
Pakutuvėnai kviečia į Atsinaujinimo savaitgalius

Kasmet Pakutuvėnų Susitaikinimo sodyboje vyksta įvairios vasaros stovyklos: šeimų, šv. Pranciškaus draugų, paauglių ir jaunimo, Žemaitijos regiono AA
stovyklos bei NA konventai, įvairių grupių susirinkimai, rekolekcijos bei suvažiavimai. Vasaros pradžioje vyksta tradiciniai Pakutuvėnų Susitaikinimo
sodyboje gyvenusių bei kilusių iš Pakutuvėnų kaimo suvažiavimai.

Šiemet, augant nuolat atvykstančių parapijiečių bendruomenei, organizuojami Atsinaujinimo savaitgaliai, kurie tęsis visus metus.  Ketvirtadieniais vyksta
sekmadienio Dievo Žodžio skaitinių nagrinėjimas ir dalijimasis, penktadieniais – švč. Sakramento adoracija po šv. Mišių, šeštadieniais – Atsinaujinimo
popietės su šlovinimu, mokymais, švč. Sakramento adoracija, Susitaikinimo sakramentu, šv. Mišiomis , Agape (Jau balandžio 28, gegužės 5, gegužės 12
dienomis vyks mokymai tema "Malda"). (Plačiau skaitykite čia) ir sekmadieniais – tradiciniu laiku parapijos šv. Mišios bei Agapė – bendrystė prie arbatos
ir žirnių košės. 

Pakutuvėnai – nuošali vietovė, kurioje įsikūrusi Susitaikinimo sodybos bendruomenė. Jei kada važiuosite nuo Plungės pro Karklėnų kaimą, o nuo
Kretingos pro Aleksandravo kaimą, pamatysite laukuose bažnyčią. Tai  – Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio šventovė. Tarsi to kaimo tiek ir tebūtų
aplink – keli vienkiemiai su ten gyvenančiais kaimo žmogeliais. Tačiau nuo 1995 m. prie bažnyčios pradėjo kurtis ir burtis pranciškoniška
bendruomenė. Šiuo metu čia jau nuolat gyvena mažesnieji broliai pranciškonai brolis Gediminas Numgaudis, brolis Kęstutis Reizgys bei brolis
Kazimieras Kasparavičius ir Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo seserys Virginija Semaškaitė ir Vilma Urbonaitė. Į šią mažą bendruomenėlę
atvyksta žmonės, sužaloti gyvenimo žaizdų: narkomanijos, alkoholizmo bei nevilties. Ieškodamas savo gyvenimui naujos pradžios, naujo starto žmogus
pradeda naują gyvenimą su Dievu, ieško išeities iš savų problemų, per darbą ir maldą reabilituojasi kaip asmenybė; gilinasi į savo jausmus ir bando
keisti savo elgesį, nebevartoti toksinių medžiagų bei maldoje ieškoti Dievo kaip asmeninio Gelbėtojo ir Išlaisvintojo.

Kasdien į bažnyčioje vykstančias Mišias susirenka ramybės bei dvasinės atgaivos ieškantys parapijiečiai iš įvairiausių Lietuvos miestų bei miestelių.
Sekmadieniais vykstančios parapinės Mišios pritraukia įvairiausių žmonių, iš kurių kiekvieną sekmadienį bent 1/3 yra nauji. Daugelis iš jų nuolat
sugrįžta, kalbasi su broliais, seserimis, dalyvauja katekizacijoje, priima sakramentus, įsitraukia į įvairias parapines tarnystes, o sustiprėję dvasia grįžta
į savo bažnyčias. Todėl ši parapija yra nuolat jauna ir atsinaujinanti.

Kad ir kaip toli atrodytų ši vietovė - ji savyje turi dvasinę ramybę ir paguodą. Bet kuris, atvykęs į Pakūtą, atranda čia ramybę, susitinka Aukščiausiąjį,
prisipildo paprastumo ir atvirumo. Kartą pabuvęs po kurio laiko vėl traukia atgal.

Atvyk ir Tu! Esi laukiamas.
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