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Susitaikinimo sodyba
Susitaikinimo sodybos“ istorija iki 2001 metų
1990 metais brolis Gedi
minas Numgaudis OFM dirbo
Šventosios bažnytėlėje: „Čia
dažnai atvykdavo šv. Jono
kongregacijos sesuo Barbora,
svajojanti įkurti mergaičių,
sunk iai bes iad apt uoj anč ių
vis uom en ėj e, nam us. Mes
kartu ėmėme ieškoti vietos
šiai idėjai įgyvendinti. Tuo
metu Kretingos pranciškonų
gimnazijoje dailės mokytoju
dirbęs Juozas Šakinis daug
pasakojo apie jo gimtuosius
Pak ut uv ėn us, nep apr ast ai
gražią gamtą, numelioruotą
kaimą ir vienišą bažnyčią.
Kartu nuvykome jos aplan
kyti ir ši vieta sesei Barborai
pasirodė esanti per toli nuo
artimiausio miestelio, o man
patiko. 1991 metais, kai bro
liai vienuolyne klausė, kur
turėtų būti jų noviciatas aš
par od žiau Pak ut uv ėn us ir
pasakiau, kad mano įsitiki
nimu jis turėtų būti būtent
čia. Tėvas Matas Jurevičius
OFM ėmė dažnai atvažinė

ti į šią bažnyčią dvasinėm
pratybom. Vėliau čia atvyko
ir broliai kandidatai Paulius
Vaineikis bei Faustas Meš
kuotis“. (Numgaudžio Gedi
mino OFM interviu, 2002).
1991 metų birželio 14 die
ną (per šv. Antano atlaidus)
mes, pirmieji brolių pranciš
konų naujokai, atvykome į
Pakutuvėnus, rekolekcijoms.
Tėv as Mat as OFM mums
parašė eremitų regulą pagal
dykumų tėvų patirtį (valgyti
tik vieną kartą per dieną ir tik
duonos, kurią reikia patiems
sus ielg et aut i po du ein ant
per kaimą). Tos dešimt dienų
buvo pirmasis susitikimas su
pranc išk on išk u gyv en im u.
Mes tikėjome, kad ateityje
čia bus susikaupimo ir mal
dos vieta broliams naujokams.
Meldėmės, o po to atsivertę
skaitėme šv. Raštą, kuriame
radome patvirtinančius žo
džius, kad eitume ir statytume.
Tai priėmėme kaip Viešpaties
valią ir dviese su broliu Faus

Broliai pranciškonai statosi molinę trobelę – „molinuką“
1991 m.

Gedimino Numgaudžio nuotr.

Molinukas turės verandą. 1995 m.

„Molinukas“ 1998 m.

Jolantos Klietkutės nuotr.

A. Kriščiūno nuotr.

tu Meškuočiu, tėvo Astijaus
Kung io OFM pal aim int i,
išėjome statytis noviciato. Nė
vienas iš mūsų nebuvo dirbęs
nieko panašaus, bet perskaitė
me, kad šv. Pranciškus statė
iš mėšlo ir molio, sienas pin
damas iš žabų vytelių. Tai ir
mes nutarėme pirmą namuką
pasistatyti molinį. Nežino
jome nuo ko pradėti, tačiau
mus nuolat lydėjo Viešpaties
palaima – atvyko inžinieriai
iš Aleksandravo kaimo, kurie
patarė su moliu maišyti ne
mėšlą, o pjuvenas. Tai buvo
žymiai efektingesnė rišamoji
priemonė. Traktoriais mums
ėmė vežti molį. Aš pasiuvau
odines kojines moliui min
kyti. Dviese su broliu Faustu
padarėme pamatus, išpynėme
molinuko sienas. Tai buvo
labai įdomus darbas, kadan
gi vasarą nuolat atvykdavo
vienas kitas žmogelis, kurie
mums padėdavo. Kiekvie
nas atsinešdavo kokių nors
įdom ių, lab ai prav ert us ių
patarimų. Rugsėjo mėnesį
nut ar ėm e, kad vis i brol iai
kandidatai važiuos kartu ir
pagaliau pasistatysime namu
ką, nes supratome, kad mums
dviese tikrai pritrūks jėgų.
Darbas vyko labai sparčiai,
sienos kilo, kilo ir galiausiai
liko tiktai stogą uždengti. Bet
mes to darbo pabaigti nesus
pėjome, stogą uždengė stalius
iš Aleksandravo. Bendrovės
pirmininkas paaukojo duris,
langą. Šio namuko paskirtis
– vieno brolio eremito (at
siskyrėlio) namas, kuriame
jis metus galėjo gyventi. Ir
ateityje, manėme, kad tokių
namukų turi būti žymiai dau
giau. Bet Viešpaties plane bu
vo kitaip – Pakutuvėnų vieta
tapo visų. 1993 metais niekaip
negalėjome rasti vietos jauni
mo stovyklai-rekolekcijoms
prieš žygį į Žemaičių Kal
variją. Bandėme Šventojo
je, kitose vietose, bet nieko
neišėjo, tarsi Viešpats būtų
sakęs: „Jums visi keliai į kitas
vietas uždaryti – darykite sto
vyklą Pakutuvėnuose“. Taip
atsirado pirmoji Pakutuvėnų
stovykla. (Vaineikio Pauliaus
OFM interviu, 1997).
1993 m. man buvo stiprus
įkvėpimas šalia Šventosios
bažnyčios įkurti susitaiki
nimo oazę, tokią kaip Taize
(Prancūzijoje), bendruome
nę, priimančią atvykstančius
žmones, ieškančius atsakymų
į įvairius gyvenimo klausi
mus, kur jie būtų išklausomi,
galėtų pasimelsti: ši bend
ruomenė būtų krikščioniško
gyvenimo pavyzdys. Tačiau
tokiai idėjai nepritarė Palan
gos kunigai ir šios vietos teko
atsisakyti. 1995 metų pavasarį
su architektu iš Palangos Kas
tyčiu Aleknavičiumi savaitę
gyv en om e Pak ut uv ėn uos e
melsd am ies i ir klausd am i
Dievo kas čia turėtų vykti.
Abiem atėjo ta pati vizija:
etnografinė žemaitiška sody
ba. (Numgaudžio Gedimino
OFM interviu, 2002)
„Susitaikinimo sodyba“
išsivystė iš brolio Gedimino
OFM svajotos idėjos, 1995
metais Kretingos Pranciško
nišk oj o Jaun im o Tarn yb ai
ir broliams pranciškonams
iešk ant gal im yb ių sut eikt i
žmonėms vietą pabūti vienu

„Molinukas“ 1999 m.

