The Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries

May 8, 2015

בס"ד

282

HFPJC
Bulletin
a.k.a. Avoyseinu

 והרבנים הגאונים הצדיקים ה"ה,הנני בזה לברך את כל האורחים החשובים
הגה"צ אב"ד בנין אריאל אמסערטדאם
 דומ"ץ זכרון אלטא פיגא,הרה"ג ר' נפתלי דייטש שליט"א
בראכפעלד שליט"א-הגה"צ דומ"ץ וויזניץ
הגה"צ דומ"ץ תולדות צבי ספינקא שליט"א
הרה"ג ר' ברוך יודא האלבערשטאם שליט"א
שליט"א

"" פרנס השנה
לשנת תשע"ה
ותשוח"ח לו

718-640-1470

מהנהלת פועל ישועות
,ענגלענדער שליט"א
45-ר"מ ב'באבוב

A brief overview on our weekly activities

זי"ע

אבל חסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו פי' מעה"ז עד נכנסו לעולם...
האחר בקבר לשומרי בריתו צדקתו לבני בנים שידעו מקום אבות לכבד
) (דרוש הודאה לפ' וישב.מקום קברות אבותם

כ"ק אדמו"ר מנחלת אהרן
הגה"צ ר' יחזקאל דייטש
הגה"צ גאב"ד טשאקאווא שליט"א
מאנסי שליט"א-הגה"צ גאב"ד קראלי
הגה"צ אב"ד מישקאלץ שליט"א
הגה"צ אב"ד נאראל בני ברק שליט"א
המשפיע הרב קלמן מנחם שפירא שליט"א
 מ'מישקאלץ,הרה"ג ר' ברוך בערגער שליט"א
 בית שמש,שליט"א

 אבד"ק מקור חיים,שליט"א

הגה"צ ר' אברהם שמואל

ונכדי השרף מ'מאגלעניץ

ובראשם כ"ק אדמו"ר תולדות צבי דספינקא שליט"א
לרגל ביאתם בחזרה מהמעמד הגדול של חנוכת הבית אצל האוהל הק

על הציוני הק' של השרף ממאגלעניץ זי"ע
 זכות כל הצדיקים. הנשלם בהדרו על יומא דהילולא קדישא, 'וכל הנלוים בתוך האוהל הק
, וזכות כל ישיני עפר הטמינים בבית העלמין הנגדר בגדר אמיץ סביבות כל הביה"ח,המונחים שמה
. להוושע בכל מיני ישועות משמי מעל, ועל כל המסייעים בפרט,יגן עליהם בכלל

Completion of ohel of the Saraf of Mogielnica zy”a
Executed through the committee “Poel Yeshuos”

Inspiring pilgrimage arranged
in honor of the ohel’s completion
On the yahrtzeit of the Saraf zy”a
Pilgrims pray in the ohel

During the construction
With gratitude to
Mr. Slawomir Chmielewski
Mayor of Mogielnica
And the township


A special thanks to the
Mr. Witold Scisktowski
Dean of the local school

Ohel completed
bs”d

During the yahrtzeit Seuda in Mogielnica
In appreciation to:
Rabbi Michael Schudrich
Chief Rabbi of Poland


The FODZ organization
and CEO
Ms. Monika Krawczyk

Mogielnica, Poland
May 2015

An inspiring meeting was held past week in “Ohr Yitzchok” in
support of the restoration of the cemetery in Radvil, resting site of
Rebbe Yitzchok of Radvil zt”l. The meeting was attended by the
prominent descendants:

Short overview of the work
Discovered
matzeiva of
Mrs. Leah
Perl a”h,
mother of Mogielnica, Poland
the Saraf. May ‘12
Matzeva of
the Saraf
zy”a

Mogielnica, Poland
November ‘12

נתפרסם לע"נ
דבורה רעכיל ב"ר
מרדכי יודא ע"ה

Mogielnica, Poland
October ‘12

Mogielnica, Poland
November ‘14

Radvyliv, Ukraine

Fence
encloses close
to 1500 sq.
ft. of cemetery

Foundations
poured on
original ohel
borders.

The Rebbes of
Radvil-Brod shlit”a and sons shlit”a
Av”d Kiviashd-Monsey shlit”a | Reb

Tzvi Eliezer Halberstam shlit”a| Reb
Nachman Yosef Twersky shlit”a | Reb Shmiel Goldman shlit”a | son Reb
Yakov Yosef shlit”a | Reb Yakov Leib Goldman shlit”a| Reb Yakov Yosef
Twersky shlit”a |Av”d Brody shlit”a | Av”d Vizhnitz-BP shlit”a
The esteemed Rabbonim and HFPJC board addressed the meeting
with inspiring words, particularly Av”d Brody shlit”a who expressed
the urgency of the situation following a personal visit to the cemetery.
Rare opportunity to join this great mitzvah! Contact the committee
or Avoyseinu at 718-640-1470 ext. 303

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 E: hfpjc@thejnet.com
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha
 עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט hfpjc@thejnet.com –  ביטע רופט אבותינו,מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

