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Cu ocazia Profesiunii de credință pe care diverși tineri ai Memores Domini o vor susține în 
4 decembrie, aș dori să Vă adresez salutul meu cordial, alături de recunoștința pentru ceea ce 
realizați în favoarea acestei Asociații de laici, actualmente încredințată grijii Dvs. Cu ocazia 
fericitei împrejurări, doresc să Vă transmit următorul mesaj, adresat tuturor membrilor Asociației. 

 
Dragi frați și surori, mă adresez vouă în timp ce mulți tineri, din toate colțurile lumii, sunt 

pe punctul de a-și oferi definitiv viața Domnului prin intermediul Profesiunii de credință. Îi salut 
pe toți membrii Asociației și mai ales pe voi, dragi tineri, care vă pregătiți să împliniți un pas atât 
de important. Știu că de multă vreme așteptați acest eveniment, care ajunge să fie chiar și mai dorit 
după frământările trăite de Asociație în ultimii ani. Momentul a sosit, în sfârșit! Conform tradiției 
Asociației, Profesiunea de credință are loc la începutul Adventului. E frumos: așa cum Domnul își 
face brusc apariția în istorie prin venirea sa, la fel o noutate de viață pătrunde acum în voi. 

 
La fel ca Timpul Adventului, și promisiunea pe care o veți formula va umple viața voastră 

de așteptare și de speranță. Așteptarea de a-l întâlni pe Domnul în fiecare gest, în fiecare 
circumstanță cotidiană, luând ca model disponibilitatea care sălășluia în inima Mariei în clipa 
vestirii Îngerului; dar și speranță certă de bine și de fericire, pentru voi și pentru lumea întreagă. 
Lui don Giussani îi plăcea să spună că prin forma însăși a vieții voastre le strigați tuturor că Cristos 
este unicul pentru care merită să se trăiască. Profesiunea de credință, așadar, întărește prezența 
voastră misionară în contextele obișnuite de viață, în diferitele medii de muncă și ale societății, în 
periferiile existențiale ale orașelor și ale numeroaselor țări din care proveniți. Sunteți laici și 
misionari, în concordanță perfectă cu mandatul evanghelizator primit prin Botez. 

 
Așa cum am avut ocazia să arăt cu diferite ocazii, am un sentiment de mare stimă pentru 

carisma Memores Domini și sunt foarte recunoscător Spiritului Sfânt care a generat această 
carismă. În acest moment deosebit al Asociației, vreau să vă asigur, pe voi, cei tineri și pe toți 
Memores Domini că urmăresc îndeaproape parcursul pe care-l realizați sub îndrumarea E.S. Mons. 
Filippo Santoro, Delegatul meu special, și a promptitudinii Dicasterului pentru Laici, Familie și 
Viață. În aceste circumstanțe, dragi tineri, Profesiunea voastră asumă o semnificație deosebită: e 
semnul predilecției Domnului față de voi, dar și expresie a încrederii voastre reînnoite în privința 
Bisericii, care primește și însoțește carisma voastră astfel încât, docilă Spiritului și ascultătoare 
Miresei, să aducă roade de apostolat și de sfințenie în lume. Să puteți așadar să recunoașteți și să 
promovați acea unitate concordantă care e singura ce face ca mărturia să fie frumoasă și fecundă. 

 
Cu aceste sentimente încredințez intențiile voastre de bine mijlocirii materne a Mamei 

Bisericii și protecției Sfântului Iosif. Vă binecuvântez din suflet și vă cer, vă rog, să continuați să 
vă rugați pentru mine. 

 
Francisc 

Roma, San Giovanni in Laterano, 24 noiembrie 2021 