Jolantos Klietkutės nuotr.

Molinuko aplinka 1998 m. pavasarį ir rudenį.
moje, per bendrą darbą, maldą
ir poilsį atstatyti santykius su
savimi, Dievu ir aplinkiniais.
Pakutuvėnų bažnyčia (esanti
30 km. nuo Kretingos) idealiai
tinka šiai idėjai, nes yra gana
toli nuo pagrindinio kelio ir
kaimo (7 km), artimiausias
vienkiemis – tik už kelių ki
lometrų. Gavome JE Telšių
vyskupo Antano Vaičiaus pa
laiminimą. Susitarus su Plun
gės klebonu kun. J. Pačinsku,
Pakutuvėnų bažnyčios klebono
pareigas perėmė brolis Gedi
minas Numgaudis OFM.
1995 met ais Kret ing os
Pranc išk on išk oj o Jaun im o
Tarnyba 50-čiai metų išsi
nuomavo 50 ha žemės aplin
kui Šv. Antano Paduviečio
bažnyčią Pakutuvėnuose ir
ėmė kurti „Susitaikinimo so
dybą“. Vasaromis čia vyksta
stovyklos Lietuvos šeimoms,
Karaliaučiaus srities lietuvių
kilmės vaikams, Kretingos
bei Lietuvos akademiniam
jaunimui, rekolekcijos prieš
atgailos žygius į Žemaičių
Kalvariją, rankdarbių, iko
nografijos mokyklėlės, aplin
kinių kaimų vaikai ruošiami
Pirmosios Komunijos, Sutvir
tinimo sakramentams. Kitais
metų laikais Kretingos Šv.
Antano religijos studijų ins
tituto studentai, bei Pranciš
koniškojo Jaunimo Tarnybos
nariai atvyksta asmeninėms
rek ol ekc ij oms. Nuo 1995
metų organizuojamos šeimų
stovyklos buvo pirmasis to
kio pobūdžio bandymas Lie
tuvoje. Šios stovyklos turėjo
didelę įtaką Lietuvos šeimų
dvasiniam prabudimui.
Nuo 1995 metų Pakutu
vėnų parapijoje buvo atlikti
šie darbai:
1995 metais ąžuolinį alto
rių ir 1996 m. ąžuolinius ta
bernakulį bei pultą šv. Raštui
pagal Gedimino Numgaudžio
OFM projektą padarė Kre
tingos vienuolyno meistras
Kazimieras Ramonas.
1996 m. vas ar ą įvest a
aukštos įtampos elektros lini
ja (finansavo Plungės miesto
savivaldybė), žemos įtampos
elektros linijos įvedimo išlai
das parėmė Lietuvių Katalikų
Rel ig in ė Šalp a (1996 m.),
1998 m. Jūratės Pauliukony
tės-Gentlesk (JAV) rūpesčiu
elektra įvesta ir į bažnyčią.

