.

זמנים:

מיטוואך ויקרא

שקיעה7:13 :
צאת הכוכבים8:26 :

כ''ט אדר תש''פ לפ"ק
ולמספרם Mar. `25, ‘20

אפיס)718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :

צד החתן

וועטער
היינט47°-37° :
מארגן55°-45° :

 aשידוכים a

ר' אברהם שלמה ווערצבערגער הי"ו (גאלדבערגער)
החתן :יחזקאל שרגא ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

ר' משה קעניג הי"ו ( ליבערמאן )
החתן :אפרים ני"ו  -קאשוי

מזל טוב

ר'

ישעי'

צד הכלה

אליעזר פישביין הי"ו ( גאלדבערגער )
הכלה :איידל תחי'  -ב"פ

ר' יושע פנחס בוכינגער הי"ו ( אביש )
הכלה :דבורה דוואשא תחי'  -וומס"ב

Stay inside, stay safe! 5Meals will deliver to your door
healthy and gourmet food, to ease your stress and give
you the energy you deserve! Call or text 212-785-8144

א געשמאקע היימישע סעודה חלה גרייט אוועקצוגעבן פאר א שמחה ,רופט 347-452-7637
פעלט אויס נאך א סעלפאון ביי אייך אין שטוב? Kosher Direct 718-831-2211 Free delivery
ישועות ד' כהרף עין וועט מאכן דעם תיקון פון אריז"ל געראטעוועט צו ווערן פון קאראנע וויירוס ,אריינצוגעבן א נאמען רופט  24שעה 929-419-4900
Best embroidery

פריוואטע אפוינטמענטס עוועילעבל ,רופט/טעקסט  347-768-3844פאר אפוינטמענט אדער קעטעלאג

 Hypoallergenic infection free - Jewel On The Goאויעררינגלעך loops, CZ/גאלד/פערל /Studs $15 & up,דעליווערט צו אייער טיר845-290-6815 .
פאר אלע אייערע כשר לפסח  Skin Care & Cosmeticsבהשגחת הרב בלומענקראנץ ,פרי דעליווערי  with min. purchaseרופט 718-852-6907
Professorial hair cutting / hair styling,
flexible Erev Pesach hours, great price. 845-662-4335
The best Gartel yarn no knots. String Attached 718-909-0768

"We can start it for you" keep yourself or your kids occupied with a useful project.
Quickstich needlepoint available

צניעות צענטער  - 718-782-8308מיר מאכן פאון ארדערס און דעליוועריס
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך  & make Professional Fringes. -אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעך .רופט917-414-3281 :
מיר רעדן אידיש LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080

 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersדורך אינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקסט718-388-4161 :
Beautiful 3 bedroom basement apartment is available to rent in the Riverwood development in Lakewood. Please call: 347-358-6631

מאונטענס  - Getawayשבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות רופט 718-928-5667
סוואן לעיק  -א שיינע  4בעדרום הויז מיט  8בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר די זומער שיקט א טעקסט צו 347-526-4486

Breaded fish burgers

Ingredients:
1 roll gefilte fish –slightly
defrosted, cut into slices
2 eggs - beaten
Breading:

מישט צוזאם אלע אינגרידיענטס
פון די .breading
טינקט איין די פיש אין די אייער.
דעקט עס איבער מיט די .breading
פרעגלט עס אין אויל.

½ cup matzo meal
½ cup corn flakes crumbs
1 tsp. salt
2 tsp. parsley flakes
1 tsp. paprika
½ tsp. garlic powder

 #א מענטש וואס איז שטענדיג
פרייליך וועט אפגעהיטן ווערן פון
קרענק ר''ל .און אויב ער וועט ח''ו
באקומען א מחלה ,דאן וועט ער
עס קענען אויסהיילן מיט שמחה.
(הגר''א משלי י''ח י''ד)

 #דער באשעפער האט
געזאגט פאר משה רבינו:

איך וועל דיך לאזן וויסן א טייל פון
מיינע פיהרונגען'' :ווען איך זעה א
מענטש וואס האט נישט קיין
זכותים ,נישט קיין מעשים טובים
און ער איז נישט ווערד אז זיין
תפלה זאל ערפילט ווערן ,אבער
וויבאלד ער בעהט זיך און
פארמערט מיט תפלות ,דאן טוה
איך מיט איהם א חסד און איך גיב
איהם נאך זיין פארלאנג.
(תנד''א זוטא פ''ו ,תנחומא וירא ס''א ספר חסידים סי' ק''ל)

 #דער הייליגער קול ארי' זצ''ל
האט געזאגט:
''איך האב מקובל ,אז די תפלה פון
א גוטן פריינד וואס בעט אויף זיין
חבר איז מער אנגענומען אין הימל
ווי אלע תפלות פון צדיקים''.
(חמד שלמה דף רצט)

 #דער הייליגער תפארת שלמה
שרייבט אז דורך זיך אומקוקן אויף
א צווייטן און מתפלל זיין אויף א
חבר – דאס איז מעורר רחמים אז
די תפלות זאלן אנגענומען ווערן.
 #ווען מען איז מתפלל צום
אייבערשטן און מ'בעט פאר זיך,
זאל מען נישט בעטן געהאלפן צו
ווערן אין זכות פון אייגענע
מעשים טובים( .נאר בעטן אז דער
אייבערשטער זאל רחמנות האבן
און געבן א מתנת חנם  -אדער אין
זכות אבות) .אבער ווען מ'איז
מתפלל אויף א צווייטן ,זאל מען
יא דערמאנען יענעם'ס זכותים.
(עי' מאירי ברכות י .ועי' גור אריה למהר''ל ר''פ ואתחנן)

