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1990metais brolisGedi
minasNumgaudisOFMdirbo
Šventosiosbažnytėlėje:„Čia
dažnai atvykdavo šv. Jono
kongregacijossesuoBarbora,
svajojanti įkurtimergaičių,
sunkiai besiadaptuojančių
visuomenėje, namus.Mes
kartu ėmėme ieškoti vietos
šiai idėjai įgyvendinti.Tuo
metuKretingospranciškonų
gimnazijojedailėsmokytoju
dirbęs Juozas Šakinis daug
pasakojoapie jogimtuosius
Pakutuvėnus, nepaprastai
gražią gamtą, numelioruotą
kaimą ir vienišą bažnyčią.
Kartu nuvykome jos aplan
kytiiršivietaseseiBarborai
pasirodė esanti per toli nuo
artimiausiomiestelio,oman
patiko.1991metais,kaibro
liai vienuolyne klausė, kur
turėtų būti jų noviciatas aš
parodžiau Pakutuvėnus ir
pasakiau, kadmano įsitiki
nimu jis turėtų būti būtent
čia.TėvasMatas Jurevičius
OFMėmė dažnai atvažinė

ti į šią bažnyčią dvasinėm
pratybom.Vėliaučiaatvyko
ir broliai kandidataiPaulius
Vaineikis bei FaustasMeš
kuotis“.(NumgaudžioGedi
minoOFMinterviu,2002).

1991metųbirželio14die
ną (per šv.Antano atlaidus)
mes,pirmiejibroliųpranciš
konų naujokai, atvykome į
Pakutuvėnus, rekolekcijoms.
TėvasMatas OFMmums
parašė eremitų regulą pagal
dykumų tėvųpatirtį (valgyti
tikvienąkartąperdienąirtik
duonos,kurią reikiapatiems
susielgetauti po du einant
perkaimą).Tosdešimtdienų
buvopirmasissusitikimassu
pranciškonišku gyvenimu.
Mes tikėjome, kad ateityje
čiabus susikaupimo irmal
dosvietabroliamsnaujokams.
Meldėmės, opo to atsivertę
skaitėme šv.Raštą, kuriame
radome patvirtinančius žo
džius,kadeitumeirstatytume.
TaipriėmėmekaipViešpaties
valiąirdviesesubroliuFaus

Nukelta į 11 psl.

JolantaKlietKutė-PeleCKienė

Susitaikinimosodyba
Su si tai ki ni mo so dy bos“ is to ri ja iki 2001 me tų

Broliai pranciškonai statosi molinę trobelę – „molinuką“ 
1991 m. 

GediminoNumgaudžionuotr.

Molinukas turės verandą. 1995 m. 
JolantosKlietkutėsnuotr.

„Molinukas“ 1998 m. 
A.Kriščiūnonuotr.

„Molinukas“ 1999 m. 
JolantosKlietkutėsnuotr.

Molinuko aplinka 1998 m. pavasarį ir rudenį.

tuMeškuočiu, tėvoAstijaus
Kungio OFM palaiminti,
išėjomestatytisnoviciato.Nė
vienasišmūsųnebuvodirbęs
niekopanašaus,betperskaitė
me,kadšv.Pranciškusstatė
išmėšloirmolio,sienaspin
damasišžabųvytelių.Taiir
mesnutarėmepirmąnamuką
pasistatytimolinį.Nežino
jomenuokopradėti, tačiau
musnuolatlydėjoViešpaties
palaima–atvyko inžinieriai
išAleksandravokaimo,kurie
patarė sumoliumaišyti ne
mėšlą,opjuvenas.Taibuvo
žymiaiefektingesnėrišamoji
priemonė.Traktoriaismums
ėmėvežtimolį.Ašpasiuvau
odines kojinesmoliuimin
kyti.DviesesubroliuFaustu
padarėmepamatus,išpynėme
molinuko sienas.Tai buvo
labai įdomusdarbas,kadan
gi vasarą nuolat atvykdavo
vienaskitas žmogelis, kurie
mums padėdavo.Kiekvie
nas atsinešdavo kokių nors
įdomių, labai pravertusių
patarimų. Rugsėjomėnesį
nutarėme, kad visi broliai
kandidatai važiuos kartu ir
pagaliaupasistatysimenamu
ką,nessupratome,kadmums
dviese tikrai pritrūks jėgų.
Darbas vyko labai sparčiai,
sienoskilo,kiloirgaliausiai
likotiktaistogąuždengti.Bet
mestodarbopabaigtinesus
pėjome,stogąuždengėstalius
išAleksandravo.Bendrovės
pirmininkaspaaukojoduris,
langą.Šionamukopaskirtis
– vieno brolio eremito (at
siskyrėlio) namas, kuriame
jismetus galėjo gyventi. Ir
ateityje,manėme,kad tokių
namukųturibūtižymiaidau
giau.BetViešpatiesplanebu
vokitaip–Pakutuvėnųvieta
tapovisų.1993metaisniekaip
negalėjomerastivietosjauni
mo stovyklairekolekcijoms
prieš žygį į ŽemaičiųKal
variją. Bandėme Šventojo
je, kitosevietose, bet nieko
neišėjo, tarsiViešpats būtų
sakęs:„Jumsvisikeliaiįkitas
vietasuždaryti–darykitesto
vykląPakutuvėnuose“.Taip
atsiradopirmojiPakutuvėnų
stovykla.(VaineikioPauliaus
OFMinterviu,1997).

