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José Tolentino, nou arxiver i bibliotecari del Papa
 

 

José Tolentino Mendonça, autor de Vers una espiritualitat dels sentits (Fragmenta, 2016) i Petita teologia de la lentitud (Fragmenta,
2018 - 2ª ed.), ha estat nomenat pel papa Francesc nou arxiver i bibliotecari de l'Església Catòlica. Tolentino, fins ara vicerector de la
Universitat Catòlica Portuguesa de Lisboa, serà elevat a titular de la seu episcopal de Suava, amb dignitat d'arquebisbe, assumint la
seva nova responsabilitat a partir del proper 1 de setembre.

Fragmenta Editorial, 2 juliol 18

Segons diu un comunicat emès per la Universitat Catòlica Portuguesa, José Tolentino "ha contribuït a fer de l'activitat artística un eix
central de l'acció de la Universitat, incentivant un diàleg renovat i fecund amb la societat a través de la seva su intervenció cultural i
literària".

Marcelo Rebelo de Sousa, president de la República de Portugal, va felicitar el sacerdot per aquest nomenament, "un acte que
engrandeix el nom de Portugal, reconeixent la trajectòria de vida i la densitat intel·lectual i humana de José Tolentino Mendonça".

El teòleg i escriptor portuguès substituirà al capdavant de la Biblioteca del Vaticà, la més antiga del món, a Jean-Lois Bruguès, que va
assumir el càrrec el 2012. El dissabte 28 de juliol a les 16h serà ordenat arquebisbe en una cerimònia que se celebrarà al Monestir dels
Jerònims, a Lisboa, la qual serà presidida per Manuel Clemente, Cardenal-Patriarca de Lisboa.

Tolentino, nascut a Madeira, Portugal, el 1965, és una de les veus més originals del Portugal contemporani. Especialista en estudis
bíblics (és doctor en teologia bíblica per l'Institut Bíblic Pontifici de Roma), ha abordat amb rigor i creativitat els temes i els textos del
cànon cristià en diàleg amb els grans interrogants del present. És professor de la Universitat Catòlica Portuguesa, on actualment
exerceix el càrrec de vicerector. Dirigeix la revista Didaskalia editada per la Facultat de Teologia de la mateixa universitat. Des del 2011
és consultor del Consell Pontifici de la Cultura, al Vaticà. A més d'assagista, és autor d'una obra poètica que gaudeix d'un gran
reconeixement en les lletres portugueses. Per la Quaresma d'enguany, va dirigir els exercicis espirituals del Papa Francesc.
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Dilluns, 2 de juliol

XIII CURS DE FORMACIÓ
INTERRELIGIOSA SOBRE LA
FIGURA DE RAIMON PANIKKAR
(en l’any del centenari del seu
naixement). Organitzen: Diàleg
Interreligiós Monàstic i Institut
Superior de Ciències Religioses de
Barcelona. Dies: del 2 al 6. A càrrec
d’: Ignasi Boada, Xavier Marín, Jordi
Pigem, Ignasi Moreta i Francesc
Torradeflot. Lloc: Monestir de
Montserrat

Dijous, 5

XVII JORNADES
INTERDIOCESANES DE
RESPONSABLES DE CATEQUESI
AMB EL TEMA “CAMINS I LLOCS
DIVERSOS PER A LA CATEQUESI”.
Organitza: Secretariat Interdiocesà de
Catequesi de Catalunya i les Illes
Balears. Dies: 5 i 6. Lloc: Seminari
Conciliar de Barcelona, c. Diputació,
231, Barcelona

Divendres, 6

VETLLA DE PREGÀRIA DE JOVES.
Organitza: Pregajove. Lloc: parròquia
de Sant Llorenç, Lleida. Hora: 22.30 h
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Dimarts, 3 de Juliol de 2018 
 Sant Tomàs, apòstol
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