AUDIENCJĘ U PAPIEŻA FRANCISZA
FEBA Annual Convention 2019
15-18 Maja 2019 | Rzym, Włochy

Adres do jego świętości Papieża Francisza, przez Prezydenta Jacquesa Vandenschrika za
przesłuchanie European Food Banks Federation (FEBA)
Jacques Vandenschrik, President European Food Banks Federation
Rzym, 18 Maya 2019
Ojcze Święty,
Znamy poświęcenie Waszej Świątobliwości dla wykorzenienia ubóstwa, dla ochrony zasobów
naszej planety, aby zapewnić każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie przyszłość, która jest
bardziej sprawiedliwa, wyrównana, bardziej godna.
W ten niezapomniany dzień, my, Twoi skromni goście, odpowiedzialni za banki żywności w 29
krajach Europy i innych częściach świata, spotykamy się tak, jak co roku, aby wymieniać nasze
doświadczenia i podtrzymywać nasze zaangażowanie.
W Rzymie w tym roku obchodzimy również 30 lat istnienia banków żywności we Włoszech.
Wszyscy, z 35 000 wolontariuszami w Europie, jesteśmy zaangażowani w odzyskiwanie
żywności, która w przeciwnym razie zostałaby zniszczona i przekazanie jej ponad 9 milionom
ludzi, dzięki pomocy 47 500 organizacji charytatywnych. Za naszym pośrednictwem, są tutaj
też dziś z nami, tysiące współpracowników, zarówno katolików, jak i niekatolików, którzy
składają hołd i oddają cześć Waszej Świątobliwości, jego służbie i wyrażają głęboką
wdzięczność za udzieloną audiencję. Z całym szacunkiem wszyscy prosimy o
błogosławieństwo Waszej Świątobliwości.
Wszyscy jesteśmy zobowiązani realizować naszą misję do czasu, gdy będzie to konieczne i z
szacunkiem dla każdej osoby. Od czasów starożytnych karmienie ciała było zbieżne z
pożywieniem dla duszy. Karmienie: Czy nie jest to pierwszy wyraz miłości matki do jej nowo
narodzonego dziecka? Dawanie jedzenia nigdy nie jest gestem pogardy czy degradacji
ludzkiej godności. Jest to gest solidarności, troski, społeczności i przyjaźni, który czyni każdą
więź pełną miłości, głębszą i bardziej ludzką.
Z rosnącym niepokojem widzimy, że przepaść między tymi, którzy mają, a tymi, którzy nie
mają, codziennie się powiększa. Istnieje niewielka mniejszość niezwykle bogatych ludzi, a
większość z nich wydaje się nie rozumieć, że nie są właścicielami bogactwa, a raczej są jego
tymczasowymi strażnikami.
Czy przyjdzie taki dzień, że bogaci uznają, że bogactwo jest mierzone przez hojność i zdolność
do dzielenia się z innymi? Gdyby tak się stało, być może świat uniknąłby konfrontacji między
bogatymi a biednymi, która staje się coraz bardziej zauważalna i uzasadniona. Codziennie,
ludzie Banków Żywności walczą zarówno z głodem, jak i z utratą żywności i marnotrawstwem.
Kobiety i mężczyźni z banków żywności promują pokój i ludzką solidarność. Ich decyzja o
stworzeniu, rozwijaniu i przynależności do międzynarodowych federacji, takich jak
„Europejska Federacja Banków Żywności”, pokazuje ich determinację w przyczynianiu się do
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solidarności bez granic, prawdziwie ludzkiej i uniwersalnej. Pracujemy codziennie, często po
cichu, wiedząc, że pozyskiwanie, transport i dystrybucja żywności to coś więcej niż usługa.
To także wsparcie interakcji między ludźmi, ich doświadczeń, ich życia. Czy to nie jest
niezwykłe, widzieć, że w obecnym świecie, zdominowanym przez obraz, gdzie wszystko musi
być znane i widziane, godność ludzka może spełniać się też w takim działaniu, anonimowym,
mniej znanym?
Chciałbym zakończyć to wystąpienie, przedstawiając naszą nieskończoną wdzięczność za
możliwość spotkania Waszej Świątobliwości i otrzymania jego najważniejszego wsparcia dla
naszej misji.
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