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...באתי להזהיר את החיים שיזהרו בכבוד המתים...
(מתו"ד ספה"ק שער המלך אלול שער א')

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

וכאשר נהייתי לגבאי בח"ק דפה ,שמתי לבי ליקרא דשכבי ונתעוררה רוחי
לביה"ק שזה יהיה אי"ה דבר של קיימא ,ואין רצוני לילך אחר הפאר וההידור ,כי אם מה שמוכרח לבד ,וגם זה יעלה לסך רב בערך עד שני
אלפים רו"כ .ובזכות זה יחוננם השי"ת במתנת חנם בחסד נצחיי וכו'( .מתוך לשון הרה"ק מהרש"ב מליובאוויטש זי"ע ,אגה"ק ח"א קע"ו)

הארציגער בריוו פון הנהלת "משמרת אבותינו" שאקלט אויף משפחות איבער די שרעקליכע תוצאות פון א נאכגעלאזטן
ביה"ח אן קיין מסודר'דיגע מעינטענענ"ס ,און דאס געוואלדיגע אחריות אויף די אייניקלעך פון די שוכני עפר זיך
אונטערצונעמען די מינימאלע מעינטענענ"ס קאסטן צו האלטן דעם כבוד הביה"ח.

ביה " ח אן מעינטענענ " ס

ביה " ח מיט מעינטענענ " ס

שטייענדיג אין די ימי הרחמים ווען מען זוכט וואס מער זכות אבות ,איז די פאסיגע צייט צו מקיים זיין אונזער חוב פון

און זען אז די קברי אבות זענען אין א בכבוד'יגער און פארזיכערטער מצב.
וויכטיגע דערמאנונג :אויב איז דער ביה"ח אונטער
מעינטענענ"ס ,ביטע אויסצאלן אייער באלאנס ווי
פריער כדי מיר זאלן קענען באצאלן די שומרי הביה"ח!

זיך צו פארבינדן:


מקירוב לב אנו מברכים בברכת מזל טוב חמה ולבבית ,מול פני ידיד נכבד וידיד כל בית ישרא' ,איש טוב ומטיב יקר רוח נחמד ונעים ,אשר עומד בלו"נ להצלחת הצלת ותיקוני הביה"ח,
נשיא של ארגון מ.א.ז.א.ק.

לרגלי נשואי בתם הכלה המהוללה שתחי’ .ויזכו לראות רב נחת מכל יוצ"ח

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח
שנבנו ע"י :ט"ז אלול :רבי שלמה ב"ר משה כ"ץ זצ"ל אב"ד סאבאסלוי | רבי פנחס חיים ב"ר
אברהם זאב הלוי הוראוויץ דומ"ץ גרויסווארדיין | י"ח אלול :רבי יעקב (יעקובקא) ב"ר
דניאל זצ"ל מבראד | כ"ב אלול :רבי אלחנן ב"ר שמואל זאנוויל אשכנזי זצ"ל אב"ד דאנציג
מח"ס סדרי טהרה | רבי אברהם הלוי שטרויס זצ"ל אב"ד פ .לאדאני
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