudenį Kretingos
rajono akcinė bendrovė
"Va ismedžių
medelynas"
paaukojo
jvairių rūšių vaisrnedžių
sodinukų. Buvo pasodintas sodas. Telšių apskrities valdytojo administracijos isakymu Pranciškoniškojo Jaunimo tarnybai 50-iai metų
buvo išnuomota 49,25 ha žemės
Pakutuvėnuose.
Iš Vokietijos labdaros organizacijos
LAZARUS
gauti du konteineriai.
1996 metų gegužės
mėnesj
broliai pranciškonai
iš Vokietijos Velbert-Neviges
miesto Pakutuvėnų bažnyčiai dovanojo
liturginius indus ir rūbus. Liturginių rūbų dovanojo seserys iš Vokietijos BOnD miesto.
Birželio 26 dieną Telšių dailės
mokyklos
studentė Rima Čekėnaitė apsigynė
diplominį
darbą
tema "15-os stočir kryžiaus kelio
koplyčių projektas Pakutuvėnuose", 0 liepos menesį septyni skautai iš Prancūzijos
iškasė ir apdengė
kryžiaus
kelio "Kristaus

JAUNIMAS

Pažadėtoji žemė
Minijos vingyje

kapą" .
Rugsėjo 17 dieną uždaroji akcme-' l:iendtovė-"'Edijli'" 'Iab'd:trhi"
gai pastatė Kryžiaus kelio koplyčią "Jezus susitinka savo motiuą",

Kaimas artėja prie
bažnyčios
Vaikštant Pakutuvėnų
laukais
tėvas Gediminas,
mostelėjęs
i
netoli sugulusius arirnus, prasitarė:
- Kaimas
vis labiau artėja.
Žiūrėkite, čia pat arimai.
Seniau Pakutuvėnai
buvo didelis kaimas.
1923 metais
čia
stovėjo 57 sodybos. 1940 metais
- 50 sodybų. Daugiausia
čia gyveno ūkininkų
šeimos, tad prasidėjus trėmimams,
Pakutuvėnuose beliko mažai
gyventojų. Dar
labiau sumažėjo
per kolektyvizaciįą ir melioraeiją.
Liko .tik
.vieniša bažnyčia, kapinaitėse prisiglaudusi
koplyčia ir keli ūkeliai.

"Edijos" parama
Jaunimo
stovykla
Pakutuvėnu ose tik kuriasi. Tad daug ko
reikia, daug ką reikia jren\lti. Tėvas Gediminas
galvoja
lr apie
futbolo aikštę. Dali šių darbų iš
gerų paskatų
atlieka Kretingos
uždaroji
akcine bendrovė "Edija".
•
- Jaunimui įsikurti Pakutuvėnuose padeda vokiečiai. Va, žrno.I\us iš Aukštaitijos atvažiavęs iš'
t15US mėnesius čia dirba, 0 mes,
vietiniai, liekame nuošalyje,- Užklaustas apie paramą Pakutuvėnams, sako "Edijos" vadovas Edmundas Jasinskas.Manau, mes
privalome
prisidėti. Gal ir kitas
firmas pavyks prikalbinti
padėti.
Teko čia apsilankyti
praėjusią
vasarą. Kiek čia jaunimo
susirenka. Tarp jų nemažai žmonių
su problemomis.
Ir, kiek žinau,
būdami Pakutuvėnuose,
jie suge-