1996 m. Vokietijos lab
dar os org an iz ac ij os „LA
ZARUS–Hilfswerk“ pagalba
iš konteinerių pastatytas lai
kinas būstas gyventi bend
ruomenei.
Savanorių darbininkų pa
stangomis (pakutuvėniškių:
Stepono Milašiaus, Povilo Gė
rybos, Stasio Daukšos, kretin
giškio: Irmanto Tamošausko)
1995 metų žiemą bažnyčioje
sudėtos medinės grindys, su
mūryta krosnis (Antano Lyg
nugario iš Klaipėdos).
1997 m. num el ior uot as
bažnyčios šventorius ir „Kris
taus kapo“ koplyčia (Plungės
melioracijos tarnybos auka).
Akmenskaldys Mindaugas
Šimkevičius iš Telšių, 1998
metais gyvendamas Pakutu
vėnuose, bažnyčiai nukalė
akmeninį, žydų aukuro for
mos, tabernakulį.
Pagal Telšių dailės aka
dem ij os stud ent ės Rim os
Čekėnaitės (iš Utenos) dip
lominį darbą „Pakutuvėnų
Kryžiaus kelio stotys“ (1996
m.) aplinkui bažnyčią sta
tomos kryžiaus kelio stočių
koplyčios.
1997 m. rugsėjį Placidas
Jasiūnas (Ukmergė) ir Egi
dijus Gricius (Rietavas) su
montavo laiptus į bažnyčios
bokštą (laiptus padarė Kre
tingos vienuolyno meistras
Kazimieras Ramonas).
1997 m. pabaigoje į baž
nyčią įvesta telefono linija.
1998 m. verslininkas Juo
zas Rupeika iš Plungės paau
kojo naujus langus bažnyčios
apšiltinimui. Jis papasakojo
įdomią istoriją: vieną dieną
jis su savo sūnumi važiavo
aut om ob il iu ir sank ryž oj e
netikėtai susidūrė su gaisrine
mašina. Paskutinę avarijos
sekundę p. Juozas pagalvo
jo, kad jei liks gyvas sūnus
– jis padarys ką nors gero
bažnyčiai. Įvyko stebuklas
– automobilis buvo visiškai
sumaitotas, o vairuotojas ir
keleivis net nesužeisti. Taigi,
teko vykdyti pažadą ir da
ryti auką bažnyčiai. Atvyko
pas Kretingos pranciškonus,
tačiau šie pasiuntė į Pakutu
vėnus.
Nyd erl and ų bendr ad ar
biaujantieji fondai, atsaky
dami į Jolantos Klietkutės
(iš Vilniaus) paraišką, skyrė
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finansavimą šios bažnyčios
stogo remontui ir 2000 m.
rudenį buvo uždengtas naujas
stogas, nes senasis 1999 m.
buvo nuniokotas praūžusios
uragano „Anatolijus“.
2001 met ais Kret ing os
UAB „Edija“ suremontavo
bažnyčios vidų, įrengė naujas
pakabinamas lubas, konfe
rencijų salę palėpėje, įvedė
elektros instaliaciją.
2002 m. balandžio 30 d.
Kretingos bažnyčia Pakutu
vėnų bažnyčiai padovanojo
27 medinius suolus. Senieji
Pakutuvėnų suolai perkelti į
kapinių koplyčią.
„Pakutuvėnai, tai tikriau
siai yra mūs ų dang išk oj o
Tėvo idėja, nes jaunimas ne
turi šaknų Bažnyčios viduje,
tačiau nori sužinoti apie dva
sinį gyvenimą. Klausėme sa
vęs, ką mes dėl jų galime pa
daryti. Vokietijoje nupirkome
du eksportinius konteinerius
(kuriuose vežiodavo kavą).
Draugo Artur Reuter fermoje
juos pasistatėme ir darbavo
mės patys bei senukai pensi
ninkai. Viename konteineryje
stengėmės įrengti viską, ko
gali prireikti: virtuvę, mie
gamąjį (5–as lovas), rašomąjį
stalą, apšildymą (krosnelę),
šaldytuvą, elektrinę plytelę.
Kit am e kont ein er yj e įren
gėme dirbtuves, kad galima
būtų dirbti. <…> Jau pirmai
siais metais matėme vaisius:
kiek daug buvo išpažinčių,
Pirmosios Komunijos ėjo ne
tik vaikai, bet ir vyresni žmo
nės. Pastebėjome, kad atėjo ir
narkomanų, kurie pirmą kar
tą ėjo išpažinties, Pirmosios
Komunijos, kad žmonės čia
atvyksta iš toli: iš Vilniaus,
Kauno iš užsienio. Pastebė
jome, kad jaunimas, kuris čia
apsilanko, išeina su ramybe ir
pagarba Dievui (gal net ir sau
pačiam) širdyje, su viltimi
gyventi. Tikiu, kad mūsų dar
laukia labai ilgas kelias (sto
vyklų bei statybų). Paraleliai
vystantis bendruomenės dva
siniam gyvenimui, vyksta ir
statybos. Labai džiugu, kad
labai daug padeda Kretingos
firm a „Edij a“, kur ios va
dovas Edmundas Jasinskas
(vyresnysis), išgirdęs, kad
Pakutuvėnus remia vokiečiai
nustebo: „Kodėl Lietuvoje
tur i dirbt i vok ieč iai, neg i
mes pat ys neg al im e sav o
vaikams pad ėti?“ (Shmidt
Konrad („Lazarus-Hilfsverk“
koordinatoriaus, Vokietija)
interviu, 1997)
„Susitaikinimo sodybos“
bendruomenė jau perėjo ne
mažą vystymosi kelią, kurį
gal im a sus kirst yt i į kel is
etapus:
1. „Pust eln ik ų“(19951996 m.), kuomet bendruo
men ę sud ar ė 4-5 žmon ės
čia atvykę „iš idėjos”. Jie
stengėsi gyventi pagal dy
kumų tėvų patirtį, melstis
ir atgailauti už savo ir pa
saulio nuodėmes. Tai buvo
žmones priimanti ir maldoje
auganti bendruomenė, kuri
neturėjo nieko savo. Nebuvo
vandens, elektros, telefono.
Gyveno kapinių koplyčioje
o maistą gaminosi vokiečių
dovanotuose konteineriuose
ant krosn el ės. Valg yd av o
du kartus per dieną rytą ir
vakare. Pustelnikai meldėsi
4 kartus per dieną „Liturgi
nių valandų“ malda: Rytinę,
Dieninę, Vakarinę ir Naktinę,
kurios pabaigoje kalbėdavo
rožinį ir kaitydavo tos dienos
„Šventųjų gyvenimus“. Žie
mą miegoti tekdavo apsika
Nukelta į 11 psl.
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Atkelta iš 10 psl.

