FELICITACIÓ NADAL 2018
Amigues i amics de Càritas Mallorca,
“Càritas és l’Església que passeja la fe pels carrers on es domicilia el sofriment”. Aquesta és la
definició que fa Vicente Martín, Delegat Episcopal de Cáritas Española, i que m’ha fet reflexionar
sobre quins són avui els principals sofriments que es domicilien en els carrers de la nostra Illa.


Pobresa. Un 25% de la població balear està en risc de pobresa i/o situació d’exclusió
social (informe EAPN 2017)



Infància. Un 27% d’infants de les Illes Balears estan en situació d’exclusió social (informe
FOESSA).



Habitatge. S’estima que a les nostres illes 6.000 habitatges són insegurs i inadequats
(informe FOESSA).



Alimentació. Necessitam seguir creixent per a trobar models centrats en la persona.



Sensellarisme. Seguim treballant amb el lema “Ningú sense llar; digues prou”.



Migrants. “S’han de salvar vides, perquè si les persones moren, ¿de quina política estam
parlant?” (Papa Francesc).

Per seguir afrontant aquests sofriments, des de Càritas aquest Nadal hem fet arribar el missatge
de SIGUES

PART DEL NOSTRE COMPROMÍS. Compromís contra les causes i les

conseqüències del patiment de les persones, compromís per un consum responsable, compromís
per a tenir cura de la Terra. Compromís de no callar davant la irrupció de discursos que volen
criminalitzar la pobresa per a treure’n rendiment polític. Compromís de denúncia de situacions de
discriminació social i de vulneració de drets laborals. Compromís de coherència entre l’Evangeli i
la vida.

A tots els col·laboradors/es i voluntaris/es de Càritas Mallorca vos hem de donar les gràcies per
tanta i tan bona dedicació, per tanta constància, per saber compartir els vostres “talents” posantlos al servei dels més necessitats; per la vostra fidelitat en aquest servei; per l’alegria i estimació
amb què ho feis.

Desitjam que passeu un BON NADAL en companyia de les vostres famílies i amics i que per
MOLTS D’ANYS pugueu seguir formant part del nostre compromís. Una cordial i fraternal
abraçada.
Sebastià Serra Morro
Càritas Mallorca
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