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TUE MAY 7 - THUR MAY 9

פלאצק מיט קערעסטיר

Departing TUESDAY MAY 7 from JFK AIRPORT 6:15PM WITH LO 007 - CHECK IN at 4:15PM
TERMINAL 7 - Arriving WEDNESDAY MAY 8 NON-STOP in WARSAW 8:45AM

Wednesday, MAY 8

מיטוואך ,פרשת אמור ,ג' אייר

מ'קומט אן קיין ווארשא

ביה"ח (גענשער בית עולם)

מ'וועט מתפלל זיין ביי די בארימטע גאון עולם מאור הגולה

גדול מרבן שמו רבי אריה לייב צינץ

זצוק"ל אויך

באוויסט מיטן נאמען "רבי לייבוש חריף" ,און מיטן צונאמען

WARSAW

Arriving to

Tzion of the famous Goan Olem Rabbi

Aryeh Leib Zinz, zt"l, called him "the
Plutzker goan" in the day of his yartzeit,

"די פלאצקער גאון" ביומא דהילולא ,נפטר ג' אייר תקצ"ג ,און

and by the Chemdas Shlomo zt"l, the

ביים ציון פון די הייליגע חמדת שלמה זי"ע ,און ביי הרה"ק די

Tiferes Yakov zt"l, Rabbi Chaim Brisker zt"l,
and the Netziv zt"l and More...

תפארת יעקב זי"ע ,און ביי הגאון רבי חיים בריסקער זי"ע ,די
נצי"ב זי"ע און נאך..
בערך  11:45AMוועט מען צוריקפארן צום עירפארט
Departing 1:35PM with flight LO 541 - arrive
Budapest 2:50PM

קערעסטיר

5:20PM

מ'וועט מתפלל זיין ביים פועל ישועות הרה"ק ר' ישעי'לע
קערעסטיר זי"ע ביומא דהילולא קדישא
מ'פארט ווייטער 9:30PM

מאד

around 11.45AM retrun to the airport to board
flight LO 541 at 1:35PM - arrive Budapest
2:50PM

KERESTIR 5:20PM

Tzion of Rebbe Yeshaya'la of Kerestir

Zt"l in the day of his yartzeit
Leaving 9:30PM

MAD around 10:00PM

בערך 10:00PM
ווי מ'וועט איבערשלאפן אין א הערליכע האטעל

will sleep over in a Beautiful Hotel

דאנערשטאג ,פרשת אמור ,ד' אייר

Thursday, MAY 9

מ'וועט אויפשטיין  ,4:00AMמען וועט דאווענען אין די
בארימטע היסטארישע שוהל אין מאד ,שחרית ,4:45AM

דערנאך א געשמאקע פרישטאג  - 6:00AMדערנאך וועט מען
מתפלל זיין אין די ביה"ח אין מאד ביי די הייליגע קול אריה
זי"ע ,און ביי די לבושי מרדכי זי"ע און נאך..

רייכבערג
קערעסטיר

Early Morning 4:00am get up, will daven in
 the famous shul in mad - scharis 4.45AMBreakfast 6:00AM, then will leave to the Beis
Hachaim in Mad - The Kol Aryeh zt"l, the
Levishei Mordchei and More..

נסיעה התעוררות
ג' אייר תשע”ט לפ”ק
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קאלוב

מ'וועט מתפלל זיין ביי הרה"ק ר' אייזיק'ל קאלוב'ער זי"ע ,אין
ביי די נייע ביה"ח ,הרה"ק ר' ישראל חיים עברי זי"ע און הרה"ק ר'
יעקב פיש זי"ע

KALOW

Tzion of R' Issac from Kalov Zt"l, and more..

RETURNING: THURSDAY MAY 9 from BUDPEST AIRPORT 2:00PM with LO 542/015 - Check in
11:59AM - Arriving in NEWARK AIRPORT via WARSAW 8:50PM

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה בזכות כל הצדיקים זיע"א ,להפקד בדבר ישועה ורחמים ,ונזכה שנפעול ישועות
ונחמות ,לכל בית ישראל בכלליות ובפרטיות ,עדי שנזכה בקרוב לישעותן ושמחתן של ישראל בביתא בן דוד משיחנו
ונעלה לציון עיר קדשינו ושם נזכה להראות עם כל הצדיקים והחסידים ,במהרה בימינו אמן

האט געפועלט אלס גוטס

רייכבערג
קערעסטיר

נסיעה התעוררות
ג' אייר תשע”ט לפ”ק

