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Bevezetés

Kedves Gyászoló Család!

Szent Ágoston Vallomások cí-
mű művéből vett idézettel fordulunk 
ezen  évfordulós  mise  kezdetén  a 
Mindenek Urához.

Kölcsön  adtad  nekünk  Uram, 
ő  a  mi  boldogságunk  volt,  vissza-
vetted tőlünk, és mi visszaadtuk, pa-
nasz  nélkül,  de  fájdalommal  teli 
szívvel.  Köszönjük  neked  Uram, 
hogy ő a miénk volt, és az is marad, 
mert  aki  szerettei  szívében  él,  az 
nem  hal  meg,  csak  távol  van.  És 
most  ide  varázsoljuk  a  távolból  e 
templomba, amelynek oly buzgó lá-
togatója  volt,  ide  közénk,  családta-
gok  közé,  kit  mindig  csak  szeretni 
tudtunk.

Evangélium után 

Kedves Gyászoló Család!

2000.  június  6.  késő  délután 
volt, amikor a Család, épp hogy csak 
megválasztották  Magyarország  ál-
lamfőjének,  testvérüket,  itt  volt  e 
templomban,  hogy  hálát  adjon  a 
Testvérük  magas  tisztségre  történt 
megválasztásáért az Úrnak és könyö-
rögjön az  Úrhoz,  hogy népe  javára 
kifejtendő  önzetlen  áldozatos  mun-
káját kísérje mindenkor az Úr bősé-
ges áldása.

És  most,  12  esztendő  után  a 
megboldogult  Családtag,  Testvér, 
Feri  papa,  Feri,  Feribá,  Elnök  Úr 
iránti szeretet hozta el Önöket ismét 
ide a templomba, és állított engemet 

is ide az Úr oltárhoz, hogy bemutas-
sam a megboldogult Elnök Úrért ezt 
a megemlékező szentmisét.

A túlvilágról, örökéletről vitá-
zó korunkban nehéz olyan szavakat, 
gondolatokat  találni,  illetve  monda-
ni, amit a hallgató meg ne kérdője-
lezne.

A modern világ teljesen értel-
metlenül áll e kérdés előtt. Prohász-
ka  Ottokár  szavait  idézem.  A  mo-
dern világnézetben nincs egy nyugvó 
és megnyugtató pont, és ezért nincs 
benne lendület és öröm. Míg az éle-
tet a halhatatlanság hitében szemlél-
te, addig mindenütt célokat látott, de 
mióta  tudunk valamit  a  mechaniká-
ból, azóta törvényeket ismerünk, tör-
vényhozó  nélkül,  fejlődést,  cél  nél-
kül, remekművet, művész nélkül.

Holott, ha nézi az ember a sa-
ját történetét,  akkor látja,  hogy már 
az ősember is hitt a túlvilágban. Mi 
más az ősember mellé temetett egy-
egy drága használati  tárgy,  mint  az 
ember abban való hitének a bizonyí-
téka, hogy az ember nemesebb énje 
elpusztíthatatlan, és tovább él

A  közömbös,  racionálisan 
gondolkodó  ember  is  eljut  odáig, 
hogy Horatius - szal vallja: Non om-
nis moriar. Multaque pars mei Vita-
bit  Libitinam. Nem halok meg egé-
szen. Énemnek nemesebb része túléli 
a temetésem.

A  Szent  leckében  felolvasott 
szavak szerint pedig. „Ha földi sát-
runk  összeomlik,  örök  otthont  ka-
punk a mennyben.”



A túlvilág - Prohászka szavai-
val - tulajdonképpen a mi világunk s 
milliószor  többen  vannak  már  ott, 
mint  mi itt,  mi is csak egy darabig 
maradunk itt,  azután pedig oda sie-
tünk, hol sokan, mindnyájan, és so-
ká,  mert  vég nélkül  leszünk,  ahová 
mi  is  önként  menekszünk,  amikor 
azokat keressük, kiket nagyon szere-
tünk,  de  akiket  a  földön  már  meg 
nem találunk.

Ferenc testvérünket is. Hiszen 
mindannyian  tudjuk,  mélyen  hívő 
emberként élte életét. Ismerjük Jézus 
szavait:  Aki megvall engem az em-
berek  előtt,  azt  én  is  megvallom a 
mennyei  Atya  előtt.  Ő  megvallotta 
Jézust az emberek előtt, nem annyira 
szóval, mint tettekkel, mint élete pél-
dájával.  És  ott  van  a  Jézus  által  a 
Mennyei Atya előtt megvallottak kö-
zött.

Az elmúlt hetekben górcső alá 
vette a sajtó az utóbbi idők államfőit. 
Sokféle  kritika  hangzott  el  róluk. 
Ami  számomra  öröm  volt,  hogy 
megboldogult  Ferenc  testvérünkről 
egy rossz szó sem, csak az elismerés 
és tisztelet hangján szólt Róla vala-
mennyi sajtótermék. Mert ami való-
ság, az valóság, ami előtt illik min-
denkinek tisztelettel meghajolni. Va-
lóság,  hogy atyja  volt  e  népnek,  és 
nem is akármilyen. Az Úr békéjének 
volt  az  eszköze.  Gyűlölködő  társa-
dalmunkban,  mindig  a  tisztelet  és 
szeretet  hangján  szólt  a  ráfigyelők-
höz. Békések, nyugodtak, feszültség-
mentesek  és  szépek  voltak  elnöki 
évei.  Népének,  amelyből  vétetett 
szolgálta mindenkor szent javát.

Amikor  ismételten  megkö-
szönjük  néki  mindazt,  amit  népün-
kért tett, kérjük, hogy segítse immár 
onnét fentről népünk nemes küzdel-
mét,  hogy jó harcunkat  mi  is meg-
harcolhassuk,  s  pályafutásunkat  be-
fejezve,  újra  találkozhassunk  Vele, 
ott  fenn  az  égben.  Krisztus,  a  mi 
Urunk által

Amen.

Urunk,  Jézus  Krisztus!  Te 
mondottad, hogy senkinek sincs na-
gyobb szeretete annál, mint aki életét 
adja barátaiért. Ferenc testvérünk hő-
sies,  önfeláldozó  szeretettel  áldozta 
életét hőn szeretett Családjáért és né-
péért. Add meg néki az igaz élet ko-
ronáját.

Hallgass meg Urunk!

Amen 

Dr. Frajka Félix


