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RESUM HISTÒRIC DE LA PARRÒQUIA  DE SANTA CREU D’OLORDA 
 

Donat que a la parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei, li ha estat encomanada la responsabilitat,en el 
seu rector, de vetllar per la conservació i culte de l’antiga parròquia de Santa Creu d’Olorda, us fem a bé 
de la nota històrica que ens han fet arribar i més quan és la parròquia més antiga i propera a la nostra 
població i vinculació a celebracions antigues. 
 

 

 “La parròquia de Santa Creu d'Olorda està documentada des del 1032, i comprenia tot el territori que va 
des del puig d’Olorda fins al riu Llobregat. El temple actual, malgrat les successives transformacions, 
conserva l'estructura romànica original. Dins d’aquesta demarcació apareixeran primer l’església de Sant 
Bartomeu de la Quadra (1143), i més endavant, al lloc anomenat de Matoses, a la riba del riu, es 
construiran els molins reials del Llobregat (1190) i la primera església de Sant Miquel Arcàngel (1209). Els 
senyors feudals de tot aquest territori, amb seu al principi al castell d’Olorda (desaparegut), van anar 
canviant la seva jurisdicció, fins que es va consolidar la baronia dels Recasens, amb seu al Palau dels 
Recasens de la vila de Molins de Rei (1430) 
els dos nous municipis de Santa Creu d’Olorda i de Molins de Rei. La parròquia de Sant Miquel Arcàngel 
s’independitza de Santa Creu el 1824 i la de Sant Bartomeu de la Quadra el El 1820 s’aboleix la baronia i 
en el seu terme es constitueixen 1867.  
Amb motiu de la supressió del terme municipal de Santa Creu d'Olorda l'any 1916, el territori es reparteix 
entre els municipis de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sarrià. L’església va quedar ubicada en el 
terme de Sarrià i la parròquia, tot i conservar la jurisdicció, es va incorporar a l’Arxiprestat de Sarrià, al 
qual pertany encara avui eclesiàsticament (civilment pertany a Barcelona des de l'annexió municipal de 
Sarrià l'any 1920).  
A partir d’aquest moment s’inicia la relació de Santa Creu d’Olorda ambSarrià (Barcelona), que tindrà el 
seu moment principal després de la de la Guerra  Civil, en què l’església es va cremar i després es va anar 
recuperant el culte amb la col·laboració de l’Associació Excursionista Els Blaus de Sarrià. La continuïtat 
d’aquesta relació es va refermar pel fet que el 1963 es va nomenar capellà encarregat de Santa Creu 
d’Olorda Mn. Ignasi Armengou, rector de Sant Bartomeu de la Quadra i resident a la parròquia de Sant 
Vicenç de Sarrià. 
La relació amb Molins de Rei, però, va continuar molt forta, sobretot per la proximitat, la història i els 
lligams afectius. Un dels elements més significatius va ser el tradicional Aplec el dilluns de Pasqua, 
organitzat per la Joventut Catòlica, del 1920 al 1976. Com a curiositat, fins el 1958 a Molins de Rei la 
processó de Corpus se celebrava en diumenge, i era la festa major petita de la vila, perquè el dijous de 
Corpus la processó se celebrava a la parròquia “mare” de Santa Creu. La vinculació ha continuat fins 
avui, i Santa Creu és el lloc d’excursions i visites habituals de la gent de Molins de Rei. A la Casa de la 
Vila del municipi, el despatx de l’alcalde està presidit per un majestuós quadre amb una pintura del pintor 
molinenc Miquel Carbonell que representa una processó a la parròquia de Santa Creu d’Olorda.  
L’any 2004 es va deixar de celebrar missa de forma habitual a la parròquia de Santa Creu, degut a la 
poca població i al fet que van marxar els treballadors de la cimentera que eren els principals feligresos. 
Aquell mateix any es va dividir el territori de l’antic arquebisbat de Barcelona en les tres diòcesis que 
configuren actualment la Província Eclesiàstica: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. A partir 
d’aquest moment, Santa Creu d’Olorda va quedar formant part de l’arquebisbat de Barcelona, mentre que 



Molins de Rei (amb les seves parròquies de Sant Miquel Arcàngel i Sant Bartomeu de la Quadra) va 
passar al bisbat de Sant Feliu de Llobregat.  
Des del moment de la jubilació de Mn. Ignasi Armengou, l’any 2009, l’església va quedar sense capellà 
encarregat; mentre que el bisbat de Sant Feliu va nomenar el mateix rector per a les parròquies de Sant 
Miquel Arcàngel i Sant Bartomeu de la Quadra de Molins de Rei.  

