
Élelmezési világnap, Kenyér napja – október 16. 

Szegénység elleni küzdelem világnapja – október 17. 

 

Néhány gondolat a két világnaphoz 

 

- Ferenc pápa: Laudato si’ enciklika:  

- meg kell értenünk, hogy egymásra vagyunk utalva, életmódunk hat egymásra; 

- hatalmas egyenlőtlenség van a világban: fejlett nyugati országok ↔ fejletlen keleti, 

déli országok; gazdagok ↔ szegények; jólétben élők ↔ nélkülözők,  

- ez az egyenlőtlenség megmutatkozik abban is, ahogyan az ennivalóhoz 

viszonyulunk, ahogyan étellel bánunk. 

- Ferenc pápa mondta ezt is (Laudato si’ enciklikában idézi) „Azt is tudjuk, hogy az 

előállított élelmiszerek megközelítőleg egyharmadát eltékozoljuk, és „ételt kidobni olyan, 

mintha a szegények asztaláról lopnánk”. (Ferenc pápa Katekizmus 2013. június 5.) 

- ételkidobásról adatok:  

- élelem egyharmadát kidobjuk  

- EU: évente 88 millió tonna, napi 242 ezer kiló, fejenként 173 kg 

- háztartási ételhulladék 53% → vagyis ha mindenki csak annyit vesz, amennyit 

megeszik, már hatalmasat léptünk előre → ez ott kezdődik, hogy mi sem dobjuk ki 

az ételt 

- éhezőkről adatok:  

- 950 millió / 1 milliárd embernek nincs mit ennie = minden hetedik ember 

- naponta 24 millióan halnak éhen (Szeged egy hét alatt kihalna) 

- mindezt úgy, hogy bőven van elég élelem, de egyenlőtlenül van elosztva: mi 

kidobjuk, máshol éhen halnak 

- Ferenc pápa: egyetlen emberi család tagjai vagyunk, mindannyian Isten képmását 

hordozzuk, és egymásra vagyunk utalva → nem tehetünk úgy, mintha az éhezőkhöz 

nem lenne semmi közünk. 
- Vannak kezdeményezések: pl. Magyar Élelmiszer Bank (két Tesco, egy Auchan kidobásra 

szánt élelmiszerét összegyűjti, és odaadja a nélkülözőknek, DE: ez nagyon kevés) 

- A világ minden éhezőjét nem tudjuk jóllakatni, de amit mi tehetünk:  

- hálásak vagyunk, megbecsüljük, pl. evés előtti ima (akár csak egy „Köszönöm!”, 

de azt odafigyelve); 

 - odafigyelünk, hogy ne romoljon meg az ennivalónk; 

 - nem dobjuk ki, csak annyit veszünk ki, amennyit meg is eszünk. 

 

 

Ima (éhezőkért, hogy felismerjük felelősségünket): 

 

Istenünk, Te ránk bíztad a teremtett világ minden gyümölcsét, hogy törődjünk a földdel, és 

éljünk javaival.  

 

Elküldted hozzánk Szent Fiadat valódi emberi testben, hogy megismertesd velünk szereteted 

törvényét. Az Ő halála és feltámadása által egyetlen emberi családdá formálódtunk.  

 

Jézus törődött azokkal, akiknek nem volt mit enniük; átváltoztatott öt kenyeret és két halat 

olyan bőséges lakomává, hogy több mint ötezren jól laktak belőle.  

 

Előtted állunk, ó Istenünk, beismerve vétkeinket és mulasztásainkat, de telve reménnyel, hogy 

megoszthatjuk ételünket ennek az emberi családnak minden tagjával.  



 

Bölcsességeddel vezesd a kormányfőket, az üzleti élet vezetőit és minden embert, hogy olyan 

igaz és szeretetteli megoldást találjunk az éhezés megszüntetésére, mely biztosítja minden 

ember számára a föld javaiból való részesedést.  

 

Kérünk tehát, Urunk, add, hogy amikor isteni ítélőszéked előtt megjelenünk, magunkat egy 

emberi családnak vallhassuk, ahol mindenkinek van elég ennivalója. 

 

Link az adatokkal (az utolsó link talán  felhasználható angolon) 

 

http://www.erdekesvilag.hu/megdobbento-adatok-az-ehinseg-vilagterkepe/ 

 

http://index.hu/kultur/eletmod/2017/04/21/elelmiszer_elelmiszerbank_elelmiszermentes_etelo

sztas_pazarlas_kidobas/ 

 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en 
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