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Šeimų stovykla Pakutuvėnuose
Liepos 18 - 27 d. Pakutuvėnuose (Plungės raj.) Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba antrą kartą
surengė stovyklą šeimoms, sužadėtiniams, vienišoms motinoms. Šiais metais buvo pasirinkta tema “Šeima
- tikėjimo ir evangelizacijos bendruomenė”. Palapinėse gyvenę stovyklautojai, kurių buvo apie 260,
drauge meldėsi, klausėsi paskaitų bei liudijimų, dalijosi patirtimi, kūrybingai vakarojo. Susitaikinimo ir
atgimimo kelionėje konferencijomis, pamokslais ir užtarimo malda dalyvius lydėjo stovyklos dvasinis
vadovas kun. Gediminas Numgaudis OFM, kuriam talkino kunigai pranciškonai Astijus Kungys ir
Aurelijus Gricius. Paskaitas skaitė kun. Vidas Karvelis SJ, kun. Renaldas Reivytis ir Vilniaus universiteto
Religijos studijų ir tyrimų centro bendradarbis Arūnas Peškaitis. Stovyklą aptarnauti padėjo Pakutuvėnų
Susitaikinimo sodyboje gyvenantys “atsiskyrėliai”, jaunieji broliai pranciškonai, skautai, stovyklaujančius
vaikus globojo merginos iš Palangos.
Stovyklos konferencijose kalbėta apie evangelinį atsinaujinimą, siejant jį su santuokos ir šeimos
problematika. Arūnas Peškaitis apibrėžė asmens ir bendravimo sąvokas, aptarė naujuosius religinius
judėjimus kaip būdingą laiko reiškinį, atskleidė dvasinio gyvenimo tendencijas, paniekinančias kryžių ir
žlugdančias asmenį. Kun. Vidas Karvelis SJ kalbėjo apie šeimoms aktualius lytinio gyvenimo aspektus,
akcentavo bendruomeninį sakramentų teikimo pobūdį. Stovyklą praturtino ir ekumeninė patirtis pasidalyti patirtimi apie šeimą, maldą, evangelizaciją buvo pakviesti kitų krikščioniškųjų bendruomenių
atstovai. Visą stovyklavimo laiką vyko nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
Pakutuvėnų šeimų stovyklai vadovavusi KPJT prezidentė Rūta Domarkaitė “Bažnyčios žinioms” sakė,
kad mintis surengti stovyklą šeimoms kilo pernai, suvokus, kad Bažnyčiai Lietuvoje šiuo metu labiausiai
trūksta apaštalaujančių vyrų ir gerų šeimų. Tiek pernykštę, tiek šiemetinę stovyklas lėšomis parėmė
Kultūros ministerija.
Tuo pačiu metu Pakutuvėnuose veikė ir gobelenų audimo stovykla. Dar vieną stovyklą KPJT surengė
Salantuose, kurioje dalyvavo apie 50 vaikų bei jaunuolių iš Kaliningrado srities.
Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, kurią sudaro 70 narių, buvo įsteigta 1995 m. pavasarį.
Birželio 15 - 22 d. Varėnos rajone KPJT organizavo prevencinę stovyklą sunkiai auklėjamiems
paaugliams. Jau penkeri metai vyksta vadinamosios Kalvarijos stovyklos, kurių dalyviai pėsčiomis keliauja
į Žemaičių Kalvariją. Šiemet KPJT organizuotoje Kalvarijos stovykloje dalyvavo apie 100 žmonių.
Rengiantis vyskupo E. Bartulio ingresui, KPJT organizavo evangelizacijos dienas Šiauliuose.
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