מוצש"ק
Toronto:

8:12

6:45

Brooklyn:

8:12

6:45

Montreal:

8:12

6:46

Monsey:

8:06

7:04

Manchester:

8:13

6:47

Monroe:

8:20

6:54

London:

8:13

6:43

Lakewood:

7:58

6:06

Jerusalem:

8:34

7:07

Miami FL:

8:34

7:08
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די עיר קאנדישן ארבעט

געטראפן דעם פראבלעם

היינט ,אינמיטן טאג ,האט מיין עיר קאנדישן
אנגעהויבן מאכן א געפערליכע גערידער .עס
האט אויסגעזעהן ווי עס צוברעכט זיך .עס איז
געווען א הייסע טאג און עס וועט קאסטן
אסאך געלט צו פארריכטן .אנשטאט צו
אנהייבן זיך זארגן ,האב איך אנגעהויבן דאנקען
דעם באשעפער אז עס האט געארבעט ביז
יעצט און געזאגט" ,אלעס איז אין דיינע הענט
און דו ווייסט וואס איז גוט פאר מיר ".ממש
אפאר מינוט שפעטער ,האט זיך דער גערידער
אפגעשטעלט און ב"ה ,עס ארבעט געהעריג.

מיין טאכטער האט זיך זייער נישט גוט געשפירט.
איך בין געגאנגען צו אפאר דאקטוירים און קיינער
האט נישט געקענט טרעפן וואס דער פראבלעם
איז .איך בין געווארן זייער אנגעצויגן ,אבער גלייך
האב איך זיך דערמאנט אז מען דארף דאנקען .איך
האב אנגעהויבן דאנקען און צוגעזאגט צו דאנקען
ברבים .ב"ה ,נישט אסאך שפעטער האט איין
דאקטער געפינען דעם פראבלעם און עס איז
געווען א זאך וואס מען קען גרינג העלפן .ב"ה ,זי
שפירט שוין אסאך בעסער .געדענק ,צום גרעסטן
דאקטער פון דער וועלט ,קען מען אנקומען גרינג,
ספעציעל מיט דאנקען.

ֵאין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֹ

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

אייביג דא הילף

א גוט ווארט אויף די וואך

איך דאנק דעם גרויס'ן באשעפער פארן האבן
אזא ארגאנאזאציע ווי די חברה הצלה .מיינס א
נישט אידישער ארבעטער ,האט זיך זייער
נישט גוט געשפירט .עס האט נישט גוט
אויסגעזעהן און ער האט נישט געוואלט אז
מען זאל רופן די נישט אידישע אמבולאנס,
ווייל ער האט נישט קיין אינשורענס .צום סוף,
איז ער אריין מיט א קאר סערוויס .האב איך
געטראכט צו מיר וויפיל מיר דארפן דאנקען
דעם הייליגן באשעפער ,אז ביי אונז אידן איז
דא די הצלה ,וואס טראכט נישט און קוקט
נישט אויב עס איז דא אינשורענס ,נאר העלפט
יעדן איד אייניג ,ווען ח"ו מען דארף די הילף,
כדי עס זאל נישט ווערן אפגעהאלטן ווען יעדע
מינוט קען אויסמאכן.

ווען מען ענדיגט זאגן הלל און דאנקען
דעם באשעפער שטייט ,כִּ י ְל טוֹב
ְלהוֹדוֹתְ .וּל ִשׁ ְמ נָּ ֶאה ְלזַ ֵמּר .זאגט דער
הייליגע חובת הלבבות ,אז די ווערטער
זאגט מען און מען דאנקט דעם
באשעפער פאר די גוטס וואס ער טוט
מיט אונז ,אז מיר קענען אים דאנקען,
וואס דאס ברענגט אונז השפעות און
ישועות .דעריבער ,נאכן דאנקען דעם
באשעפער מיטן זאגן הלל ,דאנקט מען
אז מען קען דאנקען.

גלייך באקומען דאס געלט
איך האב אריינגעלייגט א גרויסע שטעק אין די
באנק ,אבער די סיסטעם האט אפגעשטעלט דאס
געלט .דאס לעצטע מאל עס איז געשעהן ,האט
גענומען  10טאג ,ביז דאס געלט איז אדורך .איך
האב אבער זייער וויכטיג געברויכט דאס געלט
וואס פריער .האב איך אנגעהויבן דאנקען דעם
באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ,אויב
דאס געלט ווערט גלייך גרייט .איך האב
אריינגערופן צו די באנק און זיי האבן נאך אפאר
מינוט געמאכט אן אויסנאם און גלייך אויפגעלעזט
דעם פראבלעם .באשעפער ,נאר דו קענסט ,וואס
קיינער קען נישט.

פּוֹת ַח ְשׁ ָע ִרים
ְבּ ָחכְ ָמה ֵ

וּמ ִצּ ֵילנוּ ָא ָתּה
שׁומ ֵרנוּ ַ
כִּ י קל ְ

לזכות להצלחה
אברהם יהודה בן חנה חי

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

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.

