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Borító és a rajzok:  

Sajdik Ferenc

Minden kedves Barátunknak,  
Olvasónknak szeretettel ajánlok  

egy kis vidámságot élete  
minden napjára!

E kötet vicceit külön is figyelmébe  
ajánlom Vohmann Péter bátyámnak,

példaképemnek a hitben,  
reményben, szeretetben és  
a krisztusi derűs életben
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A gyerekek mindig vidámak

Templom az interneten
A káplán telefonjával a kezében próbálja minél jobb 
szögben lefotózni a templomukat. Pannika épp arra 
sétál az anyukájával, és mivel jól ismeri az atyát az 
ovis hittanról, megkérdezi tőle, mit csinál.

– Fényképezem a templomunkat.
– Miért?
– Hogy feltegyem az internetre.
A kislány megbotránkozva mered az atyára:
– El akarod adni?!

Ismerős a Szent Család
Máténak sokat mesél az anyukája a Szent Családról, a 
gyermek Jézusról, a kisfiú meg sokat kérdezősködik, 
például arról, hogyan néznek ki.
– Igazából senki nem látta még őket, kisfiam, ezért 
csak elképzelni tudjuk a külsejüket.
– Van egy ötletem! Jelöld be Máriát vagy Józsefet is-
merősnek a Facebookon, és akkor majd megnézzük a 
fényképeiket!
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Hívjuk Szent Antalt
A plébános észreveszi, hogy az egyik ministráns na-
gyon szomorú. Megkérdezi tőle, hogy mi történt.
– Elveszítettem a kedvenc sapkámat!
– No látod, ilyenkor kell hívni Szent Antalt, majd ő 
segít megtalálni.
– Köszönöm, megpróbálom! – mondja a kisfiú. – Csak 
tessék megadni a telefonszámát, mert én nem tudom.

Orgonazene
Pannát szülei nemrég kezdték elvinni rendszeresen a 
vasárnapi szentmisére. A kislánynak legjobban az or-
gona szép hangja tetszik. Az egyik hétfőn így mesél 
róla az oviban:
– Tegnap is voltunk templomban, ahol egy virág ze-
nélt, mi meg énekeltünk hozzá.

Focis szemmel
A kis Csongort szülei először viszik el vasárnap temp-
lomba. A szentmise után a kisfiú megkérdezi az apu-
káját:
– Az atya régen híres focista volt, ugye?
– Miből gondolod, kisfiam?
– Nem láttad, milyen szép focikupából ivott?
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Pontos megnevezés
A kis Vandát szülei először viszik gyermekmisére. 
Ahogy nézegeti a plébános bácsit, odasúgja a testvé-
rének:
– Nézd, Hajni, milyen szép szőnyeg van a bácsin!
Nővére „gyakorlott” templombajáróként így igazítja 
ki a tévedést:
– Nem szőnyeg az, hanem asztalterítő.

Templomi ki kicsoda
A gyerekek „templomosdit” játszanak odahaza. Az öt-
éves Robi egy szép terítőt palástként magára terítve 
jön-megy, mire anyukája megkérdezi:
– Te vagy a pap bácsi?
– Dehogyis! Én a matricaosztó ministráns vagyok.

A szentmisén, szentáldozás után az egész 
templom hangosan szokta imádkozni a 
„Krisztus lelke…” kezdetű fohászt. A kis 
Pannika is bekapcsolódik a maga módján: 
– Szent zsebeidbe rejts el minket…

Hogy hívnak mindig?
Bencét beíratják a katolikus óvodába. A kis rosszcson-
tot előtte édesanyja hosszan tanítgatja a legfontosabb 
tudnivalókra.

Utánam a viccözön_3.indd   7 2022.09.12.   15:52:13



8

– Nos, hogy hívnak? – kérdi ellenőrzésképpen.
– Bencének.
– Bence micsodának?
– Bence, mit művelsz?

Egyedi foglalkozás
Az oviba új kisfiú érkezik, akinek az apukája temetke-
zési vállalkozó. Amikor az óvó néni megkérdezi, mit 
dolgoznak a szülei, így felel:
– Az anyukám orvos, az apukám pedig föld alatti bú-
tort árul.

