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Droga Neokatechumenalna źródłem niepokojów w 

Kościele japońskim 

 

Jeszcze w tym roku ma zostać zamknięte Międzynarodowe Seminarium Drogi 

Neokatechumenalnej w japońskiej diecezji Takamatsu. O decyzji, którą podjął 

Benedykt XVI, poinformował tygodnik japońskich katolików „Katorikku Shinbun”.  

 

W swym najnowszym numerze zamieszcza on obszerne sprawozdanie z nadzwyczajnej 

wizyty czterech biskupów japońskich w Watykanie i ich spotkania z papieżem 25 kwietnia. 

Odbyło się ono w związku z „zamieszaniem i podziałami” wokół działającego ponad 20 lat w 

Takamatsu Międzynarodowego Seminarium Drogi Neokatechumenalnej. 

 

Z Ojcem Świętym rozmawiali: arcybiskupi Peter Takeo Okada z Tokio, Leo Jun Ikenaga z 

Osaki i Joseph Mitsuaki Takami z Nagasaki oraz bp Francis Xavier Osamu Mizobe z 

Takamatsu, a także sekretarz Kurii Biskupiej w Tokio ks. Celestino Cavagna P.I.M.E. O 

narastającej wadze problemu świadczyć może fakt, że obecna wizyta czołowych japońskich 

hierarchów u papieża była już trzecią w ciągu ostatnich kilku miesięcy.  

 

Stanowisko biskupów w sprawie seminarium przedstawił w Watykanie abp Okada już 15 

grudnia ub.r. Podkreślił, że „w małym Kościele w Japonii działalność potężnej organizacji, 

jaką jest Droga Neokatechumenalna, wprowadza niepokój oraz ostre i bolesne podziały 

wewnątrz Kościoła”. Dodał, że - zdaniem biskupów japońskich - działalność tej placówki i 

związany z nią „sposób myślenia” oraz postawa Drogi Neokatechumenalnej w stosunku do 

japońskiej kultury, liturgii itp. prowadziły do powstania „poważnych i głębokich problemów 

wewnątrz Kościoła w Japonii”. 

 

Według abp. Takamiego, w czasie kwietniowego spotkania papież podziękował biskupom 

japońskim za „cały trud, jaki włożyli w związku z tą sprawą”. Z kolei abp Ikenaga, który 

rozmawiał z Benedyktem XVI ponad godzinę, poinformował, że papież zdecydował, iż 

„seminarium w Takamatsu ma zostać zamknięte w tym roku”. 

 

Diecezja w Takamatsu liczy ok. 5000 wiernych. Ponad 20 lat temu jej poprzedni biskup 

zgodził się na funkcjonowanie Seminarium Międzynarodowego na terenie swojej diecezji, ale 

jego następca cofnął to pozwolenie. Jego stanowisko poparła Konferencja Episkopatu Japonii. 

 

Ruch Neokatechumenalny, pragnąc kontynuować swoją działalność w Japonii, szukał 

poparcia w innych diecezjach. Jeden z biskupów wyraził początkowo zgodę na przyjęcie 

Ruchu, ale później, po konsultacjach z innymi hierarchami, wycofał ją. 
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Ten artykuł znajduje się na  http://www.piotrskarga.pl/ps,1766,2,0,1,I,informacje.html 


