מוצש"ק

הדלק"נ

9:24

7:57

מוצש"ק

הדלק"נ

8:57

7:31

Brooklyn:

9:04

7:37

Montreal:

8:58

7:32

Monsey:

9:36

8:26

Manchester:

8:59

7:33

Monroe:

9:23

7:57

London:

8:57

7:28

Lakewood:

8:33

6:41

Jerusalem:

9:03

7:36

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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געקענט ארבעטן געהעריג

געפינען די פאפירן
איך האב געקויפט א קאר אינמיטן די גאנצע
וויירוס שוועריגקייט און איך האב געברויכט
רעגיסטרירן די קאר .יעדע מאל ,ווען איך האב
באקומען אן אפוינטמענט ,איז עס געווארן
אפגעשטופט ,צוליב אן אנדערע סיבה .אמאל
וועגן שניי אדער ווייל די אפיס איז געווען
פארשפארט ,צוליב די וויירוס .די וואך ,האב
איך שוין געהאט אן אפוינטמענט .די טאג פון
די אפוינטמענט האב איך געזוכט מיינע
צעטליך פון די קאר ,אבער איך האב עס נישט
געטראפן .איך האב צוגעזאגט צו זאגן מזמור
לתודה  26מאל און ווי אויך ,וועל איך דאנקען
ברבים .איך האב געזאגט" ,באשעפער ,פיר מיר
גלייך צו די פלאץ וואו עס ליגט ".איך ווייס
נישט פארוואס ,אבער איך בין גלייך געגאנגען
צו מיין גאראדש און פון צווישן  20באקסעס ,די
ערשטע באקס וואס איך האב אינטערזוכט,
דארט האב איך עס געטראפן .יישר כח
באשעפער פארן מיר צופירן צום ריכטיגן ארט.

נעכטן ,האט מיין טאכטער געדארפט אנהייבן
ארבעטן  4אזייגער  .צופרי ,האט זי זייער נישט גוט
געשפירט און זי האט נישט געקענט אפזאגן די
ארבעט פאר'ן טאג .איך האב כסדר געדאנקט דעם
באשעפער און געזאגט מזמור לתודה און
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ,אויב זי קען יא
ארבעטן 4 .אזייגער איז זי ארויס פון בעט און זי
האט זיך געשפירט אינגאנצן גוט און ב"ה געקענט
געהעריג ארבעטן .איך דאנק דיר ,באשעפער אז
איך האב זיך פארלאזט נאר אויף דיר.

ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָשּׁ ֵען כִּ י ִאם ַעל ָא ִבינוּ
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
א גוט ווארט אויף די וואך

ַה ְר ֵאנוּ ד' ַח ְס ֶדּ וְ יֶ ְשׁ ֲעִ תּ ֶתּן ָלנו

פארמיטן אן עקסידענט
דאנערשטאג נאכט ,בין איך צוריק געקומען פון
מאנסי קיין וויליאמסבורג .אינמיטן וועג איז
געשען א שרעקליכע עקסידענט ,פארנט פון
מיר .עס האט געפעלט א האר אז עס זאל עפעס
פאסירן צו מיין קאר ,אבער דער באשעפער
האט מיר אפגעהיטן און עס האט גארנישט
פאסירט צו מיין קאר .איך דאנק דיר,
באשעפער אז דו טוסט היטן אויף מיר ,א יעדע
רגע פון מיין לעבן.

אנגעקומען צום גאז סטאנציע

ר' איד ,טראכט אריין די ווארט חשך,
וואס מיינט ח"ו טונקל .ווען מען דרייט
דאס ארום ,ווערט דערפון שכח ,וואס
מיינט דאנקען אין אידיש .אויב דו
ווילסט אוועקנעמען טונקלקייט ,הייב
אן דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער ,וועט
דיר ווערן ליכטיג ,אי"ה.

איך בין געפארן אויפ'ן וועג און איך בין געווען ממש
ליידיג פון גאז .די קאר האט געוויזן ממש איין מייל.
איך בין אדורך געפארן א גאז סטאנציע און נישט
געקענט ארויספארן דערצו .די קומענ'דיגע גאז
סטאנציע איז געווען אין צען מייל .איך האב גלייך
געדאנקט דעם באשעפער און צוגעזאגט צו
דאנקען ברבים ,אויב איך קום אן צום גאז סטאנציע
אן ווערן געשטראנדעט .ב"ה ,געלויבט דעם
באשעפער ,אז איך האב עס געמאכט אין צייט.

ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים ְלהוֹדוֹת ְל

כִּ י ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצוֶּ ה ָלִ ל ְשׁ ָמ ְרְ בּכָ ל
ְד ָרכֶ י

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

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.