1993m.manbuvostiprus
įkvėpimas šalia Šventosios
bažnyčios įkurti susitaiki
nimooazę, tokiąkaipTaize
(Prancūzijoje), bendruome
nę,priimančiąatvykstančius
žmones,ieškančiusatsakymų
į įvairius gyvenimo klausi
mus,kurjiebūtųišklausomi,
galėtų pasimelsti: ši bend
ruomenėbūtųkrikščioniško
gyvenimopavyzdys.Tačiau
tokiaiidėjainepritarėPalan
goskunigaiiršiosvietosteko
atsisakyti.1995metųpavasarį
suarchitektuišPalangosKas
tyčiuAleknavičiumi savaitę
gyvenome Pakutuvėnuose
melsdamiesi ir klausdami
Dievo kas čia turėtų vykti.
Abiem atėjo ta pati vizija:
etnografinėžemaitiškasody
ba. (NumgaudžioGedimino
OFMinterviu,2002)

„Susitaikinimo sodyba“
išsivystė išbrolioGedimino
OFMsvajotos idėjos, 1995
metaisKretingosPranciško
niškojo JaunimoTarnybai
ir broliams pranciškonams
ieškant galimybių suteikti
žmonėmsvietąpabūtivienu

moje,perbendrądarbą,maldą
irpoilsįatstatytisantykiussu
savimi,Dievu iraplinkiniais.
Pakutuvėnųbažnyčia (esanti
30km.nuoKretingos)idealiai
tinkašiaiidėjai,nesyragana
toli nuopagrindiniokelio ir
kaimo (7 km), artimiausias
vienkiemis– tikužkeliųki
lometrų.Gavome JETelšių
vyskupoAntanoVaičiauspa
laiminimą.SusitarussuPlun
gėsklebonukun.J.Pačinsku,
Pakutuvėnųbažnyčiosklebono
pareigasperėmėbrolisGedi
minasNumgaudisOFM.

1995 metais Kretingos
Pranciškoniškojo Jaunimo
Tarnyba 50čiaimetų išsi
nuomavo50hažemėsaplin
kui Šv.Antano Paduviečio
bažnyčią Pakutuvėnuose ir
ėmėkurti„Susitaikinimoso
dybą“.Vasaromisčiavyksta
stovyklosLietuvosšeimoms,
Karaliaučiaussritieslietuvių
kilmės vaikams,Kretingos
bei Lietuvos akademiniam
jaunimui, rekolekcijos prieš
atgailos žygius į Žemaičių
Kalvariją, rankdarbių, iko
nografijosmokyklėlės,aplin
kiniųkaimųvaikairuošiami
PirmosiosKomunijos,Sutvir
tinimosakramentams.Kitais
metų laikaisKretingos Šv.
Antanoreligijosstudijųins
titutostudentai,beiPranciš
koniškojoJaunimoTarnybos
nariai atvyksta asmeninėms
rekolekcijoms. Nuo 1995
metųorganizuojamosšeimų
stovyklosbuvopirmasis to
kiopobūdžiobandymasLie
tuvoje.Šiosstovyklosturėjo
didelę įtakąLietuvos šeimų
dvasiniamprabudimui.

Nuo 1995metų Pakutu
vėnųparapijoje buvo atlikti
šiedarbai:

1995metaisąžuolinįalto
riųir1996m.ąžuoliniusta
bernakulįbeipultąšv.Raštui
pagalGediminoNumgaudžio
OFMprojektą padarėKre
tingos vienuolynomeistras
KazimierasRamonas.

1996 m. vasarą įvesta
aukštosįtamposelektroslini
ja(finansavoPlungėsmiesto
savivaldybė),žemosįtampos
elektroslinijosįvedimoišlai
dasparėmėLietuviųKatalikų
Religinė Šalpa (1996m.),
1998m.JūratėsPauliukony
tėsGentlesk(JAV)rūpesčiu
elektraįvestairįbažnyčią.

1996m.Vokietijos lab
daros organizacijos „LA
ZARUS–Hilfswerk“pagalba
iškonteineriųpastatytaslai
kinas būstas gyventi bend
ruomenei.

Savanoriųdarbininkųpa
stangomis (pakutuvėniškių:
SteponoMilašiaus,PoviloGė
rybos,StasioDaukšos,kretin
giškio: IrmantoTamošausko)
1995metųžiemąbažnyčioje
sudėtosmedinėsgrindys, su
mūrytakrosnis(AntanoLyg
nugarioišKlaipėdos).

1997m. numelioruotas
bažnyčiosšventoriusir„Kris
tauskapo“koplyčia(Plungės
melioracijostarnybosauka).

AkmenskaldysMindaugas
Šimkevičius išTelšių, 1998
metaisgyvendamasPakutu
vėnuose, bažnyčiai nukalė
akmeninį, žydų aukuro for
mos,tabernakulį.

PagalTelšių dailės aka
demijos studentės Rimos
Čekėnaitės (išUtenos) dip
lominį darbą „Pakutuvėnų
Kryžiauskeliostotys“(1996
m.) aplinkui bažnyčią sta
tomos kryžiaus kelio stočių
koplyčios.

1997m. rugsėjį Placidas
Jasiūnas (Ukmergė) ir Egi
dijusGricius (Rietavas) su
montavolaiptusįbažnyčios
bokštą (laiptus padarėKre
tingos vienuolynomeistras
KazimierasRamonas).

1997m.pabaigoje įbaž
nyčiąįvestatelefonolinija.

1998m.verslininkasJuo
zasRupeikaišPlungėspaau
kojonaujuslangusbažnyčios
apšiltinimui. Jis papasakojo
įdomią istoriją: vieną dieną
jis su savo sūnumi važiavo
automobiliu ir sankryžoje
netikėtaisusidūrėsugaisrine
mašina. Paskutinę avarijos
sekundę p. Juozas pagalvo
jo, kad jei liks gyvas sūnus
– jis padarys ką nors gero
bažnyčiai. Įvyko stebuklas
– automobilis buvovisiškai
sumaitotas, o vairuotojas ir
keleivisnetnesužeisti.Taigi,
teko vykdyti pažadą ir da
ryti aukąbažnyčiai.Atvyko
pasKretingospranciškonus,
tačiaušiepasiuntėįPakutu
vėnus.

