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UZRAKSTI PATEICĪBAS VĒSTULI UN KĻŪSTI LAIMĪGĀKS!
PALDIES
bijušajai
mazsalacietei
Sanitai
Reinsonei
par
apjomīgo
literatūrzinātnes un valodniecības grāmatu
dāvinājumu bibliotēkai! Lai viņai Prieks un
Izturība
veidojot
jauno
grāmatu par
Mazsalacu un mazsalaciešiem!
Ar rītausmas miglu mainīgo
atnācis septembris,
vasaras dārzu vēl ziedošo
elpā nav aizskāris.
Satraukums pulksteņu tikšķienos,
vārdos bažas un prieks –
atkal ar skolu uz tikšanos
lieli un mazi iet.
Katram šai septembra sākumā
atmiņu pavediens savs –
mūžam lai neizsīkst avotos,
mūsu valodas balss!
Sarma Upesleja

Vai atceries savu pirmo skolas dienu?...
Varbūt atmiņā vien skolas laika zibšņi... Lai kā tas
arī būtu, katram 1.septembris kaut ko atgādina,
ienes kādas jaunas pārmaiņas dzīvē...
Gatavojot šo izdevumu, mani „uzrunāja”
PATEICĪBAS vēstules tēma. Vai esi kādreiz
rakstījis PATEICĪBAS vēstuli? Vai pateici ko labu
savam tuvākajam cilvēkam, saviem kolēģiem,
saviem kaimiņiem?...
Vai plašajā informācijas laukā pamanīji arī
faktu, ka mūsu bibliotēka ir viena no mazajām
Gaismas pilīm Latvijā?... Paldies Zanei, kura
radīja mums iespēju pabūt Lielajā Gaismas pilī
tās atklāšanas laikā! Paldies mūsu laipnajam
šoferītim Zintim! Paldies tumši pelēkajiem lietus
mākoņiem un krāsainajam varavīksnes tiltam,
kuriem ceļā braucām cauri!...
PALDIES!...

Lai mazinātu jebkādus politiskos,
tehnoloģisko vai dabas katastrofu riskus
Latvijā, ir jāvairo Mīlestības un Gaismas
enerģija. Es aicinu pievienoties Gaismas
vadītāju iniciatīvai kopīgā lūgšanā, lasot
lūgšanu katru dienu plkst.20.00 vai jebkurā
citā sev pieņemamā laikā, sākot ar šodienu!
Visuma Radītāj!
Es pateicos Tev par savu esamību, par
mīļiem cilvēkiem, par mūsu Latviju,
planētu Zeme un Visumu.
Ar atvērtu sirdi es lūdzu Tev: dod man
gaišas domas un labus vārdus, lai mana
rīcība ir atbildīga. Stiprini mani!
Lūdzu, palīdzi man, maniem tuviniekiem,
draugiem, kolēģiem un pārējai sabiedrības
daļai
ikdienā
dzīvot
saskaņā
ar
cilvēciskajām vērtībām: būt mīlošiem,
atklātiem,
patiesiem,
dāsniem
un
tikumīgiem savā rīcībā.
Lūdzu, atver manu sirdi mīlestībai, ļauj
man mīlēt sevi pašu, manus mīļos
līdzcilvēkus, tuvākos, visu cilvēci, dabu,
saudzēt zemi, ūdeni, gaisu, akmeņus,
augus un ikvienu dzīvu radību.
Lūdzu, palīdzi Latvijai attīstīties, lai Mūsu
Valsts ir mīloša, augstsirdīga, sirdsgudra,
skaista, garīgi un materiāli bagāta.
Lūdzu, palīdzi man, manai tautai un visai
cilvēcei iegūt iekšēju mieru un brīvību.
Lai pasaulē top Mīlestības, Piedošanas,
Saprašanās un Pateicības Gaisma!
PALDIES TEV!

