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Amb una entrevista a Sa Santedat Francesc
Andrea Tornielli
En aquest llibre, el vaticanista Andrea Tornielli ens narra en directe els divuit viatges d’abast internacional realitzats pel papa
Francesc durant els anys 2013-2016. Ens n’explica molts detalls
i anècdotes entremig de la doctrina expressada en cada un pel
sant pare. Conté també una entrevista al pontífex i unes curiositats sobre les característiques dels viatges papals. Tot plegat constitueix un volum interessantíssim que ens permet de
conèixer a fons el pensament i el tarannà de l’actual bisbe de
Roma.
Un llibre sobre els viatges internacionals del papa Francesc seria incomplet si no partís del primer viatge del bisbe de Roma
fora de la seva diòcesi. Un viatge de sorpresa, als extrems confins d’Itàlia, enmig d’aquell Mediterrani en què els abismes
s’han transformat en tomba per a milers d’infants, dones i
homes en fuga de la guerra i de la misèria. El viatge a l’illa de
Lampedusa, que Francesc decideix emprendre el 8 de juliol del
2013, no neix en un despatx. És concebut a mitjans del mes de
juny com a conseqüència de les notícies sobre l’enèsima barca
enfonsada. Neix del dolor i de la compassió per aquelles morts.
El papa demana que no hi hagi els polítics, les autoritats italianes i ni tan sols els bisbes de Sicília. Confirma directament a l’arquebisbe d’Agrigent, Francesco Montenegro, d’haver acceptat
la invitació del rector de l’illa, don Stefano Nastasi.
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AUTOR

Andrea Tornielli Llicenciat en literatura clàssica i en particular en la història de la llengua
grega per a la Universitat de Pàdua, Tornielli
és un periodista i escriptor catòlic. Va col·laborar amb la revista Il Sabato i, de 1992 a
1996 va treballar en la preparació de la publicació mensual 30 Dies. Després de 15 anys en aquest diari, és
nomenat corresponsal al Vaticà de La Stampa i Coordinador
de la Pàgina Web de la Premsa Vatican Insider.

INTERÈS COMERCIAL
· La doctrina del Papa expressada en cada un dels
seus viatges

COMANDES

· Llibre farcit d’anècdotes sobre els viatges papals.
· Conté també una entrevista amb el papa Francesc.
· Recorregut del seu papat.
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