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se. Az erıs szellem, elıbbre jutásában, nem fél a múlt 
értékeinek terhétıl. Tudjuk — tántoríthatatlanul: ha meg 
akarjuk tartani a kultúrát, akkor kultúrát teremtve kell 
elıre haladnunk. 

 
 

HUMOR 
Elrontotta 
A falu legfösvényebb embere nem volt éppen templo-
mos ember. Egyszer prédikáció közben mégis bevetı-
dött. Hallja, hogy a pap kemény hangsúllyal mondja: 
- Igyekezzél annyit kapni, amennyit csak tudsz! 
“Nocsak – hegyezte e fülét emberünk -, ez már beszéd.” 
- S elıbbre lépett. Majd ezt hallotta: 
- Igyekezz annyit spórolni, amennyit csak tudsz! 
- “Csak nem hiába jöttem be” – simogatta meg állát, s 
várta a folytatást. 
A harmadik mondat is elhangzott: 
- Igyekezz annyit adni, amennyit csak tudsz! 
- Jaj, atyám – szólalt meg félhangosan -, de elrontotta! 
Pedig olyan szépen kezdte. 

 
 

A “mosakodás” 
Grısz József kalocsai érsek is a szorgalmas gyónók 

közé tartozott. Egyszer egy naiv lelkülető fráterre talált a 
barátok sekrestyéjében, s ıt kérte meg: - Legyen szíves, 
hívja le N. pátert, “mosakodni” szeretnék. Nemsokára 
megjelenik N. páter. Mögötte a testvér, melegvizes la-
vórral a kezében, karján friss törölközı… 

 
 

A súlyos penitencia 
Egy artistától gyónása után megkérdezi a plébános, 

hogy mit dolgozik a cirkuszban. A tornász ott helyben, a 
gyóntatószék elıtt ugrik egy ügyes szaltót. 

Meglátta ezt egy idıs néni. Gyónása elıtt ijedten sut-
togja az atyának: 

- Tisztelendı úr, tudom, hogy én is megérdemelném; 
de könyörgök, rám ne ilyen penitenciát szabjon ki! 

 
 
Hol volt, hol nem volt 
Két ferences találkozik a vonaton: 

- Nagyon ismerısnek tőnsz, testvér! Ugye Gyöngyö-
sön találkoztunk? 

- Gyöngyösön még soha nem voltam. 
- Akkor Vácott. 
- Vácott sem jártam még. 
- Akkor máshol. 
- Látod, testvér, ez lehet, mert máshol már voltam. 

 
 
A vita 
Négy talmudista gyakran vitatkozik teológiai kérdé-

sekrıl, s az egyikük mindig alulmarad a vitában, pedig 
meg van gyızıdve róla, hogy neki van igaza. Ezért így 
fohászkodik Istenhez:  

- Istenem, kérlek, adj jelet, hogy a három vitatársam 
végre belássa, hogy tévednek.  

Erre összesőrősödnek a felhık az égen.  

- Most láthattátok az isteni jelet. Elismeritek végre, hogy 
nekem van igazam?  

A három vitatárs nevetve válaszol:  
- Ez egy egyszerő természeti jelenség volt, nem isteni jel.  
Erre hirtelen eltőnnek a felhık.  
- Na, látjátok itt az újabb isteni jel. Elismeritek végre, 

hogy nekem van igazam?  
De a többiek megint csak nevetnek:  
- Ez is csak egy egyszerő természeti jelenség volt.  
Erre szivárvány jelenik meg az égen, majd napfogyatko-

zás.  
- Láttátok? Ugye, hogy nekem van igazam?  
- Ezek sem isteni jelek, hanem ritka természeti jelenségek 

csupán.  
Erre dübörgı hang hallatszik le a felhık közül: "NEKI 

VAN IGAZA!". Most már gyızedelmesen néz végig társain 
a talmudista, de azok csak kelletlenül ennyit mondanak:  

- Na jó, akkor a vita állása 3:2 a mi javunkra.  
 
 
A szerzetesekrıl 
Hogy hívják az internetezı szerzetest? 
Felhasználóbarát. 
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HEGYI BÉLA 

KEDVES 
FİSZERKESZTİ 

ÚR! 
Érdeklıdéssel és részvétellel olvastam a legutóbbi lapját. 
Huizinga írása félelmetesen aktuális, a Bokor naiv, civil 
katonai szolgálatot szorgalmazó levele már-már komikus, 
bármennyire is ıszinte és igaz törekvésbıl fakad. Hogyan 
képzelhetı el egy NATO országról, hogy engedélyezi? Ami 
döbbenetes: az az egység, amellyel elutasították a beadványt. 
Hol voltak az ún. keresztény párti képviselık? Még mindig 
nem tértünk észre! Bulányi páter nagyon sokszor figyelmez-
tetett: a hatalomtól semmi nem várható, ami nem hatalmi 
tendenciát tükröz és védelmez. És most jön 2012! Tisztelet-
tel: H. Béla. 

 
 

KEDVES OLVASÓINK! 
A tizenkilencedik évébe/évfolyamába lépett Koinónia 

szerkesztısége Isten Országának építésében sikeres újesz-
tendıt kíván minden Olvasója számára. Idén is kérjük és 
várjuk az írásokat lapunk hasábjaira. Még Gyurka bácsi 
mondotta annak idején: „…minél több bokorírást tudunk 
leközölni, annál jobb lapot szerkeszthetünk.” 

A 2012-es esztendıt a szerkesztıség a könyv évének 
gondolja. Virtuális (ál)világunkban a könyv és az olvasás 
védelemre szorul. Ennek kapcsán szeretnénk Olvasóinkat 
arra biztatni, hogy olvassanak és olvasási élményeiket, tanul-
ságaikat ajánlások formájában osszák meg velünk! Szívesen 
vennénk rövidebb – hosszabb olvasói véleményeket egy-egy 
elolvasott mő kapcsán, legyen az szépirodalmi, történelmi, 
tudományos vagy bármilyen bokorérdeklıdésre igényt tartó 
mő! 