Nyderlandų bendradar
biaujantieji fondai, atsaky
dami į JolantosKlietkutės
(išVilniaus)paraišką,skyrė

finansavimą šios bažnyčios
stogo remontui ir 2000m.
rudenįbuvouždengtasnaujas
stogas,nessenasis1999m.
buvonuniokotaspraūžusios
uragano„Anatolijus“.

2001metais Kretingos
UAB „Edija“ suremontavo
bažnyčiosvidų,įrengėnaujas
pakabinamas lubas, konfe
rencijų salę palėpėje, įvedė
elektrosinstaliaciją.

2002m. balandžio 30d.
KretingosbažnyčiaPakutu
vėnų bažnyčiai padovanojo
27medinius suolus.Senieji
Pakutuvėnųsuolaiperkeltiį
kapiniųkoplyčią.

„Pakutuvėnai,taitikriau
siai yra mūsų dangiškojo
Tėvoidėja,nesjaunimasne
turišaknųBažnyčiosviduje,
tačiaunorisužinotiapiedva
sinįgyvenimą.Klausėmesa
vęs,kąmesdėljųgalimepa
daryti.Vokietijojenupirkome
dueksportiniuskonteinerius
(kuriuose vežiodavo kavą).
DraugoArturReuterfermoje
juospasistatėmeirdarbavo
mėspatysbeisenukaipensi
ninkai.Vienamekonteineryje
stengėmės įrengti viską, ko
gali prireikti: virtuvę,mie
gamąjį(5–aslovas),rašomąjį
stalą, apšildymą (krosnelę),
šaldytuvą, elektrinę plytelę.
Kitame konteineryje įren
gėmedirbtuves,kadgalima
būtųdirbti.<…>Jaupirmai
siaismetaismatėmevaisius:
kiek daug buvo išpažinčių,
PirmosiosKomunijosėjone
tikvaikai,betirvyresnižmo
nės.Pastebėjome,kadatėjoir
narkomanų,kuriepirmąkar
tąėjoišpažinties,Pirmosios
Komunijos,kadžmonėsčia
atvyksta iš toli: išVilniaus,
Kaunoišužsienio.Pastebė
jome,kadjaunimas,kurisčia
apsilanko,išeinasuramybeir
pagarbaDievui(galnetirsau
pačiam) širdyje, su viltimi
gyventi.Tikiu,kadmūsųdar
laukialabaiilgaskelias(sto
vyklųbeistatybų).Paraleliai
vystantisbendruomenėsdva
siniamgyvenimui,vykstair
statybos.Labai džiugu, kad
labaidaugpadedaKretingos
firma „Edija“, kurios va
dovasEdmundas Jasinskas
(vyresnysis), išgirdęs, kad
Pakutuvėnusremiavokiečiai
nustebo: „Kodėl Lietuvoje
turi dirbti vokiečiai, negi
mes patys negalime savo
vaikams padėti?“ (Shmidt
Konrad(„LazarusHilfsverk“
koordinatoriaus,Vokietija)
interviu,1997)

„Susitaikinimo sodybos“
bendruomenėjauperėjone
mažą vystymosi kelią, kurį
galima suskirstyti į kelis
etapus:

1. „Pustelnikų“(1995
1996m.), kuometbendruo
menę sudarė 45 žmonės
čia atvykę „iš idėjos”. Jie
stengėsi gyventi pagal dy
kumų tėvų patirtį,melstis
ir atgailauti už savo ir pa
saulio nuodėmes.Tai buvo
žmonespriimantiirmaldoje
auganti bendruomenė, kuri
neturėjoniekosavo.Nebuvo
vandens, elektros, telefono.
Gyveno kapinių koplyčioje
omaistą gaminosi vokiečių
dovanotuose konteineriuose
ant krosnelės. Valgydavo
du kartus per dieną rytą ir
vakare. Pustelnikaimeldėsi
4kartusperdieną„Liturgi
niųvalandų“malda:Rytinę,
Dieninę,VakarinęirNaktinę,
kurios pabaigoje kalbėdavo
rožinįirkaitydavotosdienos
„Šventųjųgyvenimus“.Žie
mąmiegoti tekdavoapsika
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1996 metų Pakutuvėnų vizija. Plakato autorius Gediminas Numgaudis ofm.

binusperdienąantkrosnies
įkaitusįakmenį,neskapinių
koplyčianešildoma.Atvyku
siemssvečiamsbuvoskirtas
konteineris,tačiaujamekros
nelėlabaigreitaiatšaldavoir
tekdavoapsispręsti,arbataip
patmiegoti su įkaitintu ak
meniu,arbabudėtiirkūrenti
kasdvivalandas.

2.„Pustelnikųbeireabili
tacijos“(19961999m.)bend
ruomenė.Gyvenimo būdas
beveiktokspatkaipaukščiau
aprašytasis.Skirtumastiktas,
kadbendruomenėje apsigy
veno ne tik vaikinai, bet ir
dvimerginos(kuriosgyveno
bažnyčioje).Bendruomenės
narių skaičius svyravo nuo
4 iki 8, o vasarą prie stalo
susirinkdavo iki30žmonių.
Susikoncentravo nerašytos
bendruomenės gyvenimo
taisyklės,atsirado„dykumos
diena“ (pirmadienis), kuo
metkiekvienasgalėjopabūti
akis į akį suViešpačiu, at
siradoAdoracijos poreikis.
Pastebima,kadatvykstantys
svečiai vis dažniau būdavo
narkomanai,norintyspakeis
ti savogyvenimą, ieškantys
pagalbos. Pamažu ryškėjo
bendruomenėskryptis–pri
klausomybiųreabilitacija.Vis
dažniaulankėsispaudosatsto
vai,atvykdavonetekskursijos
autobusais.Stovyklos,kurias
čiaorganizuodavoKretingos
Pranciškoniškojo Jaunimo
Tarnyba, labaigreitai visoje
Lietuvojepaskleidėžinią,kad
Žemaitijojeyraidiliškavieta
poilsiui irmaldai. Žmonių
antplūdiskartais tikrai pasi
darydavonevaldomas.Atsi
rasdavone tik „pamaldžių“,
bet ir „bohemos“ ieškančių.
Pustelnikaidarbandėlaikytis
maldos ir atsiskyrėliųgyve
nimo būdo, bet…1999m.
rudenįbendruomenėbuvouž
daryta.Dėldviejųpriežasčių:
nevaldoma svečių invazija
(netikįžmoniųkiekį,betirį
gyvenimobūdą)irpašaukimo
ištyrimas (jei bendruomenė
tikraibūtina,pagyvenęmies
te,vėlsugrįštie,kamPakutu
vėnųtikraireikia).

