
Długie życie – scenka ewangelizacyjna 

Narrator: Każdy z nas marzy o tym, aby żyć długo i szczęśliwie. Aby niczego nam nie brakowało, abyśmy byli 

kochani, abyśmy mieli kogo kochać. Historia, którą wam opowiemy wydarzyła się bardzo dawno temu. Był 

rok 1859. Pewnego dnia, kleryk Józef zadał księdzu Bosko pytanie:  

/ksiądz Bosko z różańcem w ręku, idzie przez kościół zamyślony, podchodzi do niego kleryk Józef/ 

Józef: Księże Bosko, księże Bosko /woła z daleka/, mam bardzo ważne pytanie. 

Ks. Bosko: Słucham cię chłopcze. Co chcesz wiedzieć? 

Józef: Księże Bosko! Od jakiegoś czasu w mojej głowie krąży pytanie, na które nie znam odpowiedzi. 

Ks. Bosko: Tak? 

Józef: Co należy czynić, by cieszyć się zawsze dobrym zdrowiem, a przez to samo długo żyć? 

Ks. Bosko: To bardzo trudne pytanie, ale spróbuję ci pomóc.  

/ wchodzą dwie osoby, które się kłócą ze sobą, a nawet popychają, w końcu rozchodzą się w różne strony, wyraźnie złe 

na siebie/ 

Ks. Bosko: Przypatrzyłeś się tym osobom? 

Józef: Tak.  

Ks. Bosko: I jak myślisz, czy po tej kłótni, spokojnie mogą iść spać? 

Józef: Chyba nie? 

Ks. Bosko: A jak okłamujesz mamę, tatę, nie mówisz im o słabych ocenach, zatajasz swoje niepowodzenia, to 

czy możesz spać spokojnie? 

Józef: Oczywiście, że nie. 

Narrator: Aby cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem, potrzebne jest: 

 - czyste sumienie; gdy kładę się do łóżka wieczorem, nie lękam się wieczności 

Ks. Bosko: Ale to nie wszystko, popatrz! 

/wchodzi osoba słaniająca się na nogach z przejedzenia/ 

Osoba3: Ale się najadłem! Ledwie chodzę! Oj, czuję, że zaraz pęknę, chyba za dużo zjadłem. Pyszne było to 

jedzonko, ale nie mam już sił. Muszę się położyć. /wychodzi/ 

Ks. Bosko: Czy ten człowiek będzie miał spokojne sny? 

Józef: Chyba nie. Przez to przejedzenie, to chyba same koszmary będą się mu śniły. 

Narrator: Aby cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem, potrzebne jest: 

 - umiarkowanie w jedzeniu 

Ks. Bosko: A teraz odpowiedz mi na pytanie: Co czujesz, gdy widzisz efekty swojej nauki, gdy dostajesz dobre 

oceny, gdy mama lub tata pochwalą ciebie za wykonaną pracę? 

Józef: Jak to, co czuję, jestem radosny. Chce mi się żyć, uczyć, pracować. 

Narrator: Aby cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem, potrzebne jest: 

 - życie czynne i pracowite 

Ks. Bosko: Jest jeszcze jedna rzecz potrzebna do tego, aby być radosnym. 



Józef: Słucham księże Bosko! Proszę powiedz mi co takiego potrzebuję, aby być szczęśliwym! 

/z ławki wstają dwie osoby/ 

Osoba4: Masz ochotę na papierosa? 

Osoba5: Może i mam, a jakie masz? 

Osoba4: Dobre! Chodź, przecież tu nie będziemy palić! 

Osoba5: Masz rację, lepiej aby nas nikt nie widział.  

Osoba4: Boisz się, że ktoś cię zobaczy? 

Osoba6: Idziecie na fajki? Mogę iść z wami? 

Osoba5: A nie boisz się mamusi? Myślisz, że spodoba się jej synek z papierosem w ręce? 

Osoba6: Chyba mnie nie wydacie? 

Osoba4: Oczywiście, że nie! Dobra, idziemy. Tylko potem nikomu nic nie mówcie. To musi być nasza 

tajemnica. 

Osoba5: Przecież mnie znasz! 

Osoba6: Ja nikomu nic nie powiem! 

Osoba4: Dobra, idziemy. /wychodzą/ 

Narrator: Aby cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem, potrzebne jest: 

 - zdrowe moralnie towarzystwo; a to oznacza unikanie zepsutych kolegów 

Ks. Bosko: Teraz już wiesz, jak należy żyć, aby być szczęśliwym? 

Józef: Tak księże Bosko, teraz już wiem. 

Ks. Bosko: Staraj się tak żyć, a obiecuję tobie, że kiedyś spotkamy się w niebie! 

Józef: Dziękuję ci, księże Bosko.  

/wychodzą/ 

Narrator: Aby cieszyć się dobry zdrowiem i długim życiem, potrzebne jest: 

 - czyste sumienie; gdy kładę się do łóżka wieczorem, nie lękam się wieczności 

- umiarkowanie w jedzeniu 

- życie czynne i pracowite 

- zdrowe moralnie towarzystwo; a to oznacza unikanie zepsutych kolegów 

Te słowa, 154 lata temu, skierował ksiądz Bosko do kleryka Józefa Bongiovanni, kierował je również do 

swoich wychowanków, a teraz kieruje do nas.  

 

 


