מוצש"ק

הדלק"נ

9:56

8:27

מוצש"ק

הדלק"נ

9:25

7:56

Brooklyn:

9:39

8:10

Montreal:

9:27

7:58

Monsey:

10:23

8:58

Manchester:

9:28

7:59

Monroe:

10:09

8:39

London:

9:25

7:53

Lakewood:

8:51

6:58

Jerusalem:

9:16

7:47

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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שנעל געהאלפן געווארן

געווארן רואיג

איך בין ארויסגעפארן אויף שבת ,פון
וויליאמסבורג קיין קרית יואל .איך בין א נייע
דרייווער און איך האב פארגעסן צו קוקן אויב
איך האב גענוג גאז .אינמיטן וועג ,בין איך
אויסגעלאפן פון גאז .איך האב נישט געוואוסט
וואס צו טוהן ,אבער איך בין צוגעוואוינט צו
דאנקען ,האב איך געדאנקט דעם באשעפער.
איך רוף אן מיין שוואגער און איך פרעג אים
וואס איך זאל טוהן .פרעגט ער מיר וואו איך בין
און זאגט מיר אז ער איז ממש נישט ווייט פון
מיר .ער האט מיר געברענגט גאז און נישט
לאנג דערויף ,בין איך געווען צוריק אויפ'ן וועג.

איך האב געדארפט האבן אן אפעראציע און איך בין
געווען זייער נערוועז ,ווייל עס איז געווען דאס
ערשטע מאל וואס איך בין אריבער אזא זאך .איך
האב זיך אבער מחזק געווען און אנגעהויבן דאנקען
דעם באשעפער ,דער בעסטער דאקטער פון די
וועלט .גלייך ,האט זיך מיר אראפגעלאזט א
רואיגקייט ,וואוסנ'דיג אז דער באשעפער שטייט
ביי מיין זייט .ב"ה ,די אפעראציע איז אדורך בשלום
און מיטן באשעפער'ס הילף ,וועל איך ווערן
אינגאנצן אויסגעהיילט.

תּוֹרה נָ ְתנָ ה ְרשׁוּת ָלרוֹ ֵפא
ַה ָ
ֶשׁיְ ַר ֵפּאְ ,וּבכָ ל זֹאת ִלבּוֹ יְ ֵהא ַל ָשׁ ַמיִ ם

ְל ִפיכָ ֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל

די ווייטאג איז אוועק

א גוט ווארט אויף די וואך

איך האב געהאט אן אפעראציע און אפאר טאג
שפעטער ,האב איך געהאט זייער שטארקע
ווייטאג .איך האב מורא געהאט אז אפשר איז
געווארן אן אינפעקשן .איך האב גלייך
אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער ,פאר די
ווייטאג און אויך אז עס פארהיילט זיך .איך האב
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ווען עס ווערט
בעסער .נישט קיין סאך דערויף ,איז די ווייטאג
אוועק .ב"ה ,א טאג שפעטער האב איך שוין
בכלל נישט געהאט קיין ווייטאג .ווען מען
דאנקט דעם גרעסטן דאקטער פון דער וועלט,
ווערט מען שנעל אויסגעהיילט.

פוּא ְת
רוֹפא נֶ ֱא ָמן ָא ָתּה ְוּר ָ
כִּ י קל ֵ
ֱא ֶמת

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

איך בין געדעקט

דער הייליגער באר מים חיים זי"ע
שרייבט ,אז דורך דעם וואס א איד זאגט
כל מה דעביד רחמנא לטב עביד און
דאנקט דעם באשעפער אויף יעדע זאך,
דורך דעם מתהפך מדת הדין לרחמים,
ווערט איבערגעדרייט דין צו רחמים און
חסדים .דאס זעלבע איז ,ווען א מענטש
באקומט חסדים פונעם באשעפער,
דארף מען אייביג געדענקן צו דאנקען
דעם באשעפער ,אזוי זאל די חסדים
בלייבן און נישט ח"ו ווערן אוועק
גענומען פון אונז.

איך בין געגאנגען צום דענטיסט און דער דאקטער
האט מיר געזאגט אז מען וועט דארפן מאכן ארבעט
אויף מיין ציין .מיין אינשורענס דעקט אבער נישט
די ארבעט און עס וועט מיר קאסטן געלט .עס איז
געווען אסאך געלט און איך האב נישט געוואוסט
וואס צו טוהן .האב איך אנגעהויבן דאנקען דעם
באשעפער פאר ביז אהער און געבעטן ער זאל מיר
העלפן .א טאג דערויף ,אן פרעגן ,באקום איך אן
אימעיל אז די אינשורענס קאמפעני וועט אנהייבן
דעקן דענטיסט זאכן און צוויי חדשים ארום .יישר
כח באשעפער פארן ענטפערן מיין תפילה.

ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָשּׁ ֵען כִּ י ִאם ַעל ָא ִבינוּ
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם

מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן! א גוטע בליק אויף השי״ת
גוטע וועלט.
צו ארויפגיין אויף די גרופס
רופט\טעקסט347-941-4070 :

איר קענט האבן דער זכות פון פארשפרייטן דעם גליון
און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען ,וועט איר געהאלפן ווערן.

צו מנדב זיין לע"נ אדער לזכות לרפואה רופט347-941-4070 :
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מיר געבן רשות צו פארשפרייטען אין פרינטען דעם גליון כדי וואס מער אידן זאלן דאנקען דעם אויבערשטען.