3.2001m.„Susitaikinimo
sodyboje“įsikūrėsveikstan
čiųnarkomanųbendruomenė
kuriojenuolatgyvena10–13
žmonių. Jos tikslas padė
ti žmonėms, kenčiantiems
nuo priklausomybės ligų,
integruoti juos į visuome
nės gyvenimą.Gyvenimas
„Susitaikinimo sodyboje“
organizuojamas bendruo
menės principu. Jaunuoliai
pratinasi gyventi su kitais
žmonėmis,kartudirbti,kartu
valgyti,padėtitiems,kurieką
tikatvyko(anksčiauatvyku
siejiiratsistojusiejiantkojų,
padedakapstytistiems,kurie
ką tik atvyko). Gyvenimo
bendruomenėjelaikas: iki1
metų.Naudojamasi „Dvy
likos žingsnių ir tradicijų“
sukauptaismetodais.Akty
viaidalyvaujamaanoniminių
alkoholikų (toliau –AA) ir
narkomanųanonimų(toliau–
NA)veikloje.Trečiadieniais,
penktadieniais 19.00 val.
Kretingoje,Vilniausg.4bei
sekmadieniais15.00val.

4. Pakutuvėnuose vyksta
uždariNA grupės „X“ su
sirinkimai. Bendruomenės
taisyklės atspausdintos po
pieriuje ir pakabintosvirtu
vėje, kad kiekvienas atėjęs
galėtųsusipažinti.

5. Nors Pakutuvėnuose
ir susiformavo sveikstančių
narkomanų bendruomenė,
tačiauišliekataspatsporei
kiskaippradžioje:nedidelės

tikinčiųjų bendruomenės,
kuripriimtųatvažiuojančius
žmones, kad jie galėtų pa
būtimaldoje, pasidarbuoti
prie žemės, prie gyvulių ir
tokiu būdu patirtų dvasinį
gydymą.(NumgaudžioGedi
minoOFMinterviu(autorės
asmeninis archyvas, 2002))
Pakutuvėnų parapijos per
spektyva: dvi šalimais gy
vuojančios bendruomenės
–sveikstančiųnarkomanųir
rekolekcinioveikimo(evan
gelizacinė).

Br. Pau liaus 
Vai nei kio, ofm 

in ter viu (1997 m.)

1991metųbirželio14die
ną (per šv.Antano atlaidus)
atvykomečia,įPakutuvėnus,
rekolekcijoms kartu su tė
vuMatu,ofmirpirmaisiais
postulantais. Tada t.Matas
upeliukovagojeiškasėgilią
duobę (ten dabar yra tilte
lis), kuri greitai prisipildė
vandens.T.Mataspalaimino
ir taipmes įsigijomegeria
mo vandens.TėvasMatas
mumsparašėeremitųregulą
pagal dykumų tėvų patirtį:
valgydavometikvienąkartą
perdienąirtikduonos,kurią
turėjomepatyssusielgetauti
podueidami įkaimus.Tos
dešimtdienųbuvopirmasis
susitikimas su pranciško
nišku gyvenimu.Mes tikė
jome, kad ateityje čia bus
susikaupimoirmaldosvieta
broliamsnaujokams.

Po rekolekcijų išėjome
pėsčiomis į ŽemaičiųKal
variją,opotoiškilodidelis
klausimaskurmes,pirmieji
broliai,atliksimenoviciatą?
Br.Gediminas,ofmpasakė:
„Jeigu patys nepasistatysite
noviciato,taijoirneturėsite.
Okurjįreikėtųstatyti?Vieną
vakarąŠventojoje susirinko
Angelė,Aurida, br.Gedi
minas, Faustas ir aš.Mes
meldėmės,opotoatsivertę
skaitėme šv.Raštą, kuria
me radome patvirtinančius
žodžius, kad eitume ir sta
tytume.Tai priėmėme kaip
Viešpatiesvaliąirdviesesu
Faustu,Astijaus palaiminti,
išėjome statyti mūsų no
viciato.Nė vienas išmūsų
nebuvo dirbęs nieko pana
šaus,nebuvomebandęstatyti
namų, bet perskaitėme, kad
šv.Pranciškusstatė išmėšlo
irmolio,sienaspindamasiš
žabųvytelių.Taimesirnu
tarėme pirmą namuką tokį
irpasistatytimolinį.Tėvas
Matas patarė sienas daryti
metrostorio,kadangižiemos
pasmusšaltos.Nežinojome
nuo ko pradėti, tačiaumus
nuolatlydėjoViešpatiespa
laimaatvykoinžinieriaiiš
Aleksandravo kaimo, kurie
patarė sumoliumaišyti ne
mėšlą,opjuvenas.Taibuvo
žymiaiefektingesnėrišamoji
priemonė.Traktoriaismums
ėmė vežtimolį.Aš pasiu
vau odines kojinesmoliui
minkyti.Dviese su Faustu
padarėmepamatus,išpynėme
molinuko sienas.Tai buvo
labaiįdomusdarbas,kadan
gi vasarą nuolat atvykdavo
vienaskitasžmogelis,kurie
mums padėdavo.Kiekvie
nas atsinešdavo kokių nors
įdomių, labai pravertusių
patarimų.Vėliaudarbaitru
putįsustojo,rugsėjomėnesį
nutarėme,kadvisipostulan
taivažiuoskartuirpagaliau
pasistatysimetąnamuką,nes
supratome,kadmumsdviese
tikrai pritrūks jėgų.Darbas
vykolabaisparčiai,sienoski
lo,kiloirgaliausiailikotiktai
stogąuždengti.Betmespatys

