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Az egyházközösség története 
 

1928-ra a magyarok száma jelentősen megnőtt és Torontó 
érseke, Neil McNeil is belátta, hogy meg kell oldani a 
lelkipásztori szolgálatot számukra. Így 1928 elején levelet 
küldött Serédi Jusztinián bíboros hercegprímásnak, melyben 
kérte, hogy a Torontóban élő magyarok számára egy anyanyelvüket beszélő lelkipásztort küldjön. Serédi 
bíboros nem tudott egyetlen papot sem nélkülözni, de küldött egy szeminaristát, Forgách Lászlót, aki közel 
állt tanulmányainak befejezéséhez. Így Forgách László 1928. szeptember 21-én megérkezett Torontóba. 
Ebben az időben még nem volt a magyaroknak temploma, ezért a keresztelések, a temetési szertartások 
és a rendszeres misék más közösségek templomaiban voltak megtartva. 1939-ben építettek egy kápolnát 
egy bérelt épületben, a Grange út 15 szám alatt. A végső megoldáshoz viszont 1944-ig kellett várni, amikor 
a közösség megvásárolt egy használaton kívüli anglikán templomot a Spadina út és a Dundas utca sarkán. 
Ez lett az első saját temploma a közösségnek, amelyet James McGuigan március 19-én felszentelt. A 
templom védőszentje Szent Erzsébet lett. 1978-ban tartotta az egyházközösség a fennállásának ötvenedik 
évfordulóját, ami bizonyítja, hogy milyen szilárd alapokra épült. 1983 második felében a közösség elkezdett 
megfelelő területet keresni egy új templom építéséhez. Az érsekség egyetértésével kiválasztották a 
területet a Sheppard út 432 alatt az új templom helyének, majd 1984 június 7-én aláírták az adás-vételi 
szerződést. Elkészültek az új templom tervei, amiben egy plébánia hivatal, valamint közösségi és ifjúsági 
szárnya is helyet kapott. 1985 tavaszán volt a jelképes alapkőletétel, majd július 28-án, vasárnap a 
költözködés. Az első ünnepélyes szentmise augusztus 4-én, a hivatalos templomszentelés pedig 1985. 
október 5-én, szombaton délután 5 órakor lett megtartva. Emmeth Carter bíboros érsek szentelte fel a 
templomot dr. Irányi László, az emigráns magyar katolikusok akkori püspöke segédletével. Ezzel az Árpád-
házi Szent Erzsébet Egyházközség otthona hosszú távra megoldódott. Az új helyszín felélénkítette a 
plébánia életét. Az új csarnokban sok eseményt rendeztek más egyházi csoportok is. Az egyházközösség 
alapításának 75-ik évfordulóját 2003-ban ünnepelték. Az ünnepség hat héten át tartott, számos 
programmal színesítve. A jelenlegi lelkész Sajgó Szabolcs atya 2008 májusa óta van a közösség élén. 
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