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Contraries de Sant Jordi i Santa Llúcia de Banyeres de Mario/a 

"És voluntat de la part donant que els objectes siguen conservats en vitrines, exposats al públic i guardats 
en perfectes condicions per a evitar el seu deteriorament. En cas d'impossibilitat per part de la Parroquia 
de fer-se carrec d'eixa custodia en un futur els objectes litúrgics donats pels descendents de D. GREGORIO 
MOL/NA RIBERA i Dña. MAGDALENA ALBERO ALBERO seran dipositats en les Seus de les Contraries de 
Santa Llúcia i Sant Jordi, sense que aixo supose que les Contraries siguen les propietaries deis objectes". 

Acta de donació pura i simple a títol gratu'il deis nets i netes de D. GREGORIO MOLINA RIBERA i Dña. MAG
DALENA ALBERO ALBERO a la Parroquia de Nostra Senyora de la Misericordia de Banyeres de Mariola. 
Banyeres de Mariola, 15 de juny de 2019. 

El 15 de juny de 2019, Banyeres de Mariola va rebre un bell 
regal. Els nets i netes de D. Gregario Malina Ribera i Dña. 
Magdalena Albero Albero van donar a la Parroquia de Nos
tra Senyora de la Misericordia tres casulles de colors blanc, 
morat i verd amb els seus respectius conjunts de manípul, 
cobreix-calze, bossa de corporals i estola. Amb aixo culmi
naven un procés que es va iniciar l'any 2016 amb la donació 
per part de Dña. Pilar Malina Albero, filia de D. Gregario i Dña. 
Magdalena, d'una casulla vermella i un conjunt del mateix 
color deis objectes abans citats. 

Autentiques joies pel seu gran valor artístic, les peces estan 
brodades a ma i confeccionades en els colors de diferents 
temps litúrgics de l'any. Compten amb una profusa deco
ració i ornamentació amb brodats de diferents colors i una 
rica varietat de formes, remarcat tot amb fil d'or. 

La figura destacada en les quatre casulles cobra una espe
cial significació peral nostre poble en representar la imatge 
del nostre patró Sant Jordi llancejant al drac per a defensar 
a la princesa. La figura queda emmarcada en una creu que 
es ressalta per tota la decoració tant interior com circum
dant. 

Des del moment en el qual es va produir i davant la impossi
bilitat de conservar-se adequadament per part de la Parro
quia, hem estat les Contraries de Santa Llúcia i Sant Jordi 
les qui hem assumit l'obligació de conservar els objectes 
donats, d'acord amb el que es disposa en la clausula de l'ac
ta que es reprodueix a l'inici d'aquest article. 

Amb goig, volem anunciar-los que se'ns ha donat a la Parro
quia i a les dues contraries una vitrina perqué el conjunt de 
béns donats pels descendents de D. Gregario Malina Ribera 
i Dña. Magdalena Albero Albero puguen lluir en tota la seua 
esplendor i ser conservats en les degudes condicions en el 
Saló de la Sagristia del Temple Parroquial; donant així com
pliment a la voluntat deis donants. A fi d'atorgar a la donació 
la rellevancia que mereix, s'organitzara un acte el dia en que 
es fa<;:a lliurament de la mateixa a la Parroquia. 

Encara que ens ha demanat mantindre's en l'anonimat, les 
Contraries de Sant Jordi i Santa Llúcia volem fer públic 
l'agra"fment a la família que ha donat la vitrina. Per a les 
nostres respectives contraries suposa un motiu d'especial 
satisfacció que s'haja pensat en nosaltres pera possibilitar 
complir amb el desig deis nets i netes de D. Gregario Malina 
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MOBILIARIO VITRINA SALA ANEXA A SACRISTIA 
PLANTA E: 1:30 . Perspectiva lso V frontal 

La vitrina és una continuació de /'esti/ del mobiliari que es va dissenyar i s'executa en el seu moment pera la Sagristia del 
Temple Parroquial. Esta realitzada en fusta de cirerer america i polida en color. Compta amb una obertura frontal formada 
per dos crista/Is de seguretat transparents i pany. En la part posterior, un espi/1 facilita la visió de la part del darrere de les , 
casu//es. Tot el conjunt disposa d'una i/•luminació zenital a través d'un cristal/ amb acabat opa/. Les dimensions tota/s de la 
vitrina són: 250 d'aft, 318 d'ample i 72 de profunditat (mesures totes expressades en centímetres). En el seu interior alberga 
quatre maniquins de tors pera l'exposició de les casu//es. 

i Dña. Magdalena Albero. Creem que el nostre agra·fment és 
també el de tot el nostre poble. 

Com ho és també el que expressem cap als descendents 
de O. Gregario Malina Ribera i Dña. Magdalena Albero Albero 
per la immensa generositat que han manifestat cap a Ban
yeres de Mariola. Demostren amb aixo ser dignes hereus 

deis seus ancestres, els qui van deixar a Banyeres de Mario
la múltiples mostres d'afecte i amor al seu poble. 

1, finalment, pero no p·er aixo menys important, agrair a 
quantes persones i institucions del nostre poble que han fet 
i fan una labor pacient i callada perque bones noves com les 
que celebrem siguen possibles. 
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