todarbopabaigtinesuspėjo
me,stogąuždengėstaliusiš
Aleksandravo.Aukojomums
visikaskągalėjo.Bendrovės
pirmininkaspaaukojomums
duris, langą. Šio namuko
funkcijavienobrolioeremi
tonamas,kuriamejismetus
galėjo gyventi. Ir ateityje,
manėme,kadtokiųnamukų
turibūtižymiaidaugiau.Bet
taip gavosi, kadViešpaties
plane buvo kitaip: ne vien
tiktaimums, bet taPakutu
vėnųvietatapovisųžmonių
Pakutuvėnųvieta.

Buvovienasįdomusįvy
kis:pirmąkartąišAmerikos
mūsųvizituotibuvoatsiųstas
amerikietisViljamasGulas.
Joužduotisbuvopasižiūrėti
kaip gyvena pranciškonai
Lietuvoje. JįAstijus tiesiai
išAmerikos lėktuvo atvežė
į Pakutuvėnų kapines, kur
koplyčiojekampestovikars
tas,pervidurįiškatafalko
padarytas stalas. Geriame
arbatą ir sakome, kad štai
čia,šitiepranciškonaistatosi
saunoviciatą,vonioseminko
molį odinėmis kojinėmis,
dedasienas...Jislabaisusiža
vėjo.Irašvisaiįsivaizduoju
žmogų, kuris atvyko iš di
džiojopasaulioirmano,kad
jau nebeįmanoma gyventi
taip, kaip gyveno pirmieji
pranciškonai, ir staiga jis
visataiišvydosavoakimis.
Taijambuvokaippasakaar
neišsipildžiusios svajonės
įgyvendinimas. Ir jis sako:
„Jokiųužsienių,kadjokieuž
sieniainelįstųįšiąvietą,nes
tenbroliaigyvenaautentišką
pranciškonųgyvenimą“.

Irdarvienasįdomusįvy
kis: kai turėjomepirmąsias
dešimtiesdienų rekolekcijas
irvalgėmetikduonąsuvan
deniu,kartąatvažiavobendro
vėspirmininkasAntanas.Kai
jis išvydopirmuosiusmūsų
brolius,kaipmes,susėdęap
linkui,laužėmetąvienąkepa
lėlįgautosišmaldojeduonos,
užsigerdami vandeniu, jis
tikriausiaimanė,kadsapnuo
ja.Irkaikitąmėnesįmessu
Faustustatėmemolinuką,jis
atveždavotiktaiduonosirsa
kėvisamkaimui:„Nevežkite
niekodaugiau,nestievienuo
liainiekodaugiaunevalgo“.
Betmes su Faustu sakom:
„Atsiprašome,bettaibuvotik
dešimtiesdienųrekolekcijos,
odabarmesdirbame,esame
alkanikaipvilkaiirprieduo
nos labainorėtume lašinių“.
Bet jismatyt nenorėjo, kad
tas sapnas išsisklaidytų ir
kiekvieną kartą atveždavo
šiltosduonos.Tiktaiduonos.
Ir prašėmūsų: „Būkit geri,
gyvenkitšitaip“.Tačiauatėję
įrytmetinębrevijoriausmal
dąbažnyčiojeuždurųnuolat
rasdavomepadėtąpopintinę
dešrų,sūriųirkitokiųgėrybių,
kuriassunešdavožmonės.Jie
tiek visko prinešdavo, kad
savaitės pabaigoje maistą
turėdavomevežtiįKretingos
vienuolynąbroliams,nesmes
patys tieknebesuvalgydavo
me.Irpotonutarėmedaugiau
išDievonebeprašytimėsos,
neskaitikpaprašome,taipo
tonebesuvalgome...

1993metais niekaip ne
galėjome rasti vietos jauni
mo stovyklairekolekcijoms
prieš žygį į ŽemaičiųKal
variją.BandėmeŠventojoje,
kitose vietose, bet nieko
neišėjo, tarsiViešpats būtų
sakęs:„Jumsvisikeliaiįki
tasvietasuždarytidarykite
stovyklą Pakutuvėnuose“.
Taipatsiradopirmojivisuo
meninėPakutuvėnųstovyk
la. Buvo pastatyta pirmoji
palapinė, kurioje gyveno

apie 100 žmonių. Tuomet
man teko vadovauti žygiui
irmessujaunimupervieną
dieną atėjome išKretingos
įPakutuvėnus.Taibuvo35
kilometrai kelio didžiausia
me karštyje. Po šio žygio
penkižmonėsjaunebegalėjo
toliaueitiįKalvariją,kaikas
gavosaulėssmūgius,kitigy
dėsipūslesantkojų.Bettai
buvo tikras atgailos žygis.
Priemūsųprisijungėiritalai

t.Franyčius kartu su aštuo
niaisbroliaisišVeronos.Taip
irprasidėjostovyklos.

Kon rad Schmidt 
(„LA ZA RUS-Hilfs-
werk“ koor di na to-

riaus) in ter viu
(1997 m.)

