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Pakutuvėnų susitaikinimo sody-
ba(Plungės r.) savaitgalį atšventėben-
druomenės gyvavimo dešimtmetį.ĮPa-
dėkos šventę suvažiavo keli šimtai
žmonių išKretingos, Palangos, Klai-
pėdos, Mažeikių, Plungės ir kitų Lie-
tuvos miestų, - visi, kam Pakuta buvo
ir yra dvasinės ramybės oazė, santar-
vės su savimi ir Dievu atradimo vieta.

Klebono Gedimino, brolių - Pau-
liaus irKarlo- bei bendruomenės žmo-
niųrūpesčiu visi atvykėliai po pamal-
dų lauke buvo pamaitinti plovu ir karš-
ta arbata. Popiet svečiai rinkosi į baž-
nyčiąklausyti irstebėti videofilmeuž-
fiksuotos Pakutos istorijos, pasiklau-
syti čia gyvenusių žmonių liudijirnų.
Sventė baigėsi vėlų vakarą saldžiomis
vaišėrnisbei koncertu.

Pirmieji "pustelnikai" įPakutą at-
vyko 1995 m. Tai buvo grupelė žmo-
nių, ieškančių gyvenimo prasmės ir
ramybės. Pakutoje juos pasitiko tik
apleista bažnytėlė, "Pustelnikai" apsi-
gyveno palapinėse ir išmolio drėbtoje
troboje. Valgįgamino ant laužo, van-
denį sėmė išgretirnais tekančios Mi-
nijos.

Nuo to laiko "pustelnikai" kone
kasdien rašėPakutos kroniką.

Per dešimtmečio šventę [iudijęs
Mindaugas 1997 m. rašė: "Ši vieta
man liks mažyčiu rojumi, viena išsu-
daužyto rojaus šukių.Yra tokia legen-
da: kai Adomas ir Ieva buvo išvarytiiš
rojaus, rojus pažiro daugybe mažyčių
šukių.Viena tokiųšukiųnukrito čia.
Šivieta yra palaiminta", -pirmiesiems
bendruomenės žmonėms jis dėkojo už
tai, kad savo buvimu padėjo surasti

Dievo kūrinijos pradą savyje ir kituo-
se. Pakutuvėnų bažnyčiai jis nukaldi-
no stovą, kuriame stovi tabernakulis.

Kostas liudijo,jog čia pajuto tik-
rąj įmeilės buvimą, kada apie jąnieko
nekalbi, bet jauti visur ją esant.

"Tokie buvo pirmieji "pustelni-
kai" - sužeisti ir įskaudinti, kampuoti
ir dygliuoti, bet trokštantys ir ieškan-
tys žmogiškos šilumos ir meilės", -
taip apie juos kalbėjo filmo ir vakaro
režisierė DaliaKanclerytė.

1996 metais Pakutuvėnams buvo
išnuomotas 50 hažemės sklypas. Ge-
radaris išVokietijos Konradas Šmi-
tas, organizacijos "Lozorius" vado-
vas ir Pakutuvėnų susitaikinimo so-
dybos iniciatorius, dovanojo du gyve-
namuosiuskonteinerius ir angarą. Ge-
rokai vėliau pastatytas šiuolaikiškas
statinys, "tvarteliu" vadinamas.

Išpradžių Pakutuvėnų bendruo-
menės veikla buvo neatsiejama nuo
Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos,
kolklebonauti čia atvyko brolis pran-
ciškonasGediminas Numgaudis.

Pirmus ketverius metus brolis Ge-
diminas vadinaPakutos vaikyste. Vė-
liau prasidėjo kūrimosi ir statybų me-
tas, iščia buvusiųžmonių-Jolantos,
Placido, Modesto- pareikalavęs daug
ištvermės.

Tuo pat metu pradėtos rengti pir-
mosios stovyklos - šeimos,paauglių,
Šv.Pranciškaus draugų, kurios dabar
vasaromis pritraukia po kelis šimtus
žmonių,

Priešdvej us metus Pakutuvėnuo-
se įkurtaŠv.AntanoPaduviečiopara-
pija, priešmetus- Mažesniųjų brolių
ordino (pranciškonų) vienuolynas.


