Főtisztelendő Püspök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Közi Horváth József magát Mindszenthy József ,,kor‐ és küzdőtársának”
nevezte a Bíborosról szóló életrajzi írásában. Élete, munkája, küzdelme: a
keresztény hit, a magyar haza és az európaiság érdekében vállalt bátor
áldozatnak követendő példája a legnehezebb időkből. 20 évvel ezelőtti
újratemetése, de a mai megemlékezés is annak bizonyítéka és jele, hogy
nincsen olyan történelmi körülmény, olyan gyilkos eszméktől megmérgezett
kor, amelyekben a keresztény hit, az abból táplálkozó haza‐ és
magyarságszeretet ne az Élet, a Jövő erőforrását jelentené. A mai nap
bizonyítéka krisztusi szilárd alapú keresztény hit örökkévalóságának és
örökérvényességének, azaz évezredeken át tartó, örök időszerűségének. Éppen
egy sír mellett állva kapunk arra példát, hogy – akár Szent István korában, vagy
Mindszenthy korában is, de mindvégig a magyar történelemben
‐
keresztényként, magyarként és európaiként hogyan kell élnünk és
cselekednünk. Közi Horváth József tisztességgel végezte papi hivatását,
megtartó erővel szervezte a közösségi életet, és az Országgyűlésben
politikusként felelősséggel és becsülettel szolgálta Istent, országát és nemzetét.
Élete a mai közélet és a politikusok számára példát ad arra, ahogyan a
keresztény értékeknek az élet minden területen érvényesülniük kell: nem csak
a magánéletben, a mindennapokban, hanem a közéletben is: a kultúrában, a
gazdaságban és a politika színterén egyaránt. Mindenhol és minden időkben.
Ha az eltelt 20 évről politikusként a Közi Horváth József ,,kor‐ és
küzdőtársainak” élete megmér, akkor itt elmondhatjuk, hogy immár ez a
szellemiség új alaptörvényünkben is jelen van. Közi Horváth József élete arról
szól, hogy a keresztény értékrend nem száműzhető a közéletből. A közéleti
kérdésekben a keresztény erkölcs parancsainak és tanításainak érvényesítése
nem más, mint a felebarátaimmal szembeni szeretetparancs legteljeskörűbb
teljesítése, ami a közéleti szerepre jutottaknak kötelessége, amiről számot kell
adniuk. Ezzel a meggyőződéssel és hittel hajtsunk fejet Közi Horváth József
öröksége előtt, Istent, és az emberi közösségek szolgálatát felelősséggel és
hűséggel teljesítő életpéldája előtt.