Pakutuvėnai,taitikriausiai
yramūsų dangiškojoTėvo
idėja.BetDievasnuolatnau

doja konkrečius žingsnius.
1994metaist.AstijusKungys,
ofm(tuometjisbuvoKretin
gos vienuolynogvardijonu)
ir t.Gediminas, ofm (kuris
tikprieškelismėnesiusbuvo
gavęskunigošventimus)lan
kėsiVokietijojeFuldosmiesto
pranciškonųvienuolyne,opo
toatvykopasmusįWuppertal
miestą.Mesjaubuvomesusi
pažinęanksčiauKaliningrade
1992metais. „LAZARUS“
organizacija tuomet talkino
besikuriančiaiKaliningrado
parapijai.Irmumsbuvolabai
stiprusliudijimasmatytikaip
jauni žmonės išKretingos
kartu su vienuoliaisAsti
jumi irGediminu atvykę į
Kaliningradą skelbėGerąją
Naujieną ten, kur jaunimas
buvo labiausiai apleistas,
kuriuoniekasnesirūpino.Jie
atradodaugieškančiųDievo
žmonių,atradoirlabaidaug
dvasiojepuolusių.Vakarais,
sugrįžę atgalmesmelsda
vomėsmažoje koplytėlėje
įrengtojekonteineryjeMarija
Raskovoj gatvėje.Tai buvo
mūsųpažintiespradžia.

1994metųvasarąmūsųna
muoseVokietijojeašpaklau
siau t.Gedimino: „Ar tudar
tebesvajoji apie evangeliza
ciją?“Jisatsakėtaip.Tuomet
mesnuvažiavomepasvieną
manodraugą fermerį (Artur
Reuter),ašžinojau,kadjisturi
nusipirkęsdidelįangarąma
niežąarkliams(buvusįparodų
centropastatą),tačiaunorijį
paaukotievangelizacijostiks
lams.Paklausėmet.Gedimino
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Ele na Ma ri ja

Bandymas
pasipasakotiII
Kartaismaneužplūstamintys,kad,kogero,esunevykėlė.
Neguoskit,neužjauskit,mannereikiajūsųkomplimentų.Geriautradiciškai

kiekvienasgalvokimeapiesave.
Kolmezgudvidešimtpenkiųeiliųkiauraraštįarskaitaukokiąpotencialią

Metųknygą,oužtaipvadinamąjįatlyginimądargaliunusipirktimaisto(ne
tiksau)irkojinių(tiksau),nerimaujuviendėlto,kadkadanorsmanvisdėlto
buspateiktasąskaitaužmanopaprastągyvenimą,kuriamejaučiuositaip,lyg
važiuočiaužvyrkeliu.Nesiskundžiudėldulkių,duobiųirmažogreičio.Visą
laikprisimenu,kadprieįvažiavimoįplentą„plyta“nestovi:nori–pirmyn.
Ašnorėčiau,betnedrįstu.Esubailoka.Bettuos,kurievažinėjagreitkeliais,aš
sekuišpūtusiakis,užsimiršusiįsijaučiuįjųgyvenimus,tarsijieturėtųkažką
bendrosumaniškiu,okartaisnetpaklausiusavęs:arašužjuosprastesnė?Jei
atsakymasbūnaneigiamas(taiyra–neprastesnė),aštoliauramiaimezguir
skaitau.Teigiamaiatsakytiįklausimą,prisipažįstu,manbūnanetaiplengva.
Tadailgaisvarstau,ieškauargumentų,lyginu...
Taipneseniaiirbuvonutikę.Kalčiausia,aišku,ašpati(atpažįstatnevykėlišką

mąstyseną?).Nereikėjomanšaipytisištųkviestiniųrajonotarybosposėdžiųsve
čiųstatuso.Messukaimynenuomūsųgatvėsabiįposėdįirbuvomišsiųstos.Ir
nekartą.Pasiklausyti,kaipvykstavisokiųmūsųbuitiniųrūpestėliųsvarstymas.
Netžodžiogalėjomprašytiirkąsakytižinojom.Kad„neturinttinkamųdrabu
žiųniekodoroneįmanomapasakyti“,laikuprisiminėm(P.Ackroyd,„Paskutinis
OskaroVaildotestamentas“,turiupasibraukusi).Bet...Apierūpestėliųsvarstymą
grįžusiviskąpapasakodavokaimynė.Aškaskartgrįždavauvislabiaunepasitikinti
savimiirdažnainegalėdavaupatikėti,kadgeraisupratautai,kągirdėjau.
Vienapolitikėperpastaruosiusmėnesiuskeliskartusskelbėvisuomenei,kas

yrademokratija.Irsutokiaintonacija,tarsitademokratijabūtųjosteta,kuriąji
pažinojojaidargyvaiesant.Visibuvopriverstiklausytis,niekasperdaugnesi
šaipė.Ašpirmąkarttariausau:“Hm...“,antrąkart:“Oho!“,trečiąkartpritrūkau
žodžių.Vėliauišsigandau:arčiataipbūnatiktada,kaimessukaimyneateinam?
Kamgidaugiaugalėtųbūtiprimygtinaikartojamasadaptuotasapibrėžimas,kurio
teisingąvariantągalimarastibetkuriametarptautiniųžodžiųžodyneir,žinoma,
Google?Jeiaštaippakalbėčiau,visagatvėjuoktųsi...Betjukneijiemanerinko,
neiaškokiamkomitetuivadovauju,neikokiųteisiųįintonacijasturiu...
Teisėsjuoktistaippat,logiškaimąstant,neturiu.Netišmerokalbų.Jukjis

–išrinktasis.Tų,kurieyramūsųišrinktieji.Išrinktųjųišrinktasis.Aširnesijuo
kiu,nesdarkokiademokratijosdukterėčiamanpacituoskąnorsišN.Gogolio
apiejuokimąsiišsavęs,veidrodžius,kreivussnukiusirbusteisi.Manbeliks
pasinaudotiKonstitucijospodukrosteisepatylėti.
Dargirdėjau,kaipvienaspirmametistarybosnarystaria:„Manonuomone...“.

