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10 éves a Fülemüle kórus 
 
2012. szeptember...3 lány... hit... és egy jó adag lelkesedés. 
Mindössze ennyink volt, amikor útjára indítottuk templo-
munk kórusát. Elevenen él bennem a 2012-es év. Új plé-
bánosunk lett Piusz atya személyében. Nem tulajdonítottunk 

túl nagy jelentőséget an-
nak, hogy más lesz a plé-
bános, mint aki eddig 
volt. Hiszen megy min-
den úgy, ahogy eddig, 
nem?... Nem!... Elindult 
a tanév, az első hittanó-
rán kaptuk a hírt, hogy 
többet nem minisztrál-
hatunk. Ez előtt Márk 
atya plébánossága alatt 
a lányok is minisztrálhat-
tak, és mi nagyon sze-

rettünk az oltárnál szolgálni. Mondanom sem kell, nagyon 
csalódottak lettünk. De helyette mehettünk a kórusba, 
ami akkor még nem létezett.  
Így hát összeszedtük minden bátorságunkat, a nővérem, 
én és a barátnőnk, és következő vasárnap a 10-es szentmise 
előtt felmentünk a kórusra és jelentkeztünk Gábor bácsinál, 
a kántornál, hogy mi szívesen énekelnénk a kórusban. 
Először egy kis meglepettség látszott az arcán, de nem 
gondolkodott sokáig, szívesen vágott bele ő is az új kórus 
megalapításába. Megbeszéltük, hogy minden vasárnap 9-
kor találkozunk, vagyis úgy találkoztunk, hogy mi 9-kor el-
kértük tőle az énekek számát és fél 10-ig magunk gyako-
roltunk, aztán fél 10-kor, amikor vége lett az előző misének, 
ő is jött és vele próbáltunk a miséig. Így telt el 2,5 év. 
Közben próbáltuk gyarapítani a létszámot, de 5-nél többen 
sohasem voltunk. Saját magunk szerveztük, nem kaptunk 
igazából segítséget, iránymutatást hozzá. Viszont minden 
pillanatát élveztük, és óriási megtiszteltetésnek vettük, 
hogy 13-15-16 évesen énekelhetünk a ferences templomban.  
2014-ben új plébánost kaptunk, Achilles atyát. Nem gon-
doltuk, hogy nagy változások lennének. Hiszen megy 
minden úgy, ahogy eddig, nem?... Nem! A kórus életében 
is nagy változások jöttek. Többé már nem fent a kántor 
mellett énekeltünk, hanem lent. Újra visszakerültünk a 
szentélybe! Hatalmas toborzás indult, kaptunk kórus 

ruhákat, és lett egy 
próbatermünk is. Hir-
telen a kórus létszáma 
15 főre emelkedett, 
volt, hogy a 20 főt is 
elértük. És ami még 
nagyobb újdonság 
volt, hogy minden 
újonnan érkező tag-
nak volt ünnepi be-
öltözése, amelyben 

megkapta a ruháját és ígéretet tett, hogy lelkiismeretesen 
végzi a kórus szolgálatot.  

 
Lettek csapatépítő programjaink. Minden évben jöttek új 
tagok, közben morzsolódtak is le, tértek is vissza régiek, és 
a kemény mag is megmaradt. Egész évben működött a 
kórus, a vasárnapokon kívül a nagyobb plébániai ünnepeken 
is szolgáltunk és nyáron em szüneteltünk. Úgy tűnt, hogy 
megszilárdul kórusunk. Bár nehézségek akadtak azért. 

Ilyen volt az az időszak, amikor nem volt állandó kántora 
templomunknak, szinte minden alkalommal, más kántorral 
kellett megpróbálnunk együtt dolgozni féléven keresztül. 
Hála Istennek, fél év bizonytalanság után egy új, fiatal kán-
torunk lett, a Patrik személyében. De a nehézségek közé 
tartozik az is, amikor a vírus miatt nem voltak misék, nem 
mehettünk templomba, nem jöhetett össze a kórus. A ne-
hézségek próbára tettek minket, de nem törtünk meg. 
2020-ban ismét új plébánosunk lett, János atya. Most már 
sejtettük, hogy változásokkal fog járni a plébánosváltás. 
Hiszen semmi sem marad a régiben, ugye?... Nem… Nagy 
örömmel töltött el minket, hogy a szentélyben énekelhetünk, 
de most ismét el kellett hagynunk. A tagok folyamatos 
változásban voltak, de egy kis idő után kialakult az a 10-12 
fő, akik rendszeresen jelen voltak a kórusban. Próbáltunk 
kirándulásokat, programokat szervezni, ami egy kicsit meg-
tartja a kórust. Nem jöttek új tagok, de a kemény mag 
jelen volt. Jelen van! Mostanra elhatároztuk, hogy a kórus 
számára egy kicsit ismeretlenebb vizekre evezünk. Las-
sacskán elkezdjük a kétszólamú zsoltározást, amit már ka-
rácsonykor próbálgattunk. Bízunk benne, hogy hamarosan 
új tagokkal is bővülni fogunk! Számunkra minden alkalom 
ünnep, amikor énekelhetünk, és ezt az érzést másoknak is 
szeretnénk átadni! 
A Fülemüle kórus sikeressége soha nem egy ember érdeme 
volt, hanem mindazoké, akik minden vasárnap, és nagy 
ünnepeken, sokszor hétköznap iskolaidőben, időt-energiát 
nem sajnálva jöttek a próbákra és a misékre.         
Egy kórus élete sosem egyszerű, ki kell állnia az idő próbáját,  
a személyi változásokat, a környezeti változásokat. És ezen  
felül folyamatosan küzdenie kell saját fejlődéséért. Büsz-
keséggel és hálás szívvel tölt el, hogy megértük - az elmúlt  
évek viszontagságainak ellenére is - a 10. évfordulónkat! 