Des de l’any 2010, a instàncies de les parròquies de Molins de Rei, s’ha recuperat la missa el 
dissabte següent a la festa litúrgica de l’Exaltació de la Santa Creu (14 de setembre), convocada 
conjuntament amb la parròquia de Sarrià. Des del 2012 després de la missa hi ha ballada de 
sardanes organitzada per l’Agrupació Folklòrica de Molins de Rei.” 
 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 4, 12-23 
                          
El primer escritor que recogió la actuación y el mensaje de Jesús lo resumió todo diciendo 

que Jesús proclamaba la “Buena Noticia de  
Dios”. Más tarde, los demás evangelistas emplean el mismo término griego (euanggelion) y 
expresan la misma convicción: en el Dios anunciado por Jesús las gentes encontraban algo 
“nuevo” y “bueno”. 

¿Hay todavía en ese Evangelio algo que pueda ser leído, en medio de nuestra sociedad 
indiferente y descreída, como algo nuevo y bueno para el hombre y la mujer de nuestros días? 
¿Algo que se pueda encontrar en el Dios anunciado por Jesús y que no proporciona fácilmente 
la ciencia, la técnica o el progreso? ¿Cómo es posible vivir la fe en Dios en nuestros días? 

En el Evangelio de Jesús los creyentes nos encontramos con un Dios desde el que podemos 
sentir y vivir la vida como un regalo que tiene su origen en el misterio último de la realidad que 
es Amor. Para mí es bueno no sentirme solo y perdido en la existencia, ni en manos del destino 
o el azar. Tengo a Alguien a quien puedo agradecer la vida. 

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que, a pesar de nuestras torpezas, 
nos da fuerza para defender nuestra libertad sin terminar esclavos de 
cualquier ídolo; para no vivir siempre a medias ni ser unos “vividores”; para ir 
aprendiendo formas nuevas y más humanas de trabajar y de disfrutar, de sufrir 
y de amar. Para mí es bueno poder contar con la fuerza de mi pequeña fe en 
ese Dios. 

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que despierta 
nuestra responsabilidad para no desentendernos de los demás. No podremos 
hacer grandes cosas, pero sabemos que hemos de contribuir a una vida más 
digna y más dichosa para todos pensando sobre todo en los más necesitados 

e indefensos. Para mí es bueno creer en un Dios que me pregunta con frecuencia qué hago por 
mis hermanos. 

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que nos ayuda a entrever que el 
mal, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. Un día todo lo que aquí no ha podido 
ser, lo que ha quedado a medias, nuestros anhelos más grandes y nuestros deseos más íntimos 
alcanzarán en Dios su plenitud. A mí me hace bien vivir y esperar mi muerte con esta confianza. 

Ciertamente, cada uno de nosotros tiene que decidir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. 
Cada uno ha de escuchar su propia verdad. Para mí no es lo mismo creer en Dios que no creer. 
A mí me hace bien poder hacer mi recorrido por este mundo sintiéndome acogido, fortalecido, 
perdonado y salvado por el Dios revelado en Jesús. 

                                                                    José Antonio Pagola 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

INTENCIONS DE MISSA (d’aquesta setmana) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REUNIONS 
DIJOUS dia 26: A les 20’30, pares dels infants de la catequesi. 
DIVENDRES dia 27. Des de les 12h. Preveres de l’arxiprestat a la Casa de l’Església. 
 
 
MISSA FAMILIAR 
El proper dissabte, dia 28, a les 20 h. Missa Familiar 
 
ELS GRUPS D’ESTUDI D’EVANGELI 
S’han format dos grups. Un es reuneix el dilluns a les 18’30h. i l’altre, el dimecres a les 19h.. 
Començarem a trobar-nos el mes de Febrer el dilluns dia 6 i el dimecres dia 8. Ho farem a les 
dependències de la rectoria. Qui vulgui apuntar-se, sempre ho podrà fer. El primer dia de 
trobada donarem les dates de tot el curs.   
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’En Cristóbal Fontalva Sevillano. I desitgem que el difunt gaudeixi de la 
Vida per sempre, a la casa del Pare.  
 
 
 

 

DISSABTE: 21  20h. Manuel Pérez Cuervo;    Joan Guasch 
Martí i Pepita Pagés Gelabert. 

DIUMENGE: 22  11h. 
  
 13h. 

Josefa Viñals Campamá; Josep Ravanal 
Viñals. 

difunts família Junquera-Ezquerra. 
DILLUNS: 23  20h. Encarnació Fajardo Company (filla) 

DIMARTS: 24  20h.  
DIMECRES: 25  20h.  
DIJOUS: 26  20h.  
DIVENDRES: 27  20h.  
DISSABTE: 28  20h. Juanjo Garriga Calonge. 

DIUMENGE: 29                     11h.  
  
 13h. 

Antonio Campamá Layola;   Magdalena 
Rovira Pi. 