binus per dieną ant krosnies
įkaitusį akmenį, nes kapinių
koplyčia nešildoma. Atvyku
siems svečiams buvo skirtas
konteineris, tačiau jame kros
nelė labai greitai atšaldavo ir
tekdavo apsispręsti, arba taip
pat miegoti su įkaitintu ak
meniu, arba budėti ir kūrenti
kas dvi valandas.
2. „Pustelnikų bei reabili
tacijos“ (1996-1999 m.) bend
ruomenė. Gyvenimo būdas
beveik toks pat kaip aukščiau
aprašytasis. Skirtumas tik tas,
kad bendruomenėje apsigy
veno ne tik vaikinai, bet ir
dvi merginos (kurios gyveno
bažnyčioje). Bendruomenės
narių skaičius svyravo nuo
4 iki 8, o vasarą prie stalo
susirinkdavo iki 30 žmonių.
Susikoncentravo nerašytos
bendr uom en ės gyv en im o
taisyklės, atsirado „dykumos
diena“ (pirmadienis), kuo
met kiekvienas galėjo pabūti
akis į akį su Viešpačiu, at
sirado Adoracijos poreikis.
Pastebima, kad atvykstantys
svečiai vis dažniau būdavo
narkomanai, norintys pakeis
ti savo gyvenimą, ieškantys
pagalbos. Pamažu ryškėjo
bendruomenės kryptis – pri
klausomybių reabilitacija. Vis
dažniau lankėsi spaudos atsto
vai, atvykdavo net ekskursijos
autobusais. Stovyklos, kurias
čia organizuodavo Kretingos
Pranciškoniškojo Jaunim o
Tarnyba, labai greitai visoje
Lietuvoje paskleidė žinią, kad
Žemaitijoje yra idiliška vieta
poilsiui ir maldai. Žmonių
antplūdis kartais tikrai pasi
darydavo nevaldomas. Atsi
rasdavo ne tik „pamaldžių“,
bet ir „bohemos“ ieškančių.
Pustelnikai dar bandė laikytis
maldos ir atsiskyrėlių gyve
nimo būdo, bet… 1999 m.
rudenį bendruomenė buvo už
daryta. Dėl dviejų priežasčių:
nevaldoma svečių invazija
(ne tik į žmonių kiekį, bet ir į
gyvenimo būdą) ir pašaukimo
ištyrimas (jei bendruomenė
tikrai būtina, pagyvenę mies
te, vėl sugrįš tie, kam Pakutu
vėnų tikrai reikia).
3. 2001 m. „Susitaikinimo
sodyboje“ įsikūrė sveikstan
čių narkomanų bendruomenė
kurioje nuolat gyvena 10–13
žmon ių. Jos tiksl as pad ė
ti žmonėms, kenčiantiems
nuo prik laus om yb ės lig ų,
integruoti juos į visuome
nės gyvenimą. Gyvenimas
„Sus it aik in im o sod yb oj e“
org an iz uoj am as bendr uo
menės principu. Jaunuoliai
pratinasi gyventi su kitais
žmonėmis, kartu dirbti, kartu
valgyti, padėti tiems, kurie ką
tik atvyko (anksčiau atvyku
sieji ir atsistojusieji ant kojų,
padeda kapstytis tiems, kurie
ką tik atvyko). Gyvenim o
bendruomenėje laikas: iki 1
metų. Naudojamasi „Dvy
likos žingsnių ir tradicijų“
sukauptais metodais. Akty
viai dalyvaujama anoniminių
alkoholikų (toliau – AA) ir
narkomanų anonimų (toliau –
NA) veikloje. Trečiadieniais,
penkt ad ien iais 19.00 val.
Kretingoje, Vilniaus g.4 bei
sekmadieniais 15.00 val.
4. Pakutuvėnuose vyksta
uždari NA grupės „X“ su
sirinkimai. Bendruomenės
taisyklės atspausdintos po
pieriuje ir pakabintos virtu
vėje, kad kiekvienas atėjęs
galėtų susipažinti.
5. Nors Pak ut uv ėn uos e
ir susiformavo sveikstančių
nark om an ų bendr uom en ė,
tačiau išlieka tas pats porei
kis kaip pradžioje: nedidelės
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tik inč iųj ų bendr uom en ės,
kuri priimtų atvažiuojančius
žmones, kad jie galėtų pa
būti maldoje, pasidarbuoti
prie žemės, prie gyvulių ir
tokiu būdu patirtų dvasinį
gydymą. (Numgaudžio Gedi
mino OFM interviu (autorės
asmeninis archyvas, 2002))
Pakutuvėnų parapijos per
spektyva: dvi šalimais gy
vuoj anč ios bendr uom en ės
– sveikstančių narkomanų ir
rekolekcinio veikimo (evan
gelizacinė).

to darbo pabaigti nesuspėjo
me, stogą uždengė stalius iš
Aleksandravo. Aukojo mums
visi kas ką galėjo. Bendrovės
pirmininkas paaukojo mums
dur is, lang ą. Šio nam uk o
funkcija - vieno brolio eremi
to namas, kuriame jis metus
galėjo gyventi. Ir ateityje,
manėme, kad tokių namukų
turi būti žymiai daugiau. Bet
taip gavosi, kad Viešpaties
plane buvo kitaip: ne vien
tiktai mums, bet ta Pakutu
vėnų vieta tapo visų žmonių
Pakutuvėnų vieta.
Buvo vienas įdomus įvy
kis: pirmą kartą iš Amerikos
mūsų vizituoti buvo atsiųstas
amerikietis Viljamas Gulas.
Jo užduotis buvo pasižiūrėti
kaip gyv en a pranc išk on ai
Lietuvoje. Jį Astijus tiesiai
iš Amerikos lėktuvo atvežė
į Pakutuvėnų kapines, kur
koplyčioje kampe stovi kars
tas, per vidurį - iš katafalko
pad ar yt as stal as. Ger iam e
arbatą ir sakome, kad štai
čia, šitie pranciškonai statosi
sau noviciatą, voniose minko
mol į odin ėm is koj in ėm is,
deda sienas... Jis labai susiža
vėjo. Ir aš visai įsivaizduoju
žmogų, kuris atvyko iš di
džiojo pasaulio ir mano, kad
jau neb eįm an om a gyv ent i
taip, kaip gyveno pirmieji
pranc išk on ai, ir staig a jis
visa tai išvydo savo akimis.
Tai jam buvo kaip pasaka ar
neišs ip ild žius ios svaj on ės
įgyvendinimas. Ir jis sako:
„Jokių užsienių, kad jokie už
sieniai nelįstų į šią vietą, nes
ten broliai gyvena autentišką
pranciškonų gyvenimą“.
Ir dar vienas įdomus įvy
kis: kai turėjome pirmąsias
dešimties dienų rekolekcijas
ir valgėme tik duoną su van
deniu, kartą atvažiavo bendro
vės pirmininkas Antanas. Kai
jis išvydo pirmuosius mūsų
brolius, kaip mes, susėdę ap
linkui, laužėme tą vieną kepa
lėlį gautos išmaldoje duonos,
užs ig erd am i vand en iu, jis
tikriausiai manė, kad sapnuo
ja. Ir kai kitą mėnesį mes su
Faustu statėme molinuką, jis
atveždavo tiktai duonos ir sa
kė visam kaimui: „Nevežkite
nieko daugiau, nes tie vienuo
liai nieko daugiau nevalgo“.
Bet mes su Faustu sakom:
„Atsiprašome, bet tai buvo tik
dešimties dienų rekolekcijos,
o dabar mes dirbame, esame
alkani kaip vilkai ir prie duo
nos labai norėtume lašinių“.
Bet jis matyt nenorėjo, kad
tas sapn as išs is klaid yt ų ir
kiekvieną kartą atveždavo
šiltos duonos. Tiktai duonos.
Ir prašė mūsų: „Būkit geri,
gyvenkit šitaip“. Tačiau atėję
į rytmetinę brevijoriaus mal
dą bažnyčioje už durų nuolat
rasdavome padėtą po pintinę
dešrų, sūrių ir kitokių gėrybių,
kurias sunešdavo žmonės. Jie
tiek visko prinešdavo, kad
sav ait ės pab aig oj e maist ą
turėdavome vežti į Kretingos
vienuolyną broliams, nes mes
patys tiek nebesuvalgydavo
me. Ir po to nutarėme daugiau
iš Dievo nebeprašyti mėsos,
nes kai tik paprašome, tai po
to nebesuvalgome...
1993 metais niekaip ne
galėjome rasti vietos jauni
mo stovyklai-rekolekcijoms
prieš žygį į Žemaičių Kal
variją. Bandėme Šventojoje,
kit os e viet os e, bet niek o
neišėjo, tarsi Viešpats būtų
sakęs: „Jums visi keliai į ki
tas vietas uždaryti - darykite
stov ykl ą Pak ut uv ėn uos e“.
Taip atsirado pirmoji visuo
meninė Pakutuvėnų stovyk
la. Buvo pastatyta pirmoji
pal ap in ė, kur ioj e gyv en o