Nevek nemek szerint
Az óvó néni a testrészek neveit az egyik kisfiún muto-
gatva tanítgatja a legkisebbeknek:
– Ez a szemünk, fülünk, orrunk, szájunk, ez a nya-
kunk, itt az ádámcsutka… No, ki tudja megmutatni 
most ezeket magán?
Juli bátran jelentkezik, és már sorolja is:
– …szájam, nyakam, évacsutkám…

Ruha teszi az ősanyát
Zsuzsi és Zsomi a Képes Bibliát lapozgatják.
– Ez itt Ádám és Éva, a múltkor mutatta a mami – 
mondja Zsomi.
– És melyik az Éva?
A kisfiú nézegeti egy kicsit a képet, majd kiböki:
– Honnan tudhatnám? Hiszen nincsen rajtuk ruha.
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Olajozott vicc
Anyuka esténként a Képes Bibliából olvas fel a kis 
Hannának. Éppen annál a résznél tartanak, amikor a 
próféta királlyá keni fel Sault: „Aztán vette Sámuel az 
olajos korsót, s ráöntötte Saul fejére…”
– Az egész olajos korsót?! – kiált fel a kislány. – De 
mami, te mondtad, hogy nem szabad sok olajat hasz-
nálni, mert meghízunk!

A késes rabló esete
A gyerekek a diákmise után nagyon fellelkesülnek az 
irgalmas szamaritánus példabeszédén. Elhatározzák, 
hogy otthon el is játsszák az egész történetet, a leges-
legelejétől fogva, amikor is a rablók megtámadják és 
kifosztják a szegény utast. A pórul járt ember szerepét 
a hároméves Marcira osztják. Bátyja nagy hangon rá 
is támad:
– Ide a pénzedet! Kés van nálam!
Marci ijedtében kiesik a szerepéből, de feltalálja ma-
gát:
– Kés? Nálam meg villa!

Katolikus kérés a cukrászdában
A vasárnapi szentmise után cukrászdába megy a csa-
lád. A helyiség tömve, az eladó hölgy nagyon el van 
foglalva. Az ötéves Pufika egy idő múlva megszólítja:
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
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Mit hozzon Jézuska?
– Anyuka, segíts, új levelet szeretnék írni Jézuskának!
– Miért, kisfiam? Már nem kisvonatot akarsz kérni ka-
rácsonyra?
– Nem, mert már nincs rá szükségem.
– Hogyhogy nincs?
– Találtam egyet a ruhásszekrény aljában.

A várva várt Mikulás
A gyerekmisére érkező Mikulás szerepét egy ötgyer-
mekes édesapa vállalta. Amikor saját legkisebb fia ke-
rül sorra, az apa elváltoztatott hangon, nagy komolyan 
neki is elmondja, úgy hallotta a szüleitől, hogy álta-
lában jó kisfiú, de még jobb lenne, ha esténként nem 
kellene sokat veszekedni vele, hogy menjen aludni. A 
fiúcska megígéri, hogy így lesz, és boldogan átveszi 
a kis csomagot. Az apa éppen elégedetten nyugtázza 
magában, hogy sikerült megőriznie inkognitóját, ami-
kor a fiú halkan odasúgja neki:

– De ugye még otthon is kapok ajándékot?

Másik évben egy másik apuka bújik a Mikulás ruhá-
jába, és reméli, hogy hároméves kisfia nem fogja őt 
felismerni. Tomika félénken megy oda hozzá, látszik, 
hogy nagyon meg van illetődve. Az apa egy kicsit 
szintén izgulva, elváltoztatott hangon így szól hozzá:

– Hát téged hogy hívnak, Tomi?
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Az üzletközpontban „valódi” Mikulás várja a gyere-
keket. A kis Panni félelmetesnek találja a hatalmas 
bácsit, ezért szüleinek hosszasan kell győzködniük őt, 
hogy odamenjen hozzá. A Mikulás barátságosan fel-
kapja, az ölébe ülteti, majd megkérdezi tőle:

– Mit szeretnél a legeslegjobban karácsonyra?
Mire a kislány:
– Tegyél le!

Műkarácsony
Óvodások beszélgetnek:
– Nektek milyen karácsonyfátok van?
– Á, nem igazi, műanyag.
– És járt nálatok a Mikulás?
– Igen, de az sem volt igazi.

A torkos elnyeri büntetését
Juli szüleitől kedvenc kutyusa számára is kapott kará-
csonyi ajándékot: egy szépen csomagolt, nagy, mézes-
kalács formájú kutyacsemegét. Öccse, Tomi gyakran 
szokott torkoskodni; most se tudja megállni, és egyik 
este kicsit megdézsmálja nővérkéje ajándékait. Reg-
gel Juli felkiált:
– Hova tűnt Buksi csemegéjének a fele?
– A kutyusé volt? – kérdi ijedten Tomi. – Akkor azért 
volt olyan az íze, mint a csirkemájnak…
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Angyali vicc
Két angyal beszélget.
– Holnapra milyen időt jósolnak?
– Felhőset.
– Jaj, az nagyon jó, végre leülhetünk!

Pokoli vicc
A kisangyal eltéved. Véletlenül benyit a pokolba, ahol 
az ajtónálló patás feketeség azonnal ráförmed:
– Angyalka, hát te mi az ördögöt keresel itt?!
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