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STOVYKLOS PAKUTUVENUOSE

Kretingos pranciskoniskojo jaunimo tarnyba, kurianti susitaikinimo

sodyba^ nuosaliame Pakutuvenq kaime Plunges rajone, praejusiais metais

organizavo stovykla^ ,,Seima - sandoros ir susitaikinimo zenklas". Liepos

18—27 d. tarnyba vel pakviete seimas, suzadetinius, vienisas motinas

susirinkti Pakutuvenuose. Stovyklos tikslas — ,,suteikti seimoms galimyb^.

O po to tegul jau tq. galimybq: isnaudoja Viespats" (Is stovyklos bukleto).

Stovyklos konferencijq. tematika buvo dviejq daliij: evangelinio atsi-

naujinimo ciklas bei santuokos ir seimos problematika, buvo perzvelgti •

klausimai, kuriuos pateike pacios seimos po pirmosios stovyklos. Vyko

kurybos vakarai, folklore vakarones, kudikiams, vaikams ir paaugliams

buvo atskiros pastovykles su programa, atitinkancia jij amziq.

Paskaitas skaite broliai Gediminas Numgaudis OFM ir Astijus Kun-

gys OFM, kun. V. Karvelis, Arunas Peskaitis. Kasdien buvo kalbamas

brevijorius ir svenciamos Misios.

Stovyklos atmosfer^ geriausiai atskleis uoliosios darbininkes Jolan-

tos dienorascio istraukos:

,,Liepos 19 d. Apie pietus atvyko visas autobusas su seimomis. Iki

vakaro isdygo didziulis palapiniq miestelis; visi daiktai is kapiniq koplycios

iskraustyti, ji buvo isplauta, issveista, jstiklinti langai, viskas paruosta ado-

racijai. Stovyklautojai teveliai labai aktyviai dalyvaujakonferencijose, o jauni-

melis ,,zaidzia" su vaikais. Dreba visa palapine ir zada griuti. O didziajame

,,konteineryje" jsikure visas vaikq (rnazq.]^ darzelis. Po sv. Misiq Svenciau-

siasis Sakramentas nukeliavo } kapiniq koplyci^, kur kiekvienas gales ateiti

audiencijon pas Viespatj ir bus priimtas be eiles. Vakare jau buvo uzsi-

registrav^ 218 stovyklautojij, jauniausiam trys menesiai (dar keli tik ruosiasi



PRAhCI5KOMI5KOJO JAUMIMO TARMYBO5 PU5LAPIAI

Pakutuvenif, seimij. stovykla (virsuje); Atgailos zygis i Zemaiciij. Kalvarijcf. (apacioje)

ateiti j pasaulj). Dar vienas dalykas: prisiminiau, jog pirmoji baznycia

Pakutuvenuose ir buvo kapiniq koplycia. Ir stai dabar ten vel jsikure Jezus!

Liepos 20 d. .. .vakarines zvalgybos duomenimis stovykloje jau yra 244

asmenys, neskaitant neformalii, darbo grupes bei vietiniq gyventojq ir draugi4...

Liepos 21 d. Kol teveliai visa^ rytq klausesi brolio Gedimino, vaikai

pesciomis keliavo 7 km \o kaima^ ir dalyvavo piesimo kreidu-

temis ant asfalto konkurse...

Liepos 22 d. .. .mergaites ir nemazai mamyciij sededamos baznycios

balkone ne tik klausosi pamokslq, bet ir mokosi austi gobelenus. Vakare

prasidejo ir iki gilios nakties t^sesi liaudiska vakarone, visi galejo vaisintis

kepta duona ir alumi.

Liepos 24 d. .. .vieni stovyklautojai atvyksta, kiti isvyksta, viskas nuolat

sukasi ratu. Stabilus islieka tik trys dalykai: kapiniq koplycia su nuolatine

Svc. Sakramento adoracija, baznycia su konferencijomis ir lauko virtuve su

maisto ruosimu pusryciams, pietums ir vakarienei...

Liepos 25 d. (susitaikinimo diena) .. .sjryt uzejau koplycion ir pamir-

sau iseiti: ten meldesi zmogus. Dekojo uz visk^ ir melde, kad ir mes ga-

letume dainuoti kartu su vaikais: ,,kai saulute teka, as {jq. neziuriu, nes

sirdele mano savo saul^ turi".

Liepos 27 d. paskutine stovyklos diena. Konferencijq jau nebera. Bazny-

cioje atidaryta gobelenq parodele. Zmones rinko savo daiktus, arde pala-

pines ir po vien^ vaziavo Aleksandravo link. Sv. Misios aukotos sausakimsoje

baznycioje. Sedejau priekyje ir stebejau, kaip visi po viena^ ejo stiprintis dan-

gisk^ja Duona, vesdamiesi vaikus ar nesdami juos ant rankii. Visi po vienjj.

ejo ir ejo, visi trys simtai zmoniq, ir kiekvienas buvo toks mielas, brangus ir

artimas, kiekvienas pazjstamas ir reikalingas. Ir jeigu pernai po visq stovykki

mes lengviau atsikvepeme, tai dabar tapo liudna, kad tai jau viskas...'


