Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M., je arcibiskup-sekretář Kongregace pro instituty
zasvěceného života a společnosti apoštolského života, a člen Řádu menších bratří.
Narodil se 11. srpna 1953 v Lodoselu Španělsko. Studoval v menším semináři františkánské
provincie Santiago de Compostela. V roce 1970 vstoupil do noviciátu řádu menších bratří, a
9. srpna 1971 u nich složil časné sliby V roce 1973 byl poslán na studia na františkánský
biblický institut do Jeruzaléma, kde roku 1978 získal licenciát z biblické teologie. Dne 8.
prosince 1976 složil v Bazilice Zvěstování Panny Marie v Nazaretu své věčné sliby. Na kněze
byl vysvěcen 28. června 1977 v kostele Nejsv. Spasitele v Jeruzalémě. Roku 1981 se zapsal
na Papežský biblický institut, kde získal licenciát z Písma svatého.
Poté se vrátil zpět do provincie Santiago de Compostela, kde byl mistrem postulantů a
ekonomem. Roku 1989 se stal kvardiánem (představeným) konventu Svatého Františka v
Santiago de Compostela a zodpovědným za formaci bratří s časnou profesí. Byl profesorem
Písma svatého v diecézním semináři ve Vigu, a v Centru teologických studií v Santiago de
Compostela učil teologii zasvěceného života.
Roku 1992 byl zvolen provinčním ministrem (provinciálem) františkánské provincie Santiago
de Compostela. V letech 1993 až 1997 byl také předsedou Unie Evropských františkánských
provinčních ministrů. Roku 1997 do roku 2003 byl generálním definitorem (člen generální
rady) řádu františkánů. Dne 5. června 2003 byl zvolen generálním ministrem Řádu menších
bratří, a tedy 119 nástupcem Svatého Františka z Assisi. Od roku 2004 je členem Kongregace
pro evangelizaci národů, a z tohoto titulu se účastnil několika biskupských synod. Dne 4.
června 2009 byl znovu zvolen generálním ministrem na dobu dalších šesti let.
Tento mandát už nedokončil, protože dne 6. dubna 2013 jej papež František jmenoval
sekretářem Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života
a titulárním arcibiskupem z Belcastra. Biskupské svěcení přijal 18. května 2013 z rukou
kardinála Tarcisia Bertoneho v katedrále v Santiagu de Compostela.