Br. Pauliaus
Vaineikio, ofm
interviu (1997 m.)
1991 metų birželio 14 die
ną (per šv.Antano atlaidus)
atvykome čia, į Pakutuvėnus,
rekolekcijoms kartu su tė
vu Matu, ofm ir pirmaisiais
postulantais. Tada t.Matas
upeliuko vagoje iškasė gilią
duobę (ten dabar yra tilte
lis), kuri greitai prisipildė
vandens. T.Matas palaimino
ir taip mes įsigijome geria
mo vandens. Tėvas Matas
mums parašė eremitų regulą
pagal dykumų tėvų patirtį:
valgydavome tik vieną kartą
per dieną ir tik duonos, kurią
turėjome patys susielgetauti
po du eidami į kaimus. Tos
dešimt dienų buvo pirmasis
sus it ik im as su pranc išk o
nišku gyvenimu. Mes tikė
jome, kad ateityje čia bus
susikaupimo ir maldos vieta
broliams naujokams.
Po rek ol ekc ij ų išėj om e
pėsčiomis į Žemaičių Kal
variją, o po to iškilo didelis
klausimas kur mes, pirmieji
broliai, atliksime noviciatą?
Br. Gediminas, ofm pasakė:
„Jeigu patys nepasistatysite
noviciato, tai jo ir neturėsite.
O kur jį reikėtų statyti? Vieną
vakarą Šventojoje susirinko
Ang el ė, Aur id a, br.Ged i
min as, Faust as ir aš. Mes
meldėmės, o po to atsivertę
skait ėm e šv.Rašt ą, kur ia
me radome patvirtinančius
žodžius, kad eitume ir sta
tytume. Tai priėmėme kaip
Viešpaties valią ir dviese su
Faustu, Astijaus palaiminti,
išėj om e stat yt i mūs ų no
viciato. Nė vienas iš mūsų
nebuvo dirbęs nieko pana
šaus, nebuvome bandę statyti
namų, bet perskaitėme, kad
šv.Pranciškus statė iš mėšlo
ir molio, sienas pindamas iš
žabų vytelių. Tai mes ir nu
tarėme pirmą namuką tokį
ir pasistatyti - molinį. Tėvas
Matas patarė sienas daryti
metro storio, kadangi žiemos
pas mus šaltos. Nežinojome
nuo ko pradėti, tačiau mus
nuolat lydėjo Viešpaties pa
laima - atvyko inžinieriai iš
Aleksandravo kaimo, kurie
patarė su moliu maišyti ne
mėšlą, o pjuvenas. Tai buvo
žymiai efektingesnė rišamoji
priemonė. Traktoriais mums
ėmė vežti molį. Aš pasiu
vau odines kojines moliui
minkyti. Dviese su Faustu
padarėme pamatus, išpynėme
molinuko sienas. Tai buvo
labai įdomus darbas, kadan
gi vasarą nuolat atvykdavo
vienas kitas žmogelis, kurie
mums padėdavo. Kiekvie
nas atsinešdavo kokių nors
įdom ių, lab ai prav ert us ių
patarimų. Vėliau darbai tru
putį sustojo, rugsėjo mėnesį
nutarėme, kad visi postulan
tai važiuos kartu ir pagaliau
pasistatysime tą namuką, nes
supratome, kad mums dviese
tikrai pritrūks jėgų. Darbas
vyko labai sparčiai, sienos ki
lo, kilo ir galiausiai liko tiktai
stogą uždengti. Bet mes patys
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apie 100 žmon ių. Tuom et
man teko vadovauti žygiui
ir mes su jaunimu per vieną
dieną atėjome iš Kretingos
į Pakutuvėnus. Tai buvo 35
kilometrai kelio didžiausia
me karšt yj e. Po šio žyg io
penki žmonės jau nebegalėjo
toliau eiti į Kalvariją, kai kas
gavo saulės smūgius, kiti gy
dėsi pūsles ant kojų. Bet tai
buvo tikras atgailos žygis.
Prie mūsų prisijungė ir italai

t.Franyčius kartu su aštuo
niais broliais iš Veronos. Taip
ir prasidėjo stovyklos.
Konrad Schmidt
(„LAZARUS-Hilfs
werk“ koordinato
riaus) interviu
(1997 m.)
Pakutuvėnai, tai tikriausiai
yra mūsų dangiškojo Tėvo
idėja. Bet Dievas nuolat nau