INTERESANTA GRĀMATA...
Inga Ābele - prozaiķe,
dramaturģe, dzejniece. Dzimusi
1972. gadā Rīgā. Beigusi
Latvijas Kultūras akadēmijas
Teātra un TV dramaturģijas
nodaļu. 2003. gadā saņēmusi
Literatūras gada balvu par
dramaturģiju un 2004. gadā Literatūras gada
balvu par stāstu krājumu Sniega laika piezīmes.
2008. gada Prozas lasījumu laureāte. Saņēmusi
Rakstnieku savienības Gada balvu literatūrā par
romānu Paisums, par to rakstniecei piešķirta
arī Baltijas Asamblejas balva literatūrā. 2010.
gadā izdevniecībā Dienas grāmata iznāca
rakstnieces stāstu krājums Kamenes un skudras.
2013. gadā izdevniecība Open Letter Books
(ASV) izdeva romānu Paisums angļu valodā.
Vārds mūks latviešu valodā apzīmē cilvēku, kas
izvēlējies garīgās kalpošanas ceļu, no laicīgās
dzīves atteikušos vientuļnieku. Latgaliski mūka,
mūceņa ir Jēzus atveids pie krucifiksa, moku
atveids jeb, kā precīzi pateicis koktēlnieks Antons
Rancāns, kokā izgrieztas ciešanas.
Rakstnieces Ingas Ābeles jaunais romāns "Klūgu
mūks" ir stāsts par pirmo Latgales latviešu
baznīckungu un lidotāju debesu alkām, par
cilvēka sirds un saprāta ceļiem, par grēku un
piedošanu. Galvenā varoņa prototips ir Francis
Trasuns - katoļu priesteris, teoloģijas maģistrs,
ievērojams valstsvīrs un sabiedrisks darbinieks,
kam 2014. gadā apritētu 150 gadu.
"Šis romāns nav tik daudz par Latgales vēsturi,
vēsture ir tikai fons, stāsts ir par cilvēku un viņa
Dievu, cilvēku un viņa izvēli, par piedzimšanu un
nāvi, par mīlestību - metaforisks, daudzslāņains
un dziļš, kā bībeliskā Jēkaba aka, no kurienes var
smelt un smelt." Anna Rancāne
-----------------------------Lasīju šo grāmatu lēnām, bet ar lielu interesi.
Esmu vidzemniece un vairāk zinu par savu pusi,
taču, lasot grāmatu, manī pat skanēja latgaļu
valoda, kurā sarunājas tēli. Tā sanāca, ka
grāmatai pa vidu vēl noskatījos filmu „Cilvēka
bērns”... Tā, ka kādu laiku vēl dzīvošu šais
noskaņās... Paldies autorei Ingai Ābelei!
RAKSTI ARĪ TU – PAR TO, KAS BIJIS, PAR TO,
KAS BŪS, PAR TO, KAS PRIECĒ, PAR TO, KAS
SATRAUC, PAR TO, KO VĒLIES,
LAI UZZINA CITI! DALIES AR
SAVU GAISMU UN SAVU SIRDS SILTUMU!
Ar mīlestību un pateicību šo izdevumu veidoja
bibliotekāre Maija Reinvalde
Tālr.: 64251246; e-pasts: maija.r@sveiks.lv
http://www.mazsalaca.lv/

 Mans vissirsnīgākais PALDIESVĀRDS!
Visiem, visiem, kuri 19.augusta pēcpusdienā
bija ieradušies, lai kopā atvadītos no iemīļotām,
mājīgajām LKF biroja telpām, kur kopā ar Jums
realizētas daudzas projekta "Mans novads, kur
šūpulis kārts" ieceres. Birojā nokalpoti 14 gadi...
Bija milzīgs saviļņojums še atkal ieraudzīt ilgo
gadu
kultūrsadarbības
partnerus,
novada
pašvaldības darbiniekus! Atkal satikt Dzimtu
pārstāvjus Ausmu Dzintari, Anastasiju Lūkinu, Zīli
Dumpi (diriģenta P.Hincenberga mazmazmeitu no
ASV) Paldies Līgai Steberei un "Dziesmotai
Senatnei", arī mūsu senioru ansamblim "Atbalss"
par tik skaistām dziesmām!
Paldies Brants dzimtas senajam namam un tiem
CILVĒKIEM, kuri radīja iespēju 2000.gada
18.augustā man še sākt brīvprātīgo kalpošanu!
Vēl
PALDIESVĀRDS
manai
ilggadējai
darbavietai un novada KC direktorei DACEI par
īpašo pārsteigumu - saņemto uzaicinājumu
21.augustā viesoties JAUNĀ darba formā
kultūras centrā - TIKŠANĀS uz DĪVĀNA. Es biju
apmulsusi, bet ierados. Uz DĪVĀNA KC mazajā
zālītē sastapšanās bija necerētas! Negaidītas! Ne
vien manam darbam un dzīvei, bet arī ar pilsētai
un novadam nozīmīgām personībām. Tas bija
pārsteidzoši un - mīļi!
Paldies par visu, visu! Arī savdabīgo ieceri, arī
par elektroniski saņemtajiem sveicieniem!
Esam jau gan atvadījušies, bet ik dienas vēl
arvien izjūtu dvēselisku nepieciešamību pēc šīs
biroja MĪTNES pie LIEPAS-DVĪNES... Nav miera
nekur...
Cieņā un mīlestībā Jūsu Nellija Nurmika



Sveika, Maija!
Gribu no sirds Tev pateikt paldies par visu
enerģiju, kas ir ieguldīta interneta lapā
http://laisma.1w.lv/ ! Man šī lapa ir telefonā
saglabāta ar ātro pieejas iespēju :), jo pēdējo
mēnesi esmu pie tās turējies kā pie drošības
jostas, jo ļoti strauji un šķiet neticami notikumi
šobrīd rit manā dzīvē. Es arī neesmu gaišreģis,
tāpēc esmu gluži vai iekrampējies lapā par eņģeļu
zīmēm caur skaitļiem. Prāts vēl uzbāžas ar savu
skepsi, bet vienā rītā tieši pirms saullēkta, man
rādīja zīmes ļoti intensīvi un daudz, lai man
beidzot pielēktu. Es sajutos kā citā realitātē, to
visu vērojot. Es jūtos ļoti droši savā sirdī ar visu
notiekošo, bet mani satrauc tas, kā tam visam
līdzi tiks "ikdienas realitāte". Precīzi nezināju, kā
palūgt eņģeli palīdzēt nokārtot ar pārmaiņām
saistītās materiālās lietas. Es palūdzu, tagad
atliek vērot.
Es te tā mazliet padalījos, izsakot
pateicību par atbalstu manā gaismas ceļojumā.
Ar cieņu, Evanss.

