Notes sobre la Parròquia de Sant Andreu
Consta que la Parròquia de Sant Andreu ja existia l’any
1109. L’onze de juny de 1568 es posa la primera pedra del
campanar. Com que l’església era molt petita, el bisbe de
Barcelona dóna permís per engrandir-la i el 12 de febrer de
l’any 1581 es posa la primera pedra de la que seria la segona
Església.
Entre els anys 1765 i 1781 va ser rector de la Parròquia
Mn. Manuel Cortada. Llavors hi havia al poble uns 170
habitants. Ell va promoure la restauració de l’altar de Sant
Llop, el copatró de la Parròquia, i seguidament va sorgir la
idea de fer un nou temple parroquial (l’actual). Llavors van
començar les obres, però durant el segle XIX el poble sofrí
les invasions dels francesos i les guerres carlines que van
comportar per dues vegades el saqueig de l’església. Les
obres es van reprendre l’any 1830 amb la teulada del temple
i l’escala del campanar. L’any 1855 s’estrenà el cementiri
actual. El 7 d’agost de 1864 es va beneir la part del temple
que es podia utilitzar pel culte, corresponent a l’actual
entrada de l’església.
Va ser amb Mn. Gaietà Juanico, rector de la Parròquia
entre 1877 i 1915, quan es van reprendre les obres per tal
d’acabar el temple. Era l’1 d’abril de 1878 i amb un gran
impuls, que abasta tot el seu rectorat, les obres van tirar
endavant fins arribar a la seva finalització. La celebració de
les seves noces d’or sacerdotals (14/6/1912) va esdevenir
una gran festa per a tot el poble, que li va dedicar el carrer
que encara avui porta el seu nom.

Entre 1925 i 1927 va ser rector de la Parròquia Mn.
Ramon Sanahuja, que més endavant seria ordenat bisbe. Féu
de Pastor a la Diòcesi de Castelló i, després, a la de Múrcia.
Mn. Joan Playà, que havia estat vicari en temps de Mn.
Gaietà Juanico, va ser nomenat rector de la Parròquia i va
exercir aquest servei entre els anys 1932 i 1936. Actualment
un dels carrers de Sant Andreu de la Barca porta el seu nom.
Durant la Guerra Civil (1936-1939) es va cremar el
retaule i s’ensorrà la teulada.
Acabada la guerra van començar les obres de
restauració que s’han anat fent fins a l’actualitat a mesura
que es disposava dels recursos necessaris.
En la dècada dels 40 es va refer l’edifici i la rectoria, i
mentre, els fidels es reunien al Foment Parroquial per a les
celebracions. El 29/11/47 les despulles de Mn. Juanico es
traslladaren del cementiri al temple, on reposen actualment.
La vigília de Sant Andreu, 29 de novembre, de l’any
1971 es va estrenar l’orgue actual amb un concert.
En la dècada dels 80, després de refer la instal·lació
elèctrica, es va pintar el temple sencer.
El 30 de novembre de 1990 es va celebrar la Dedicació
de l’Església. Va presidir la festa el Cardenal Narcís Jubany
(aleshores arquebisbe emèrit de Barcelona), essent Mn.
Ignasi Mora el rector de la Parròquia.
En la dècada dels 90 es va remodelar el presbiteri i
l’enrajolat del temple.
A partir del 2000 la Parròquia va iniciar el procés per a
construir, en la part nova del poble, una altra església,
dedicada a Sant Llop. Aquesta es va Beneir el 4/9/05.