doja konkrečius žingsnius.
1994 metais t.Astijus Kungys,
ofm (tuomet jis buvo Kretin
gos vienuolyno gvardijonu)
ir t.Gediminas, ofm (kuris
tik prieš kelis mėnesius buvo
gavęs kunigo šventimus) lan
kėsi Vokietijoje Fuldos miesto
pranciškonų vienuolyne, o po
to atvyko pas mus į Wuppertal
miestą. Mes jau buvome susi
pažinę anksčiau Kaliningrade
1992 metais. „LAZARUS“
organizacija tuomet talkino
besikuriančiai Kaliningrado
parapijai. Ir mums buvo labai
stiprus liudijimas matyti kaip
jauni žmonės iš Kretingos
kart u su vien uol iais Ast i
jumi ir Gediminu atvykę į
Kaliningradą skelbė Gerąją
Naujieną ten, kur jaunimas
buv o lab iaus iai apl eist as,
kuriuo niekas nesirūpino. Jie
atrado daug ieškančių Dievo
žmonių, atrado ir labai daug
dvasioje puolusių. Vakarais,
sugrįžę atgal mes melsda
vomės mažoje koplytėlėje
įrengtoje konteineryje Marija
Raskovoj gatvėje. Tai buvo
mūsų pažinties pradžia.
1994 metų vasarą mūsų na
muose Vokietijoje aš paklau
siau t.Gedimino: „Ar tu dar
tebesvajoji apie evangeliza
ciją?“ Jis atsakė taip. Tuomet
mes nuvažiavome pas vieną
mano draugą fermerį (Artur
Reuter), aš žinojau, kad jis turi
nusipirkęs didelį angarą - ma
niežą arkliams (buvusį parodų
centro pastatą), tačiau nori jį
paaukoti evangelizacijos tiks
lams. Paklausėme t.Gedimino
Nukelta į 12 psl.

1996 metų Pakutuvėnų vizija. Plakato autorius Gediminas Numgaudis ofm.
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Susitaikinimo sodyba

Savaites ese
Elena Marija

Bandymas
pasipasakoti II

Atkelta iš 11 psl.

Kartais mane užplūsta mintys, kad, ko gero, esu nevykėlė.
Neguoskit, neužjauskit, man nereikia jūsų komplimentų. Geriau tradiciškai
kiekvienas galvokime apie save.
Kol mezgu dvidešimt penkių eilių kiauraraštį ar skaitau kokią potencialią
Metų knygą, o už taip vadinamąjį atlyginimą dar galiu nusipirkti maisto (ne
tik sau) ir kojinių (tik sau), nerimauju vien dėl to, kad kada nors man vis dėlto
bus pateikta sąskaita už mano paprastą gyvenimą, kuriame jaučiuosi taip, lyg
važiuočiau žvyrkeliu. Nesiskundžiu dėl dulkių, duobių ir mažo greičio. Visą
laik prisimenu, kad prie įvažiavimo į plentą „plyta“ nestovi: nori – pirmyn.
Aš norėčiau, bet nedrįstu. Esu bailoka. Bet tuos, kurie važinėja greitkeliais, aš
seku išpūtusi akis, užsimiršusi įsijaučiu į jų gyvenimus, tarsi jie turėtų kažką
bendro su maniškiu, o kartais net paklausiu savęs: ar aš už juos prastesnė? Jei
atsakymas būna neigiamas (tai yra – ne prastesnė), aš toliau ramiai mezgu ir
skaitau. Teigiamai atsakyti į klausimą, prisipažįstu, man būna ne taip lengva.
Tada ilgai svarstau, ieškau argumentų, lyginu...
Taip neseniai ir buvo nutikę. Kalčiausia, aišku, aš pati (atpažįstat nevykėlišką
mąstyseną?). Nereikėjo man šaipytis iš tų kviestinių rajono tarybos posėdžių sve
čių statuso. Mes su kaimyne nuo mūsų gatvės abi į posėdį ir buvom išsiųstos. Ir
ne kartą. Pasiklausyti, kaip vyksta visokių mūsų buitinių rūpestėlių svarstymas.
Net žodžio galėjom prašyti ir ką sakyti žinojom. Kad „neturint tinkamų drabu
žių nieko doro neįmanoma pasakyti“, laiku prisiminėm (P.Ackroyd, „Paskutinis
Oskaro Vaildo testamentas“, turiu pasibraukusi). Bet... Apie rūpestėlių svarstymą
grįžusi viską papasakodavo kaimynė. Aš kaskart grįždavau vis labiau nepasitikinti
savimi ir dažnai negalėdavau patikėti, kad gerai supratau tai, ką girdėjau.
Viena politikė per pastaruosius mėnesius kelis kartus skelbė visuomenei, kas
yra demokratija. Ir su tokia intonacija, tarsi ta demokratija būtų jos teta, kurią ji
pažinojo jai dar gyvai esant. Visi buvo priversti klausytis, niekas per daug nesi
šaipė. Aš pirmąkart tariau sau: “Hm...“, antrąkart: “Oho!“, trečiąkart pritrūkau
žodžių. Vėliau išsigandau: ar čia taip būna tik tada, kai mes su kaimyne ateinam?
Kam gi daugiau galėtų būti primygtinai kartojamas adaptuotas apibrėžimas, kurio
teisingą variantą galima rasti bet kuriame tarptautinių žodžių žodyne ir, žinoma,
Google? Jei aš taip pakalbėčiau, visa gatvė juoktųsi... Bet juk nei jie mane rinko,
nei aš kokiam komitetui vadovauju, nei kokių teisių į intonacijas turiu...
Teisės juoktis taip pat, logiškai mąstant, neturiu. Net iš mero kalbų. Juk jis
– išrinktasis. Tų, kurie yra mūsų išrinktieji. Išrinktųjų išrinktasis. Aš ir nesijuo
kiu, nes dar kokia demokratijos dukterėčia man pacituos ką nors iš N.Gogolio
apie juokimąsi iš savęs, veidrodžius, kreivus snukius ir bus teisi. Man beliks
pasinaudoti Konstitucijos podukros teise patylėti.
Dar girdėjau, kaip vienas pirmametis tarybos narys taria: „Mano nuomone...“.
Oho! Kadangi jis kalbėjo apie švietimą, net ėmiau tam švietimui pavydėti, bet
paskui paaiškėjo, kad aš eilinį kartą kažko nesupratau: per balsavimą jis... su
silaikė. Daug kas tuomet susilaikė. Dabar laikraščiuose susipažįstu su jų gana
aiškiomis nuomonėmis tuo klausimu. Hm...
Po visų tų potyrių pasitraukiau į visuomeninio gyvenimo užkulisius (žvyrkelis:
mezgimas, skaitymas...), tyčia viriau uogienę ir mazochistiškai tiksliai citavau
sau šįkart vieno televizinio guru žodžius (jis samprotavo apie sparčius pokyčius
šiuolaikinio žmogaus gyvenime): „Šiais laikais niekas nebeverda uogienių...“
Štai kas aš esu: niekas ant žvyrkelio! O žvyrkeliai, turbūt niekur ir neveda, to
dėl ir „plyta“ jų gale nereikalinga... Gal ten net koks baisus gilus griovys, pilnas
rupūžių...
Jeigu manot, kad man reikia pagalbos, tai porą man reikalingos pagalbos spe
cialistų aš taryboj mačiau. Geriau tradiciškai gelbėkimės kiekvienas atskirai.
Paguodos taurę šįkart man nesavanaudiškai pasiūlė Lietuvos radijas. Vienas
žinomas, protingas, bet kitiems sėkmingiesiems (tiems iš greitkelių) nereikalingas
Lietuvos filosofas svarstė apie inteligento vietą ir vaidmenį mūsų visuomenėje.
Jis nesistebėjo tuo, kad inteligentai neranda sau vietos politikoje, valdžioje. Jo
nuomone, inteligentas per daug vertina laisvę savarankiškai mąstyti, kad galėtų
paklusti partijos doktrinai, per daug abejoja, kad taip įtikėtų savo nuomonės tei
sumu, jog priverstų kitus vadovautis ja...
Filosofo mintį aš supratau (deja, prieš tai teko ją truputėlį adaptuoti, nes filo
sofas dar minėjo, kad inteligentas visada galvoja ne tik apie save), todėl toliau
ramiai mezgu ir skaitau.
Tiesą sakant, galėčiau ir jums palinkėti ramybės...
Plungė
Draugijos „Saulutė“ 2011 metų
programa „Regiono kultūros laikas
“Žemaičių saulutėje“

