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Pakutuvėnų bažnyčia 2000-ųjų pavasarį.

rekolekcijos priešžygius į Zemaičių Kalvariją, asmeninės rekolekcijos, rankdarbių, ikonografijos
mokyklėlės, aplinkinių kaimų vaikai
ruošiami Pirmajai
Komunijai, Sutvirtinimo Sakramentui.
1995-1999 metais čia
atvykdavo žmonės,
turintys problemų dėl
narkotikų ar alkoholio ir norintys pakeisti savo gyvenimo būdą (šiveikla kol kas
pristabdyta dėl lėšų,
patalpų ir personalo
trūkumo). Kitais metų laikais jaunimas,
studentai ir net vyresnio amžiaus žmonės
čia atvyksta asmeninėms rekolekcijoms.
Kadangi jokių pastatų nėra, stovyklautojai gyvena palapinėse, ne stovyklų metu atvykstančios merginos gyvena bažnyčios bokšte, vaikinai
- kapinių koplyčioje.
Maistą gali pasigaminti vokiečių labdaros organizacijos "Lazarus" dovanotame
statybininkų vagonėlyje ant krosnies.
Nuo 1995metųPakutuvėnų bažnyčią
aptarnauja Kretingos
parapijos klebonas
Gediminas Numzau-

tis tikėjimo pagrindų, 0 mus
moko paprastumo ir nuoširdumo.
Ši bažnyčia ištvėrė visus
trėmimus ir me1ioracijas, tačiau nė karto nebuvo remontuota. 1999 metų žiemą Lietuvą nusiaubęs uraganas Anatolijus padarė didelių nuostolių
ir Pakutuvėnų bažnyčiai: nuo
stogo nuplėšta dalis čerpių ir
per atsiradusias skyles į vidų
sninga, lyja, pastogėje jau įsi'kūrė kelios paukščių šeimynos. 1999-2000 metų žiemą
nuo drėgmės labai nukentėjo
lubos ir sienos, kurioms šiuo
metu reikia skubaus remonto.
Bažnyčios stogas ir lubos
yra avarinės būk1ės. Kadangi
esama stogo danga fiziškaisusidėvėjusi, ją reikia nuardyti ir
sutvarkius medines konstrukcijas įrengti naują betoninių
čerpiųdangą. Nežinau, kas gresia bažnyčiai, jei dar vieną
žiemą sniegas ir lietus atvirai
bėgs į vidų.
Gaila, bet niekaip neišeina
nufotografuoti nuniokoto stogo ir visiškai supelijusių sienų. Trūksta~· apšvietimo, ir
erdvės. Todėl ridedu kelias
nuotraukas, atsp dinčias gyvenimą Pakutuvėnuose (kurio,
jei nugrius bažnyčia, gali
daugiau ir nebūti).
Nepaisant avarinės bažnyčios būk1ės, stovyklos, atlaidai, rekolekcijos, sekmadienių šv.Mišiosvis dėlto vyko
šiąvasarą bei vyks toliau.
Kadangi grėsmingai artėja
rudens lietūs. bažnyčios stozo ~!l~s_dėj~menaujas grindisPakutuvėnų bažnyčiai

Jau ne kartą Žemaitijos spaudoje buvo rašoma
apie Pakutuvėnus - apie
pati kaimą,jo gyventojus,
garsiuosius Sv.Antano atlaidus, Kretingos brolių pranciškonų bei Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos veiklą.
Apie šeimųstovyklas, suteikiančias tiek fizinės, tiek
dvasinės atgaivos daugiau
kaip 500 tėvelių ir vaikučių,
stovyklas Karaliaučiaus srities lietuvių kilmės vaikams,
kuriose jie susipažįsta su savo tėvyne, mokosi gimtosios
kalbos, apie stovyklas ir rekolekcijas akademiniamjaunimui, ypač apie "Susitaikinimo sodybą" (kaip spauda
vadino - "atsiskyrėlių stovyklą"), kuri laukė kiekvieno (tiek jauno, tiek pagyvenusio), turinčio rūpesčių,
problemų dėl alkoholio, narkotikų, kankinamo nerimo,
pavargusio ir nematančio
prasmės gyventi. Laukė kiekvieno ir kiekvienam rasdavo
vietos, laiko, žodžių, šilumos, buvimo ... Dievo.
Jau priešpenkerius metus
brolių pranciškonų idėja buvo žmonėms suteikti vietą ir
galimybę pabūti vienumoje,
per bendrą darbą, maldą ir
poilsį atkurti santykius su
savimi, Dievu ir aplinkiniais.

