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Z okazji Przyrzeczenia, które kilkoro młodych Memores Domini złoży 4 grudnia, pragnę 

przesłać Jego Ekscelencji moje serdeczne pozdrowienia i wyrazić wdzięczność za to, nad czym 
Jego Ekscelencja pracuje na rzecz tego świeckiego Stowarzyszenia, obecnie powierzonego opiece 
Jego Ekscelencji. W związku z tą radosną okolicznością pragnę przekazać Jego Ekscelencji 
poniższą wiadomość, skierowaną do wszystkich członków Stowarzyszenia. 

 
Drodzy bracia i siostry, zwracam się do was, gdy liczni młodzi z całego świata mają 

definitywnie oddać swoje życie Panu przez złożenie Przyrzeczenia. Pozdrawiam wszystkich 
członków Stowarzyszenia, a szczególnie was, drodzy młodzi, którzy przystępujecie do postawienia 
tak ważnego kroku. Wiem, że na to wydarzenie czekaliście od dawna, a staje się ono jeszcze 
bardziej upragnione po trudach, jakich doświadczyło Stowarzyszenie w ostatnich latach. W końcu 
nadszedł czas! Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia przyrzeczenie składa się na początku Adwentu. 
Jest to piękne: tak jak Pan wkracza w historię wraz ze swoim przyjściem, tak nowość życia wdziera 
się teraz w was. 

 
Tak jak czas Adwentu, tak też obietnica, którą złożycie, wypełni wasze życie oczekiwaniem i 

nadzieją. Oczekiwaniem na spotkanie z Panem w każdym geście, w każdej codziennej 
okoliczności, biorąc za wzór dyspozycyjność, która była w sercu Maryi wobec zwiastowania 
anielskiego; ale także niezawodną nadzieją na dobro i szczęście dla was i dla całego świata. Ksiądz 
Giussani lubił mówić, że samą formą swojego życia wołacie do wszystkich, że warto żyć tylko dla 
Chrystusa. Przyrzeczenie umacnia zatem waszą misyjną obecność w zwykłych realiach życia, w 
różnych środowiskach pracy i społeczeństwa, na egzystencjalnych peryferiach miast i wielu krajów, 
z których pochodzicie. Jesteście świeckimi misjonarzami, w doskonałej zgodzie z nakazem 
ewangelizacyjnym wynikającym z chrztu św. 

 
Jak mogłem to wielokrotnie wyrazić, darzę ogromnym szacunkiem charyzmat Memores 

Domini i jestem dogłębnie wdzięczny Duchowi Świętemu, który go wzbudził. W tym szczególnym 
momencie dla Stowarzyszenia pragnę zapewnić was młodych i wszystkich Memores, że z bliska 
przyglądam się drodze, którą kroczycie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Filippo 
Santoro, mojego specjalnego delegata, a także otoczeni ojcowską troską Dykasterii ds. Świeckich, 
Rodziny i Życia. W tych okolicznościach, drodzy młodzi, wasze Przyrzeczenie nabiera 
szczególnego znaczenia – jest znakiem upodobania Pana do was, ale także wyrazem waszej 
odnowionej ufności do Kościoła, który przyjmuje wasz charyzmat i mu towarzyszy, uległy 
Duchowi i posłuszny Oblubienicy przynosi owoce apostolstwa i świętości w świecie. Obyście 
zatem rozpoznali i rozwijali tę zgodną jedność, która jako jedyna czyni świadectwo pięknym i 
owocnym. 

 
Z tymi uczuciami zawierzam wasze dobre postanowienia macierzyńskiemu wstawiennictwu 

Matki Kościoła i opiece świętego Józefa. Błogosławię wam z serca i proszę, abyście nadal modlili 
się za mnie. 

 
Franciszek 
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