akmuo šildydavo,
Jolanta
mokytojavo
Aleksandravo
mokykloje.
.
- Į Pakutuvėnus
atvažiuoju
nuo 1993 metų, bet žiemą pirmą
čia praleidau,pasakoja
Jolanta.- Per tą žiemą supratau, kad
man Pakutuvėnai
- pažadėtoji
žemė. Cia suradau save, pajutau
ramybę. Gal tik pastaruoju metu
atsirado. daugiau destrukcijos.
Vien tie konteineriai ką reiškia.
Kažkaip viską griauna. Bel gyventi
reikia. 0 žiemą čia labai
tikra.
Darius triūsė virtuvėje.
Cia
jis - geriausias
virėjas,
- Cia aš realiai sutikau Dievą. Galima, žinoma, tikėti formaliai.
Na, yra Dievas, jis ten
sėdi sau danguje ir gano žmones.
Bet būna momentų, kai pajunti
tikrą Dievą. Pajunti per bendravimą su žmonėmis. Tau atsiveria tai, ką anksčiau laikei davatkiškomis
tiesomis.
Į Pakutuvėnus
Darius atvažiavo prieš dvejus metus iš Kauno.
- Aš neturėjau
i ką keisti,užklaustas,
ar nenorėjęs grįžti i
miestą, atsakė Darius.- Kai neturi i ką keisti, paprasčiau
yra
apsispręsti.
- 0 pustelninkais patys pasivadinote?
- Tas žodis atėjęs iš šventųjų
gyvenimo. Manau, žmonės mums
oh ~ pavadinimą p'rilipdė,- sako Daor l'IUS.- Kal įsigilini, kas slypi po
IUO pavadinimu,
atsiranda noras
būti panašiu i juos.
Audrius Pakutuvėnuose
gyvena antrus metus.
- Cia lengviau
būti nuoširdžiu. Gyvenimas paprastesnis.
Bet tai nėra bėgimas IŠ miesto,pasakoja Audrius.Zmogus esi
labai ištvermingas. Net labai ištvenningas.'
Žiemą, kai būdavo
labai šalta, net linksmiau dary, da vos i. Kai šaltis dirgina, junti,
kad gyveni. Aš neskirstau gyvenimo i miestietišką ir kaimietiską. Yra
gyvenimas.
Nors dėl
savęs bijau. Manau,
kad save
atrasti reikia
jaunystėje.
Bijau
ydų, su kuriomis žmogus pasensta. Senatvėje
visos ydos išryškėja.
Gyvendami
Pakutuvėnuose,
kaip sakė Audrius, jauni žmonės
kasdien prašo Dievo užtarirno,
Į
Dievo
pagalbos.
Pamaldos,
Sventojo Rašto studijos.
- Man ramiausia vieta - kapinės. Miegodamas
kapinių koplyčioje
jutau tikrą miegą. Medituoju už amžinąjį miegą. Ir jokios baimės. Didžiausias
turtas,
kuri įgijau būdamas
Pakutuvėnuose, yra malda. Anksčiau esu
gyvenęs
pas Vilių Orvydą. Ir
gyvenimas
Pakutuvėnuose
man
tarsi anų dienų pratęsimas, Gerrausra,
kad čia mes bandome
būti kartu.

"Vasarą daliniesi tuo,
ką sukaupel per
žlemą",-

ba išs~ręsti tas prob.l~m~s.
- Sią vasarą apsiememe sutvarkyti
bažnyčios
grindis,pasakoja "Edijos" darbų vykdytojas
Justinas
Zabitis.Padėsime
pastatyti
sandėlį, Pabetonuosime,
pagelbėsime
su armatūra.
- Kiek I\alėsime, tiek padėsime,- . pritaria
Edmundas
Jasinskas.'
Dirba 3-4 žmonės. Prieš
kelerius
metus mes Kretingoje
buvome
pradėję
įrengti
teniso
aikštelę, kad jaunimas turėtų kur
susirinkti.
Likome klounų vietoje. Su.:lėjome
savo IMas, 0 iš
mūsų tik -pasišaipė. Kadangi nė

cento niekas nemokėjo,
aikštės
negalėjome
užbaigti.
Vieni manė, jog mes tai darome sau, kiti
įžvelgė politiką. Paguoda,
kad
Jaunimas
ateina pažaisti.

Meistras
Plaeidas J asiūnas i Pakutu vėnus atvyko iš Ukmergės.
- Mano dukros mokosi Svento
Antano religijos studijų institute.
Jų paragintas
pernai atvažiavau
pndėti statyti koplyčią.
Esu statybininkas.
Atvažiavau
manydamas, kad dirbsiu porą dienų, bet

išbuvau porą savaičių,- pasakoja
Placidas
Jasiūnas.Si pavasari
vėl atvažiavau
padėti.
Pustelninkai
Darius, Audrius, Kostas ir Jolanta Pakutuvėnuose
gyveno ir
žiemą. Vienintelė
šildorna 'patalpa - virtuvė. Tad šaltais žiemos
vakarais visi čia ir glaudėsi.
Vaikinai
miegodavo
kapinių
koplyčioje.
Nuo šalčio seniai surastu būdu gindavosi. Įkaitindavo
akmeni, suvyniodavo
ji i rankšluostį ir įdėdavo i guolį. Iki ryto

sakė čia žiemą praleidęs jaunimas.
Vasara švelniai apglėbė Minijos vingius. Gėlėmis nusėjo laukus. Gal metus, gal turtus skaičiuoja gegutė.
Ir paukščių giesmė prieš saulėtekį kiekvienam gerą dieną palinki. Diena kita, ir Pakutuvėnuose susirinks
jauni žmonės,
kad čia patirtų tai, ko galbūt iki
tol nepatyrė, kad surastų tai, ko
iki šiol nesurado, kad jų gyvenimas prisipildytų
nauja viltimi ir
tvirtu tikėjimu.
Genovaitė PĄULlKAlT~
Dariaus Šypa!io nuotr.

