
CONFRARIA DE SANT JORDI
03450 Banyeres de Mariola ( Alacant)

Banyeres de Mariola, desembre de 2008

El President de la Confraria de Sant Jordi i la seua Junta Directiva li desitgen unes bones festes de
Nadal, Any Nou, Reis i Festa de la Sagrada Família, en companyia dels seus familiars i amics.

Aprofitem I'enviament de la present per a fer-li obsequi del nostre tradicional calendari per a I'any próxim i li
comuniquem que, com a colofó a la celebració extraordinária del 80 Aniversari de la Fundació de la
Confraria, s'ha editat una lámina de Sant Jordi. Facsímil de l'última lámina de "l'acapte" en la que es
reprodurx la imatge de Sant Jordi que va presidir l'altar del Sant des de 1841 a 1936". Esta era la imatge
que es venerava a Banyeres de Mariola en 1928, any de la fundació de la Confraria de Sant Jordi.

-- En el seu revers, la lámina está numerada, certificada i segellada. La tirada consta de 500 exemplars que
estan a la seua disposició en la Papereria Baldomero, Regals Elena, Papereria Sant Jordi i Estanc núm. I
en la Plaga Major, com a col'laboració per al manteniment de la Confraria.

D'altra banda, volem convidar-lo a contribuir amb esta Junta Directiva en I'engrandiment de la nostra
Confraria i en el seu esforg per perpetuar i transmetre el gran amor i devoció al nostre Patró Sant Jordi
per mitjá de la realització d'un donatiu o procurant captar un nou soci. Ens agradaria aconseguir que tot
"banyerut" fóra membre de la Confraria de Sant Jordi.

Així mateix, li recordem que, a partir del 5 de desembre, la nostra Seu Social estará oberta el primer
divendres de cada mes de 20:00 a 22.00 h, per al que puga necessitar: altes, baixes, actualització de les
seues dades, loteria, donatius, etc.

Estimat Confrare, reba una salutació molt cordial i afectuós abrag de la Junta Directiva i del seu President.
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[¡4Jorge Enrique Esteve Romero

"frffi de la Confraria de Sant Jordi-

BUTLLETÍ DE NOU SOCI O ACTUALITZACIÓ DE DADES.

Població ..... Província
Teléfon fix... . . ... Teléfon Mdbil.
Import del donatiu / quota anual
VULL ABONAR-ME A LA LOTERIA DEL SORTEIG DE I{ADAL
VULL ABONAR-ME A LA LOTERIA DfL SORTEIG DEL"NIÑO''

r ( entregar en la nostra seu social, Papereria Baldomero o Estanc núm:-1:, en la Plaga Major )
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