Secretaria de Comunicació
Palma, 31 de maig de 2021

COM U N I C AT D E P R E MSA

COMUNICAT DE PREMSA DEL BISBAT DE MALLORCA SOBRE LA PRESÈNCIA DE LA
CONGREGACIÓ DE LES FILLES DE LA SAGRADA FAMÍLIA A LA DIÒCESI

El Bisbat de Mallorca anuncia la prompta represa de la vida contemplativa al Monestir de
la Immaculada Concepció, antic Palau Reial de Sineu.
L’endemà de la Jornada Pro Orantibus, dedicada als monjos i monges de vida contemplativa,
el Bisbat de Mallorca té el goig d’anunciar la presència d’una nova congregació a la Diòcesi.
Les Filles de la Sagrada Família ocuparan properament el monestir que deixaren les concepcionistes a Sineu l’any 2016.
El Palau o residència reial, construït a principis del segle XIV a la primera vila de la part
forana (Sineu) per Jaume II, fou cedit com a monestir a la dècada dels vuitanta del segle
XVI per Felip II a l’Orde de la Immaculada Concepció, institut contemplatiu femení d’inspiració franciscana fundat per santa Beatriu de Silva al segle XV, que hi ha mantingut la vida
monàstica ﬁns a temps molt recents.
Les Filles de la Sagrada Família són una congregació d’origen colombià amb dues rames:
de vida contemplativa i activa, respectivament, que tenen prevista l’arribada a Mallorca.
Unes al Monestir de la Immaculada Concepció del Palau de Sineu, i les altres al servei d’un
grup de parròquies a determinar.
El Sr. Bisbe, Mons. Sebastià Taltavull, visitarà Sineu dijous que ve, dia 3 de juny, per presentar directament als feligresos de la vila aquesta esperada i grata notícia. Serà, si Déu ho
vol, a l’església parroquial de Santa Maria, a les 19 h.
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