Pierwsze Spotkanie Wspólnoty Dojrzałej Samotności
Teczka
Idźcie i wy do mojej winnicy

(...) Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojęcych na rynku bezczynnie i rzekł
do nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy" (...) (Mt 20, 3-4)
"Idźcie i wy do mojej winnicy" od owego dnia, to wezwanie Pana nie przestaje rozbrzmiewać w
dziejach: skierowane jest do każdego człowieka, który przychodzi na świat. W naszych czasach,
które wraz z Soborem Watykańskim II otrzymały nowe tchnienie Ducha Pięćdziesiętnicy,
Kościół osięgnęł bardziej żywę świadomość swojej misyjnej natury i raz jeszcze wsłuchał się w
głos Pana, który posyła go na świat jako "powszechny sakrament zbawienia".
Idźcie i wy. To wezwanie dotyczy nie tylko biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, ale
wszystkich, także świeckich, których Bóg wzywa osobiście, powierzajęc im do spełnienia misję
w Kościele i w świecie. Św. Grzegorz Wielki przypomina o tym w kazaniu komentujęcym
przypowieść o robotnikach winnicy: (...) Popatrzcie, najmilsi bracia, jak żyjecie, i sprawdźcie,
czy już jesteście robotnikami Pana. Niech każdy oceni to, co czyni i osędzi, czy pracuje w
winnicy Pańskiej. (...)
Ojcowie soborowi, podejmując apel Chrystusa, wezwali wszystkich świeckich, mężczyzn i
kobiety, do pracy w Jego winnicy: (...) Święty Sobór wzywa więc usilnie w imię Pana
wszystkich świeckich, by chętnie, wielkodusznie i skwapliwie odpowiedzieli na wołanie
Chrystusa, który w tej godzinie natarczywiej ich zaprasza, i na natchnienie Ducha Świętego.
Młodzi niech uważaję to wezwanie za skierowane szczególnie do siebie i niech je przyjmę z
zapałem i wielkodusznie. Sam bowiem Pan przez ten Sobór święty zaprasza ponownie
wszystkich świeckich, by z każdym dniem coraz ściślej się z Nim jednoczyli, a uważajęc Jego
sprawę za swoję własnę (por. Flp 2, 5), zespalali się w Jego zbawczym posłannictwie; wysyła On
ich znowu do każdego miasta i miejscowości, dokęd sam ma przyjść (por. Łk 10,1)
Idźcie i wy do mojej winnicy. Te słowa odezwały się raz jeszcze duchowym echem podczas
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