Oho!Kadangijiskalbėjoapiešvietimą,netėmiautamšvietimuipavydėti,bet
paskuipaaiškėjo,kadašeilinįkartąkažkonesupratau:perbalsavimąjis...su
silaikė.Daugkastuometsusilaikė.Dabarlaikraščiuosesusipažįstusujųgana
aiškiomisnuomonėmistuoklausimu.Hm...
Povisųtųpotyriųpasitraukiauįvisuomeniniogyvenimoužkulisius(žvyrkelis:

mezgimas,skaitymas...),tyčiaviriauuogienęirmazochistiškaitiksliaicitavau
saušįkartvienotelevizinioguružodžius(jissamprotavoapiesparčiuspokyčius
šiuolaikiniožmogausgyvenime):„Šiais laikaisniekasnebeverdauogienių...“
Štaikasašesu:niekasantžvyrkelio!Ožvyrkeliai,turbūtniekurirneveda,to
dėlir„plyta“jųgalenereikalinga...Galtennetkoksbaisusgilusgriovys,pilnas
rupūžių...
Jeigumanot,kadmanreikiapagalbos,taiporąmanreikalingospagalbosspe

cialistųaštarybojmačiau.Geriautradiciškaigelbėkimėskiekvienasatskirai.
Paguodos tauręšįkartmannesavanaudiškaipasiūlėLietuvosradijas.Vienas

žinomas,protingas,betkitiemssėkmingiesiems(tiemsišgreitkelių)nereikalingas
Lietuvosfilosofassvarstėapieinteligentovietąirvaidmenįmūsųvisuomenėje.
Jisnesistebėjotuo,kadinteligentainerandasauvietospolitikoje,valdžioje.Jo
nuomone,inteligentasperdaugvertinalaisvęsavarankiškaimąstyti,kadgalėtų
paklustipartijosdoktrinai,perdaugabejoja,kadtaipįtikėtųsavonuomonėstei
sumu,jogpriverstųkitusvadovautisja...
Filosofomintįašsupratau(deja,prieštaitekojątruputėlįadaptuoti,nesfilo

sofasdarminėjo,kadinteligentasvisadagalvojanetikapiesave),todėltoliau
ramiaimezguirskaitau.
Tiesąsakant,galėčiauirjumspalinkėtiramybės...

Plungė

Susitaikinimosodyba

2002 metų Pakutuvėnų vizija. Brėžinių autorius Kastytis 
Aleknavičius.
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arjoplanamstiksangaras.At
sakė,kadlabai.Nuotoviskas
prasidėjo.

Išpradžių,darkaitikbuvo
svajonė apie evangelizaciją,
galnetnesvajonė,nest.Ge
diminassujaunimogrupejau
važinėjopomiestus,kaimus,
kalbėjogatvėse,bažnyčiose.
Betkonkrečiosvietos evan
gelizacijaidarnebuvo.Okai
dovanotaskrovinysdarprieš
KalėdaspasiekėKretingą,ki
loklausimaskurstatyti.Ašir
manožmonaWendipatysat
vykomeKalėdomsįLietuvą.
Iš pradžių angarą patalpino
Kretingoje po stogu, tačiau
tuomettikraiiškiloklausimas
kureiti,kursurastijamvietos.
Tuomet sakiau t.Gediminui,
kadjeinorimeskelbtiEvan
geliją,jeinorimeparamosiš
Vokietijospusės,būtinaituri
mevisąsavoveikląderintisu
Bažnyčia,privalomenuvykti
pasvyskupą.Telšiųvyskupas
AntanasVaičiusmus labai
šiltai priėmė. Išklausėmūsų
pasakojimą,pritarėevangeli
zacijosidėjai,tačiaunetkelis
kartuspakartojo:„Kasateina
išVakarų?Kokiabusįtaka?“
Irmankažkaipsavaimeatėjo
atsakymas:„Reikia rizikuoti
vardanevangelizacijos, var
danDievo,kadmūsų tautos
ateitųpasViešpatį“.T.Gedi
minasnumatėvietąŠvento
joje,ogalirPakutuvėnuose.
Pirmą kartą aš išgirdau šio
buvusio kaimopavadinimą.
Vyskupas patarė: „Gaukite
vietinioklebono sutikimą,o
visakitajūsųpačiųreikalas,
duodujumsleidimąirlaimi
nu“.Šventosiosdvasininkai
nesutiko,tuomett.Gediminas
sakė:„JeiDievasuždarovie
nasduris,atveriakitas“.Taip
mesatsidūrėmePakutuvėnuo
se.Buvo žiema, šalta, tylu
ir keista: bažnyčia, kapinės,
buvusi koplyčia,medžiai...
betnėranamų,nėražmonių.
Tadat.Gediminaspapasakojo,
kadkažkada čiabuvodide
lis kaimas irmes čia dabar
viskąpradėsime išnaujo su
„pakūta“.

Vėlnaujasklausimaskur
statytiangarą?T.Gediminuitai
buvolabaididelėproblema.Jis
svajojoapiemažassenovines
trobas,kokiasanksčiaustaty
davosilietuviai.Jaspasistatyti
irgyventilabaipaprastai.Apie
tokiogyvenimopaprastumąjis
labaidažnaikartojo.Broliai
pranciškonai prieš kelerius
metus jaubuvo tenpasistatę
labaimažutįnamelįišmolio,
taigi ši vieta jau turėjo ryšį
supranciškonais.Bet evan
gelizacijai tikdabaratsiveria
galimybės. Per pirmuosius
dvejusmetus žmonės susi
rinkdavovasarą, bet niekas
nepasikeitė.Angarasvisdar
supakuotas, tačiau jaunimas
ateina ir girdiDievo žodį.
Jaunimas,kuris,kaipmanat
rodo,neturišaknųBažnyčios
viduje,tačiaujisnorisužinoti
apie dvasinį gyvenimą.Tai
mumssužmonasuteikėlabai
didelęviltį.Klausėmesavęs,
kąkonkretausdabar galime
daryti.Vokietijojenupirkome
dueksportiniuskonteinerius
(kuriuose vežiodavo kavą).

