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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada minggu 
ini, kita merayakan Hari 
Minggu Palma. 
Pada Hari Minggu Palma, 

biasanya kita akan memeg-
ang daun palma bagi men-
genang peristiwa sukacita 
di mana Yesus disambut 
sebagai Raja semasa me-
masuki Yerusalem. 
Pada ketika itu, orang-

orang Yerusalem mengang-
kat daun palma dan me-
letakkan pakaian mereka 
di atas jalan untuk dilalui 
Yesus yang menaiki keldai.
Tetapi pada tahun ini, 

sambutan Hari Minggu Pal-
ma dan Minggu Suci agak 
berbeza. 
Pada tahun ini, disebabkan 

oleh pandemik Covid-19, 
kita semua harus patuh ke-
pada Perintah Kawalan Per-
gerakan yang melarang kita 
menghadiri perhimpunan 
besar dan menjaga jarak 
bagi mengekang penularan 
pandemik covid-19.
Seperti yang adik-adik 

ketahui, covid-19 telah 
banyak meragut nyawa ma-
nusia di seluruh dunia. asih 
belum ada penawar bagi 

virus ini maka kita diminta 
untuk tinggal di rumah. 
Adik-adik, meskipun kita 

tidak dapat ke Gereja dan 
merayakan Hari Minggu 
Palma seperti tahun-tahun 
lalu, kita masih boleh mer-
ayakannya dengan menonton 
Misa Kudus secara langsung 
melalui Internet.
Selain itu, kita juga san-

gat digalakkan untuk terus 
berdoa, membaca Kitab 
Suci,berpuasa dan berpan-
tang serta memohon ban-
tuan Tuhan agar pandemik 
covid-19 ini segera bera-
khir!
Marilah kita mendoakan 

para petugas hospital, para 
polis dan tentera serta se-
mua yang bertungkus lumus 
memastikan keselamatan 
kita.
Jangan lupa untuk men-

doakan mereka yang di-
jangkiti oleh pandemik ini, 
semoga mereka segera 
sembuh dan bagi mere-
ka yang meninggal dunia, 
semoga mereka mendapat 
istirahat kekal di syurga. 
Amen.

Salam sayang
Auntie Melly 

Terpujilah Putera Daud!  Terberkatilah Dia yang datang atas 
nama Tuhan! Terpujilah Yang Mahatinggi! (Mat 21:9)

Lukis dan warnakan gambar adik-adik sedang memegang 
daun palma. 

Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mec-
ahkannya dan memberikannya kepada mereka, kata-Nya: 

"Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini 
menjadi peringatan akan Aku. (Lukas 22:19) 

Yesus dielu-elukan di Yerusalem 
(Matius 21:1-11)