Ištiesų, Pakutuvėnai tam yra
nuostabi vieta: visiškai nuošali (iki artimiausio plento
bei krautuvės - 7 km, iki
Kretingos - 30 km, iki Plungės - 12 km), aplinkui miškai
ir Minijos vingis.
Jūs tikriausiai geriau negu ašžinote, kad kadaise Pakutuvėnai buvo didelis kaimas, 0 jame esanti Šv.Antano Paduviečio bažnyčia unikali tuo, kad yra statyta karo
(1941-1943) metais. Jūsų bočiai patys statėsi ją iš savo
lėšų.Tačiau pokario metų trėmimai bei melioracija sunaikino visas 50 sodybų. Liko
tiktai bažnyčia ir kapinės, 0
aplinkui - dirbami laukai.
1991 metais Kretingos broliai pranciškonairado šiąbažnyčią ir šalimaispasistatė molinę trobelę asmeninėms rekolekcijoms.
1995 metais Kretingos
pranciškoniškojojaunimo tarnyba 50-čiai metų išsinuomojo 50 ha žemės aplink
Sv.Antano Paduviečio bažnyčią Pakutuvėnuose ir įkūrė "Susitaikinirno sodybą".
Nuo tada kasmet vasaromis čia vyksta stovyklos Lietuvos šeimoms,Karaliaučiaus
srities lietuvių kilmės vaikams, Kretingos bei Lietuvos akademiniam jaunimui,
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dis ofm. Kiekvieną sekinadienį aukojamos šv.Mišios,i
kurias susirenka aplinkinių
kaimų gyventojai, atvyksta
Kretingos jaunimas. Nuo senų laikų yra išlikusiŠv.Antano atlaidų (birželio 13 d.)
tradicija, kuomet i šiąbažny-

remontą pradėsime spalio viduryje ir tikimės iki lapkričio
pabaigos ji pabaigti (darbai
kainuos 25000 litų).
Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, rūpindamasi
atvykstančių
žmonių saugumu ir norėda-

čią susirenka visi buvę Paku-

ma

tuvėnų kaimo gyventojai, jų
vaikai bei anūkai. Dabar iš
įvairių Lietuvos kampelių atvyksta ir buvę stovyklautojai
bei atkeliauja žmonės, kurie
kažkada čia sugebėjo pakeisti
savo gyvenimą, labai pamilę
šiąvietą,
Ilgai negalėjau suvokti,
kas verčia mane, kilusią iš
Vilniaus, taip beprotiškaimylėti šiąbažnyčią, šikaimą, iš
kur tai kyla? Supratau, kad
tuomet, kai ėjau per jūsų namus, rinkdama pasakojimus
apie Pakutuvėnų kaimo istoriją, jūs sėjote mano širdyje
šiąmeilę ir pagarbą. Lenkiu
galvą priešjūsų tėvus ir bočius, kurie patys sugebėjo pastatyti Dievo namus, lenkiu
galvą prieš jus, ištvėrusius
trėmimus, namų ir artimųjų
netekties kančias ir vis dėlto
sugrįžtančius čia bent Šv.Antano atlaidams, nepamirštančius šiosvietos. Lenkiu galvą
net prieš jūsų vaikus, kurie
per miškusatbėga čia moky-

stengiasi kuo skubiau atlikti bent minimalų stogo
remontą. Tačiau tam reikia
lėšų, kurių, deja, trūksta.
Todėl drįstame prašyti visų
geros valios žmonių materialinės paramos (patikėkit,
ir vieno. lito auka mums yra
labai daug).
Norime yadėkoti visiems,
kurie per Sv.Antano atlaidų
iškilmessuaukojo šiamtikslui
1000 litų, padėkoti geradariams išKanados už surinktus
18000 litų. 0 labiausiai norime padėkoti tiems, kurie padės bent po litą surinkti trūkstamą sumą.
Kreipiamės i visus skaitytojus, kaip i šiolaikmečio Pranciškų Asyžietį, kuriam dabar
Viešpatssako: "Eik ir atstatyk
mano griūvančią bažnyčią".
Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos sąskaita: Lietuvos žemės ūkio
banko Kretingos skyrius,
sąsk. Nr. 701513, banko
kodas 260101418.

išsaugoti

bažnyčią,

Pirmosios Komunijos šventė Pakutuvėnuose
(2000 m. vasara).