(Farkasné Darics Georgina) 
 
/”Kórusunk idén ünnepli 10. évfordulóját. Ezen ünnep alkal-
mából megírtam kórusunk történetét. Szeretném, ha a kö-
vetkező hírlevélben meg tudna jelenni, amennyire csak lehet 
változatlanul!”/ 
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Köszönet a Fülemüle kórusnak 
 
Örömmel és a Jóisten iránti hálával találkoztam a Fülemüle 
kórus 10 éves jubileumi történetével. Köszönöm Farkasné 
Darics Georgina emlékezését, az énekkar tagjainak a hitét, 
lelkesedését, a változásokon is átívelő hűségét, a liturgia 
iránti érzékenységét, zenei szolgálatát. 
Bár egy szervezet életében bizonyára jelentőséggel bír 
egy-egy vezetőváltás, de valószínűleg, ha egy több évre 
visszamenő történetet megírunk, nem szabad megfeled-
keznünk a legfontosabbról: az Úrnak szolgálunk – ez mindig 
az örömünk legfőbb oka. Ettől fényesedik meg a hang, 
ettől lesz a közösség még inkább egybeforrt, ettől lesz a 
lélek tüzesebb, ettől lesznek a próbák fegyelmezettebbek, 
ettől fejlődünk – akarunk egyre jobban és többet!  
Ha jól körbenézünk a városban és talán az egész egyház-
megyében is, a Fülemüle-kórus unikumnak számít! Egye-
dülálló, mert gregoriánt éneklő kiskórusról másutt egyáltalán 
nincs tudomásom. Vannak gitáros társaságok, más egyházi 
zenét éneklő kórusok – több is. De ők azok  –  a mieink, 
akik autentikusan és egyedüli módon megszólaltatják  az 
Anyaszentegyház legősibb, legszebb és ma is leginkább 
megkívánt zenei örökségét! 

Ezek a hölgyek, lányok itt nőttek fel a közösség szeme 
láttára, itt erősödtek meg a hitben, itt teljesedtek, virágoztak 
ki, itt bontakoztatták ki tehetségüket. Az igazi történetük 
ez a fejlődés: együtt a közösséggel, egyre teljesebben a 
közösség javára. Belsőleg lélekben egyre gyarapodtak, és 
észrevétlenül – különösebb odafigyelés nélkül, önmaguktól 
(a Lélek közreműködésével) – lettek mindannyiunk számára 
nélkülözhetetlenek! 
Hálásan köszönöm a plébániai közösség nevében kitartá-
sukat, szeretetüket, elkötelezettségüket mindenekelőtt a 
jó Istennek és nekik is. Szükségünk van Rátok! Örülünk, 
hogy szolgáltok! A jó Isten áldjon meg benneteket. 

  (Tokár Imre P. János – plébános) 
 
Városunk fogadalmi ünnepe  
 

Az 1710-11-ben pusztító 
pestisjárvány idején az 
emberek Szent Sebes-
tyén közbenjárását kérték 
a vész elmúlásáért.   
A járvány enyhülése, 
majd megszűnésekor a 
város vezetői, lakói foga-
dalmat tettek, hogy ezt  
a napot minden évben-
megünneplik. Őseink 
több mint 300 éve tett 
fogadalmát újítottuk meg  

 
2022. január 23- án, püspöki szentmise keretében, a Szé-
kesegyházban.  
Püspök atya vezetésével, égő gyertyákkal a Szent Sebestyén  
oltárhoz vonultunk. Elimádkoztuk a Mindenszentek litániáját, 
majd a koronavírus-járvány megszűnéséért fohászkodtunk.  

Égő gyertyáinkat az oltár előtt átadtuk püspök atyának. 
300 éve szabadtéri szentmiséken, közös imákban kérték 
Szombathely lakói az Úristen segítségét.  
Sokat változott, fejlődött a világ, de valami nem változott.  
Ezekben a mai vészterhes időkben is, hitünket egyesítve, 
együtt imádkozunk, könyörgünk az Úristen jóságos irgalmáért.       
(Várady-Szabó Johanna) 
 
Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, 
papok szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-es választások vasárnapjáig: 
Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében –  
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tága-
sabb jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, 
keresztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 
 

Hirdetések 
 
A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra lehet 
jelentkezni az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül. 
 
Február 2. kedd Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.  
A 9 órai szentmise elején lesz gyertyaszentelés.  
Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal gyertyát! 
Ez a nap egyben a szerzetesi hivatások ünnepe.  
Az esti 5 órás szentmise templomunkban elmarad. 
 
Február 3-án, csütörtökön és február 6-án, vasárnap minden 
szentmise végén Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket. 
 
Február 11-én pénteken lesz a Betegek világnapja, a 
9.00 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek szent-
ségét. Felvehető időskorban, és súlyos betegség vagy 
műtét miatt. Előtte 9-én, 10-én, és 11-én lelki felkészüléssel 
készülünk a szentség felvételére.  
 
A Ferences Esték tavaszi évada „Misztérium – A szent és az 
ember kapcsolata” témában a február 11-én, pénteken 
este 7-kor kezdődik.  Első előadónk: Tömő János, hitoktató 
és börtönpasztorációs munkatárs. 

(Fotók: Baán Zoltán, a Tóth Fotó munkatársa) 


