VÝROKY SOUVISEJÍCÍ S PAPEŽSKOU MISIJNÍ UNIÍ
 Paulo Manna (1916) - Zrodila se s úmyslem dát do služeb církve organizované úsilí kněží,
aby se křesťanům vštěpil živější zájem o širší a účinnější spolupráci v pomoci misiím
mezi pohany.
 Paulo Manna - Misijní dílo kněží nesoutěží s ostatními třemi Díly, ale snaží se s nimi
spolupracovat. Postavení, které její členové v církvi zastávají, by mělo být zárukou, že její
úsilí bude s největší pravděpodobností úspěšné.
 Paulo Manna - Nebyly ustanoveny dva druhy kněží - misionáři a diecézní kněží; jedni aby
šli mezi nevěrce, a ti druzí aby sloužili věřícím; jedni, aby hlásali víru a ti druzí, aby ji
uchovávali. Úkolem každého kněze jsou obě povinnosti.
 Paulo Manna - Příkaz hlásat Evangelium všem národům byl dán hromadně sboru
apoštolů, jejichž právoplatnými nástupci jsou biskupové.
 Paolo Manna Unie není jen modlitebním sdružením, nevybírá příspěvky, nesoutěží s
existujícími Misijními díly.
 Paulo Manna - Všichni jsou misionáři! Každý pokřtěný, ale především každý kněz, je
svou pravou povahou a definicí misionářem.
 Paulo Manna - Velké části kléru zůstala skryta velká, zásadní pravda, tedy, že primární
funkcí církve je evangelizace světa - celého světa.
 Generální sekretář PMU (1983) - Unie se postupně rozšířila do širších kruhů a přichází
dnes do styku s novými kategoriemi osob, pocházejícími z laického stavu. Jsou to
katecheté, členové farních a diecézních rad, ti mužové a ženy, laici, kteří dostávají od
církevních úřadů pověření vykonávat určité „funkce“. Proto je více než správné přijmout
také je do PMU.
 Benedikt XV. - Kdo jiný než kněz by měl mít větší zájem o šíření Evangelia, jehož
služebníkem je; kdo jiný než on by měl více pečovat o rozvoj misií ... Klíč k misijním
problémům je v rukou kněží, a tkví v tom, že jedině oni můžou a ve skutečnosti mají
inspirovat, šířit a vést velké misijní hnutí mezi věřícími. Z tohoto velkého důvodu je
potřebné sjednotit a zorganizovat síly kněží, a když se tyto síly dají pořádně do činnosti,
budou novým a nejmocnějším faktorem v evangelizování světa.
 Benedikt XV. (1919) - encyklika Maximum Illud - Nedovolte, aby vás oklamaly některé
mylné představy dobra anebo lidské ohledy, obávajíc se, že ti, které dáváte pro misie, jsou
ztraceni pro vaši diecézi. Za jednoho misionáře, kterému dovolíte odejít, vám Pán může
dát mnoho kněží, kteří se budou starat o věčnou spásu vašeho stáda.
 Pius XI. (1926) - Rerum Ecclesiae - Když kněží nebo seminaristé projevují misijní
povolání, kéž ani nedostatek kněží, ani žádná jiná potřeba neskličuje vašeho ducha a
nezabraňuje vám dáti souhlas.
 Pius XI. (1936) - Proslov k účastníkům Druhého mezinárodního kongresu Unie - Kristovo
kněžství je v podstatě misijní kněžství, jak nám to říká jeho název „Poslán Otcem“ ...
Misijní poslání apoštolů je spojeno s tímtéž božským posláním, které Kristus přijal od
Otce ... Zde je Kristus, první misionář! ... Náš Pán přišel konat to, co jeho služebníci
konají v misiích - přinášet všude poklady spásy, tepla lásky a bohatství kněžského života.
Jestliže v našem kněžství chybí misijní horlivost a úsilí učinit tu horlivost praktickou,
potom chybí něco podstatného.

 Pius XII. (1940) - Octavo Exeunte Saeculo – k biskupům - Prvořadou povinností kněží je
předávat věřícím informace o misiích a zapalovat v jejich srdcích lásku k nim ... Postarejte
se o to, aby byla Misijní unie založena v každé diecézi. Jestliže tam již existuje, naléhejte
na to, aby vaší radou, povzbuzováním a autoritou byla stále aktivnější.
 Pius XII. (1951) - Evangelii Praecones - I když se těšíme z pokroku, který udělala Misijní
unie, přece jen naléháme, aby se ještě dále rozšířila a aby se pojem misií a povinnost vůči
nim propagovala mezi kněžími a věřícími, kteří jsou svěřeni do jejich péče.
 Pius XII. - dopis delegátům Třetího mezinárodního kongresu Misijní unie - Dnes nestačí
takzvaná romantika misií, která v minulosti pomáhala vzbuzovat tolik nadšení. Dnes je
potřebná skutečná misiologická věda, která se vytváří prostřednictvím kongresů, spisů a
referátů o misiích, jak to ukazují misijní kurzy a semináře na univerzitách.
 Pius XII. (1957) - encyklika Fidei Donum - Misijní unie byla povýšena na Papežské dílo v
roce 1956 - Právě jsme ji pozvedli na hodnost Papežského díla, aby nikdo nemohl
pochybovat o tom, jak vysoko si jí vážíme a jaký význam klademe jejímu rozvoji.
 Jan XXIII. - Toto dílo dává život všem ostatním Dílům.
 Pavel VI - apoštolský list Graves et Increscentes k 50. výročí založení PMU - Tak jako
Kristus má být nazýván prvním misionářem, tak také všichni kněží, na základě svého
vysvěcení, jež přijali, mají být považováni za misionáře.
 Pavel VI - apoštolský list Graves et Increscentes k 50. výročí založení PMU - PMU je duší
ostatních Misijních děl.
 Jan Pavel II. (1982) – Poselství k Misijní neděli - Od dobrého rozvoje PMU bude do
značné míry odvislá činnost a misijní povědomí celé místní církve a zvláště misijní
citlivost kněží, ke kterým se Misijní unie obrací na prvním místě.
 Jan Pavel II. (1982) - Poselství k Misijní neděli - Kněží mají prostřednictvím a za pomoci
Misijní unie stále hlouběji poznávat vnitřní apoštolský charakter svého kněžství a
překročit hranice vlastních diecézí, nejen duchovně, ale i fyzicky, a nabídnout svou službu
také vzdáleným církvím, zvláště v těch zemích, odkud zaznívá naléhavé volání o pomoc.

