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Az egyházközösség története 
 

1926. május 30-án, a német lutheránus templomban 
tartották meg az alakuló közgyűlést. A közgyűlésen 
41 felnőtt hívő jelent meg. A rendes istentisztelet 
végeztével, a magyar himnusz eléneklése után, a 
lelkész ismertette a közgyűlés célját és üdvözölte a hivatalos képviselőket. A közgyűlés egyhangú 
szavazatával megalakították a Montreáli Magyar Református Egyházat. Ugyanekkor 
megválasztották a tanács hat tagját is és a lelkészi állásra a közgyűlés egyhangúan kérte fel az 
egyházszervező lelkipásztort, aki megköszönve az új gyülekezet bizalmát, ígéretet tett, hogy amíg 
csak a gyülekezet körében marad, Istentől nyert minden erejével és képességével a kicsiny 
egyház felvirágoztatásán fog munkálkodni. Az alakuló közgyűlés határozatát az egyházmegyei 
tanács is jóváhagyta. A látogató és taggyűjtő munka nagy lelkesedéssel indult meg. A lelkipásztor 
és a presbitérium legfontosabb teendője volt a hittestvérek felkutatása és az egyházi életbe való 
bevonása. A végzett munka meg is hozta az eredményt, 1926. augusztus közepén már 120 körül 
volt a kis egyház létszáma. 
 
1927. márciusában a kongregáció elköltözött a St. Andre és az Ontario utca sarkán lévő közösségi 
házba, majd 1930-ban újra költöztek, ezúttal a Minden Nemzet Templomába az Amherst térre. Az 
egyházközösség tagjainak száma folyamatosan emelkedett és ez nagyobb felelősséget is kívánt. 
 
1942-re öneltartóvá váltak és az istentiszteleteket a St. Urban utca 3567 szám alatt tartották. A 
közösség 13 éven keresztül használta a Minden Nemzet Templomát a Szláv egyházközösséggel 
együtt Rev. Kastunoff tiszteletes irányítása alatt. Az egyház fennállásának 25-ik évfordulóját 1951-
ben ünnepelték. Ez kitűnő alkalom volt az örömre és a hálaadásra. A gyülekezet növekedett, mind 
számban, mind erőben. A közösség eladta a régi templomát 1954. január 17-én és megkezdték az 
új templomuk építési munkáit ugyanezen év július 22-én. Az új templomot 1955. május 8-án 
szentelték fel. 
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