Arturo fermoje pasistatėme
juosirdarbavomėsmespatys
bei senukaipensininkai.Vie
namekonteineryjestengėmės
įrengtiviską,kogaliprireikti:
virtuvę,miegamąjį (5as lo
vas),rašomąjįstalą,apšildymą
(krosnelę),šaldytuvą,elektrinė
plytelę(tačiauelektrosPaku
tuvėnuose nebuvo).Kitame
konteineryje įrengėmedirb
tuves,kadgalimabūtųdirbti.
JaunimasPakutuvėnuosenau
dojosišiomispriemonėmis ir
messavoakimismatėme,kad
taibuvoreikalinga.

DidžiausiasDievo palai
minimo šiai vietai ženklas,
manomanymubuvo tai,kad
buvo padarytas gręžinys ir
iš 70metrų gylio be jokio
siurbliojautrečiusmetusteka
neišsenkanti(netperkarščius)
srovėgeriamovandens.Tarsi
sakytų: „Ateikite į šiąvietą,
kur teka geriamas vanduo“.
Jaupirmaisiaismetaismatė
mevaisius: kiekdaugbuvo
išpažinčių,kiekėjoPirmosios
Komunijosnetikvaikai,betir
vyresnižmonės.Pastebėjome,
kadatėjoirnarkomanų,kurie
pirmą kartą ėjo išpažinties,
PirmosiosKomunijos, kad
žmonėsčiaatvykstaištoli:iš
Vilniaus,Kauno išužsienio,
autobusas skautų išPrancū
zijos.Pastebėjome,kad jau
nimas, kuris čia apsilanko,
išeina su ramybe ir pagarba
Dievui(galnetirsaupačiam)
širdyje,suviltimigyventi.Šis
liudijimasirmumsįliejonau
josdvasios.Labaisvarbuirtai,
kadnuo ‘95metųčianuolat
gyvenapenkišešižmonės,kad
jiemeldžiasibažnyčioje.Tikiu,
kadmūsųdarlaukialabaiilgas
kelias (stovyklųbei statybų).
Jau’97metųšeimųstovykloje
vyravosusitaikinimoirramy
bėsdvasia,norsdalyvavoapie
300žmonių.Taiirgiyraženk
lasirdidelisžingsnisįpriekį.
Darpastebėjau,kadparaleliai
vystantisbendruomenėsdvasi
niamgyvenimui,vykstairsta
tybos.Labaidžiugu,kadlabai
daugpadedavienaKretingos
firma„Edija“,kuriosvadovas
EdmundasJasinskas,išgirdęs,
kadPakutuvėnusremiavokie
čiainustebo:„KodėlLietuvoje
turidirbtivokiečiai,negimes
patysnegalimesavovaikams
padėti?“Taippatvienos stu
dentės, išKretingosReligijų
studijųinstituto,tėvelisPlaci
dasJasiūnasatvykoišUkmer
gėsirdvejusmetusdarbavosi
statybose.Jųpagalbairbuvo
pastatytasangaras.Matau,kad
yratalentingų,praktiškųžmo
nių,kurienepamirštamaldos
dvasios, tai vėlgi yra nauja

patirtisPakutuvėnuosemalda
irpraktinėveikla.

Jeimanęspaklaustųkokią
turiu viziją Pakutuvėnams,
atsakyčiau,kadreikiastebėti
Dievoženklus,būtikukliaisir
klusniaismaldoje.Tikiu,kad
Pakutuvėnaibus autentiškos
„pakūtos“vieta.Manatrodo,
kad šis laikmetis yra labai
panašusįšventojoBenedikto
laikus. Jo laikaisbuvo labai
didelėgenčiųmigracija, vy
kodaugybėkarųEuropojeir
žmonėsneturėjoorientacijos.
Kaip sako šventasisRaštas:
„Žmonėsbeganytojo“.Ko
munizmas neleido vystytis
žmogausasmenybei.Betkiek
vienasžmogusturisielą,kuri
trokštatiksloesančiožmogaus
viduje.Kiekvienasielaieško
Dievo,netirtuomet,kaijiJo
nepažįsta.Žmoguipasakius,
kadDievonėra,jisvietojeJo
saupasistatokitustikslus,tai
stabdoasmenybėsvystymąsi.
Tokiosveiklosrezultatųšian
dienmes turime labaidaug.
Žmonėsnežinokasyralaisvė.
LaisvėDievujeyragalimybė
pildytiDievoįstatymą,priimti
Dievomeilę, Jo skaistumą,
tiesą, vienužodžiu,priimti
Jėzų.Tačiautaireikiapaliudy
timūsųgyvenimu.Mesturime
taipsąžiningaidirbti,kadmū
sųgabumai vystytųsi. Jeigu
musdžiuginaitai,kadvystosi
mūsų išoriniai natūralūsga
bumai,taikiekkartųdidesnis
yradžiaugsmaskaiŠventoji
Dvasiaduoda savųgabumų,
savopalaimos,savodovanas.
Vadinasi, jeiguPakutuvėnai
nori tapti evangelizacijos
vieta, tenbūtinaiturigyven
ti nuolatinė bendruomenė,
kurimelstųsi ir turėtų tvirtą,
grynąkrikščioniškogyveni
mo dienotvarkę.Reikalingi
žmonės,kurievisasavolaisve
apsispręstųsektiJėzumi,kurį
apreiškiaŠventojiDvasia, o
nemūsųasmeninėssvajonės.

Svarbiinformacija
Pakutuvėnai yra blaivy

bės,nerūkymo,ramybėszo
na,beiminijosdraustinistad
jumsprimename:

•įupęnepilkitemuilobei
šampūno (muiliną vandenį
pilkitetikantkranto);

• Pakutuvėnų teritorijoje
nepalikite tuščių (tuo labiau
pilnų) butelių bei cigarečių
nuorūkų;

•po teritoriją (tuo labiau
 bažnyčią) nevaikščiokite
neblaivūs;

•gerbkitebažnyčiąvidun
ateikitepadoriaivilkėdami.

Pakutuvėnai,
Plungėsrajonas