ar jo planams tiks angaras. At
sakė, kad labai. Nuo to viskas
prasidėjo.
Iš pradžių, dar kai tik buvo
svajonė apie evangelizaciją,
gal net ne svajonė, nes t.Ge
diminas su jaunimo grupe jau
važinėjo po miestus, kaimus,
kalbėjo gatvėse, bažnyčiose.
Bet konkrečios vietos evan
gelizacijai dar nebuvo. O kai
dovanotas krovinys dar prieš
Kalėdas pasiekė Kretingą, ki
lo klausimas kur statyti. Aš ir
mano žmona Wendi patys at
vykome Kalėdoms į Lietuvą.
Iš pradžių angarą patalpino
Kretingoje po stogu, tačiau
tuomet tikrai iškilo klausimas
kur eiti, kur surasti jam vietos.
Tuomet sakiau t.Gediminui,
kad jei norime skelbti Evan
geliją, jei norime paramos iš
Vokietijos pusės, būtinai turi
me visą savo veiklą derinti su
Bažnyčia, privalome nuvykti
pas vyskupą. Telšių vyskupas
Antanas Vaičius mus labai
šiltai priėmė. Išklausė mūsų
pasakojimą, pritarė evangeli
zacijos idėjai, tačiau net kelis
kartus pakartojo: „Kas ateina
iš Vakarų? Kokia bus įtaka?“
Ir man kažkaip savaime atėjo
atsakymas: „Reikia rizikuoti
vardan evangelizacijos, var
dan Dievo, kad mūsų tautos
ateitų pas Viešpatį“. T.Gedi
minas numatė vietą Švento
joje, o gal ir Pakutuvėnuose.
Pirmą kartą aš išgirdau šio
buvusio kaimo pavadinimą.
Vyskupas patarė: „Gaukite
vietinio klebono sutikimą, o
visa kita - jūsų pačių reikalas,
duodu jums leidimą ir laimi
nu“. Šventosios dvasininkai
nesutiko, tuomet t.Gediminas
sakė: „Jei Dievas uždaro vie
nas duris, - atveria kitas“. Taip
mes atsidūrėme Pakutuvėnuo
se. Buvo žiema, šalta, tylu
ir keista: bažnyčia, kapinės,
buvusi koplyčia, medžiai...
bet nėra namų, nėra žmonių.
Tada t.Gediminas papasakojo,
kad kažkada čia buvo dide
lis kaimas ir mes čia dabar
viską pradėsime iš naujo su
„pakūta“.
Vėl naujas klausimas - kur
statyti angarą? T.Gediminui tai
buvo labai didelė problema. Jis
svajojo apie mažas senovines
trobas, kokias anksčiau staty
davosi lietuviai. Jas pasistatyti
ir gyventi labai paprastai. Apie
tokio gyvenimo paprastumą jis
labai dažnai kartojo. Broliai
pranciškonai prieš kelerius
metus jau buvo ten pasistatę
labai mažutį namelį iš molio,
taigi ši vieta jau turėjo ryšį
su pranciškonais. Bet evan
gelizacijai tik dabar atsiveria
galimybės. Per pirmuosius
dvejus metus žmonės susi
rinkdavo vasarą, bet niekas
nepasikeitė. Angaras vis dar
supakuotas, tačiau jaunimas
ateina ir girdi Dievo žodį.
Jaunimas, kuris, kaip man at
rodo, neturi šaknų Bažnyčios
viduje, tačiau jis nori sužinoti
apie dvasinį gyvenimą. Tai
mums su žmona suteikė labai
didelę viltį. Klausėme savęs,
ką konkretaus dabar galime
daryti. Vokietijoje nupirkome
du eksportinius konteinerius
(kuriuose vežiodavo kavą).

