[IMMA]
Benvolguda família,
apreciats padrins,
estimat Grup BJV
i Comunitat tota:
Avui ha estat un dia molt especial per a nosaltres, pares i
germans de la Marta, qui ha estat batejada i, per tant, acollida
al sí de l’Església, tot rebent l’Esperit de Déu en aquesta Diada
de Pentecosta.
Ens sentim amb una nova responsabilitat que hem adquirit avui
davant tota la comunitat: el compromís de conduïr la nostra
filla, amb l’ajut dels padrins, cap a la trobada amb Déu pel camí
de Jesús de Natzaret. I ho hem fet perquè creiem fermament
que la vida cristiana és un camí de salvació i felicitat, de
plenitut i d’esperança.
Talment com fa uns 40 anys nosaltres vam rebre el nostre
Baptisme, acompanyats dels nostres pares i padrins (pels que
sentim avui un agraïment especial), nosaltres hem volgut fer el
mateix amb els nostres tres fills. Avui especialment volem
pregar, i donar les gràcies, pels padrins de la Marta, la Mercè i
en Carles, dona i home de bé pels què demanem la Gràcia de
ser testimonis de l’Amor de Déu amb la seva fillola.

[XAVIER]
Finalment, per a nosaltres escollir un nom per a la nostra filla
no és res casual ja que representa un vincle especial en el
seguiment del Crist. Així, la nostra filla ha estat batejada amb el
nom de Marta de Betània, per la profunda amistat i estima
mútues que sentia per Jesús; però una història extrema que
recullen els Evangelis ens va marcar molt i avui sembla
inspirada especialment per a la nostra filla. Va ser quan el seu
germà, Llàtzer, emmalaltí i morí que Marta no va predre mai la
fe en Jesús i en la seva força; i el Senyor tingué paraules
memorables per a ella, i per a tota l’Església, quan va
respondre-li: “Jo sóc la Ressurrecció i la Vida, el qui creu en
mi viurà per sempre”. La fe de Santa Marta ens admira
perquè no decau malgrat el dolor més gran, sinó que es creix
en la confiança plena en Jesús, i és des d’aquí que el Senyor
decideix llavors ressucitar el seu germà, partint de l’estima i la
fe de Marta de Betània. I aquest és el gran testimoni de Fe,
d’Amor i de Força que avui entreguem a la nostra filla
Marta per a tota la vida.
Moltes gràcies a tots i que ho pugueu compartir!

