מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:40

8:13

Brooklyn:

9:56

8:28

Montreal:

9:42

8:15

Monsey:

10:48

9:20

Manchester:

9:44

8:16

Monroe:

10:28

9:01

London:

9:40

8:09

Lakewood:

9:05

7:12

Jerusalem:

9:28

8:00

Miami FL:

10:12

8:45

זמנים

Toronto:
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באקומען דעם פאספארט

יא ,עס ארבעט געהעריג

איך האב אריינגעשיקט אן אפליקאציע פאר א
נייע פאספארט פאר מיין זון .נאך א שטיק צייט,
האב איך געזעהן אז עס קומט נישט אן ,האב
איך אריינגערופן .זיי האבן געזאגט אז עס איז
פארלוירן און מען דארף איבערמאכן אן
אפוינטמענט .איך האב באקומען א נייע דאטום
און עס איז געווען זייער א שפעטע .די טאג פון
די אפוינטמענט איז ענדליך אנגעקומען ,האבן
זיי געזאגט אז זיי קענען עס נישט מאכן יענע
טאג .מיר האבן נישט געוואוסט וואס צו טוהן,
אבער מיר האבן זיך געשטארקט און אנגעהויבן
דאנקען דעם באשעפער .פונקט א וואך
שפעטער ,איז אנגעקומען א פאספארט אין די
פאסט פון דער ערשטער אפליקאציע.
ב"ה ,דער באשעפער האט אונז איינגעשפארט
די עגמת נפש פון אראפגיין נאכאמאל.

פרייטאג נאכמיטאג האט מיין עיר קאנדישאן
אויפגעהערט ארבעטן .עס איז געווארן אזוי הייס,
אז מען האט ממש נישט געקענט אטעמען .איך
האב אבער נישט געקענט טרעפן איינער ,וואס זאל
עס קומען פארריכטן .איך האב אויסגעלאשן דעם
מאשין ,אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער ,אז עס
האט געארבעט ביז אהער און צוגעזאגט צו דאנקען
ברבים ,אויב עס וועט ווייטער ארבעטן .נאך 10
מינוט ,האב איך עס צוריק אנגעצינדן און ב"ה ,עס
האט אנגעהויבן אפקילן דעם שטוב .עס האט ב"ה
געארבעט געהעריג דעם גאנצן שבת .איך דאנק
דעם באשעפער אז עס ארבעט און בעט אז עס זאל
ווייטער ארבעטן ,דורך דעם זוממער .דער
באשעפער איז דאך אזא גוטע טאטע .לאמיר נישט
פארגעסן צו דאנקען פאר אלעם.

ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים ְלהוֹדוֹת ְל

סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ
א גוט ווארט אויף די וואך

צוריק באקומען די אינשורענס
איך בין היינט געוואויר געווארן אז מיין קאר
אינשורענס איז שוין צוויי חדשים נישט פעליג .איך
האב אריינגערופן צו זיי און זיי האבן נישט געוואלט
צוריק עפענען די אינשורענס און אפילו אויב יא,
וועלן זיי ארויף לייגן א שטראף ,וואס וועט מיר
קאסטן עקסטער .איך האב זיך נישט פארלוירן און
אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער פארן האבן אזא
גוטע פרייז פאר אינשורענס ביז יעצט .אפאר מינוט
שפעטער ,רופן זיי מיר צוריק און זאגן אז זיי זעען
אז די פראבלעם איז נישט געווען מיינס און די
אינשורענס איז צוריק ווי עס איז געווען ,מיט די
זעלבע גוטע פרייז .דער באשעפער האט נאר
געווארט איך זאל אים דאנקען פאר די גוטס ביז
יעצט.

ַהטּוֹב ,כִּ י א כָ לוּ ַר ֲח ֶמיַ ,ה ְמּ ַר ֵחם ,כִּ י
א ַתמּוּ ֲח ָס ֶדיך

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

דער נביא זכרי' שרייבט אין קאפיטל י"ד ,וְ ָהיָ ה ד'
ל־ה ָא ֶרץ ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶ ה ד' ֶא ָחד
ל־כּ ָ
ְל ֶמ ֶלַ ע ׇ
וּשׁמוֹ ֶא ָֽחד .זאגט דער הייליגער רבי נחמן אין
ְ
לקיטי מהר"ן ,וואס מיינט אז דער באשעפער
גייט זיין אחד ,דער באשעפער איז דאך יעצט
אויך אחד .נאר ביז משיח קומט שטייט אז ,על
בשורות טובות אומר הטוב והמטיב ועל שמועות
רעות אומר ברוך דיין האמת .אבער דער
ריכטיגער וועג איז ,אז מען זאל אייביג דאנקען
דעם באשעפער .אפילו אויף עפעס וואס זעהט
אויס שלעכט ח"ו ,זאל מען וויסן אז עס איז
בעצם איינס .אלעס קומט פונעם באשעפער'ס
רחמנות .דאס מיינט אז ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶ ה ד' ֶא ָחד.
דאן וועט דאס יעדער איינזעהן.

באקומען די פערמיטס
איך האב געהאלטן אינמיטן בויען און איך האב
געווארט אויף די שטאטישע פערמיט .איך האב
באקומען די פערמיטס פון די זאונונג
דעפארטמענט און געווארט צו באקומען די
בילדונג דעפארטמענט פערמיטס .ס'איז אריבער
צוויי וואכן און די בילדונג דעפארטמענט האט
נישט געוואלט געבן די פערמיטס .איך האב גלייך
אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער אז איך האב
באקומען די ערשטע פערמיטס און צוגעזאגט צו
דאנקען ברבים אויב ביז א טאג באקום איך די
צווייטע פערמיטס .איך האב געמאכט אפאר
טעלעפאן קאלס און די קומענדיגע טאג ,האבן זיי
געגעבן די פערמיטס .איך דאנק דעם באשעפער
פאר'ן ווייזן זיינע חסדים.

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
הוֹדוּ ַלד' כִּ י טוֹב כִּ י ְל ָ
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.