2002 metų Pakutuvėnų vizija. Brėžinių autorius Kastytis
Aleknavičius.
Arturo fermoje pasistatėme
juos ir darbavomės mes patys
bei senukai pensininkai. Vie
name konteineryje stengėmės
įrengti viską, ko gali prireikti:
virtuvę, miegamąjį (5-as lo
vas), rašomąjį stalą, apšildymą
(krosnelę), šaldytuvą, elektrinė
plytelę (tačiau elektros Paku
tuvėnuose nebuvo). Kitame
konteineryje įrengėme dirb
tuves, kad galima būtų dirbti.
Jaunimas Pakutuvėnuose nau
dojosi šiomis priemonėmis ir
mes savo akimis matėme, kad
tai buvo reikalinga.
Didžiausias Dievo palai
minimo šiai vietai ženklas,
mano manymu buvo tai, kad
buvo padarytas gręžinys ir
iš 70 metrų gylio be jokio
siurblio jau trečius metus teka
neišsenkanti (net per karščius)
srovė geriamo vandens. Tarsi
sakytų: „Ateikite į šią vietą,
kur teka geriamas vanduo“.
Jau pirmaisiais metais matė
me vaisius: kiek daug buvo
išpažinčių, kiek ėjo Pirmosios
Komunijos ne tik vaikai, bet ir
vyresni žmonės. Pastebėjome,
kad atėjo ir narkomanų, kurie
pirmą kartą ėjo išpažinties,
Pirmosios Komunijos, kad
žmonės čia atvyksta iš toli: iš
Vilniaus, Kauno iš užsienio,
autobusas skautų iš Prancū
zijos. Pastebėjome, kad jau
nimas, kuris čia apsilanko,
išeina su ramybe ir pagarba
Dievui (gal net ir sau pačiam)
širdyje, su viltimi gyventi. Šis
liudijimas ir mums įliejo nau
jos dvasios. Labai svarbu ir tai,
kad nuo ‘95 metų čia nuolat
gyvena penki-šeši žmonės, kad
jie meldžiasi bažnyčioje. Tikiu,
kad mūsų dar laukia labai ilgas
kelias (stovyklų bei statybų).
Jau ’97 metų šeimų stovykloje
vyravo susitaikinimo ir ramy
bės dvasia, nors dalyvavo apie
300 žmonių. Tai irgi yra ženk
las ir didelis žingsnis į priekį.
Dar pastebėjau, kad paraleliai
vystantis bendruomenės dvasi
niam gyvenimui, vyksta ir sta
tybos. Labai džiugu, kad labai
daug padeda viena Kretingos
firma „Edija“, kurios vadovas
Edmundas Jasinskas, išgirdęs,
kad Pakutuvėnus remia vokie
čiai nustebo: „Kodėl Lietuvoje
turi dirbti vokiečiai, negi mes
patys negalime savo vaikams
padėti?“ Taip pat vienos stu
dentės, iš Kretingos Religijų
studijų instituto, tėvelis Placi
das Jasiūnas atvyko iš Ukmer
gės ir dvejus metus darbavosi
statybose. Jų pagalba ir buvo
pastatytas angaras. Matau, kad
yra talentingų, praktiškų žmo
nių, kurie nepamiršta maldos
dvasios, tai vėlgi yra nauja
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patirtis Pakutuvėnuose - malda
ir praktinė veikla.
Jei manęs paklaustų kokią
turiu viziją Pakutuvėnams,
atsakyčiau, kad reikia stebėti
Dievo ženklus, būti kukliais ir
klusniais maldoje. Tikiu, kad
Pakutuvėnai bus autentiškos
„pakūtos“ vieta. Man atrodo,
kad šis laikmetis yra labai
panašus į šventojo Benedikto
laikus. Jo laikais buvo labai
didelė genčių migracija, vy
ko daugybė karų Europoje ir
žmonės neturėjo orientacijos.
Kaip sako šventasis Raštas:
„Žmonės be ganytojo“. Ko
munizmas neleido vystytis
žmogaus asmenybei. Bet kiek
vienas žmogus turi sielą, kuri
trokšta tikslo esančio žmogaus
viduje. Kiekviena siela ieško
Dievo, net ir tuomet, kai ji Jo
nepažįsta. Žmogui pasakius,
kad Dievo nėra, jis vietoje Jo
sau pasistato kitus tikslus, tai
stabdo asmenybės vystymąsi.
Tokios veiklos rezultatų šian
dien mes turime labai daug.
Žmonės nežino kas yra laisvė.
Laisvė Dievuje yra galimybė
pildyti Dievo įstatymą, priimti
Dievo meilę, Jo skaistumą,
tiesą, -  vienu žodžiu, priimti
Jėzų. Tačiau tai reikia paliudy
ti mūsų gyvenimu. Mes turime
taip sąžiningai dirbti, kad mū
sų gabumai vystytųsi. Jeigu
mus džiuginai tai, kad vystosi
mūsų išoriniai natūralūs ga
bumai, tai kiek kartų didesnis
yra džiaugsmas kai Šventoji
Dvasia duoda savų gabumų,
savo palaimos, savo dovanas.
Vadinasi, jeigu Pakutuvėnai
nor i tapt i evang el iz ac ij os
vieta, ten būtinai turi gyven
ti nuolatinė bendruomenė,
kuri melstųsi ir turėtų tvirtą,
gryną krikščioniško gyveni
mo dienotvarkę. Reikalingi
žmonės, kurie visa savo laisve
apsispręstų sekti Jėzumi, kurį
apreiškia Šventoji Dvasia, o
ne mūsų asmeninės svajonės.
Svarbi informacija
Pakutuvėnai yra blaivy
bės, nerūkymo, ramybės zo
na, bei minijos draustinis tad
jums primename:
• į upę nepilkite muilo bei
šampūno (muiliną vandenį
pilkite tik ant kranto);
• Pakutuvėnų teritorijoje
nepalikite tuščių (tuo labiau
pilnų) butelių bei cigarečių
nuorūkų;
• po teritoriją (tuo labiau
-  bažnyčią) nevaikščiokite
neblaivūs;
• gerbkite bažnyčią - vidun
ateikite padoriai vilkėdami.
Pakutuvėnai,
Plungės rajonas

