
Hungarian Ref.  Church of Passaic, NJ 
Református 
220 Fourth St. Passaic, New Jersey 07055 
www.passaichunref.org 
973-778-1019 
 
 

 
Pásztor:  Rt. Rev. Vásárhelyi József 
Magyar Istentisztelet:  Vasárnap 11:00 
Magyar felekezet:  

Az egyházközösség története 
 
 
Az 1890-es években Passaicon és környékén 45-50 
magyar református és evangélikus család telepedett le. 
Magyar istentiszteletet 1895. október 20-án  a Jefferson 
North Reformed templomban Nt. Demeter Bertalan New York-i lelkész  tartott első ízben a Passaic-i 
magyar közösségnek. 1898. június végétől  a gyülekezet megválasztotta  presbitériumát. 
Templomépítés céljára 1901-ben Garfielden két telket vásárolnak, de egyik sem felel meg 
templomépítésre. Így újabb telket vesznek a 4. és Morris utca sarkán ahol végre elkezdődik a 
templomépítés. A gyülekezet 1903-ban egyházzá alakul azáltal, hogy megkapja szabadalmi levelét és 
állandó idejű lelkipásztort választ Kuthy Elemér személyében. Az egyháztagok áldozatkészségéből és 
a magyarországi református egyház 7.000 dolláros kölcsönéből megépül templomot amit május 7-én 
szentelnek fel, majd az évforduló tiszteletére már az 1000 fontos/lb/ harangot is felszentelhetik, mely 
azóta is hívogat és búcsúztat. Az első templomi orgona avatására  augusztus 15-én kerül sor. 1911-
ben megtörténik a templom melletti két telek megvásárlására későbbi építkezések céljára. 1929-ben 
megalakult a Lórántffy Zsuzsánna Nőegylet. 
1939-ban az egyház alapító tagja lesz az Evangelical and  Reformed Church Magyar 
Egyházkerületének. 1948-ban a decemberi presbiteri gyűlés a minden vasárnap tartandó angol 
istentiszteletek megkezdéséről hoz döntést, és az új rend a 9 órai vasárnapi iskola, a 10 órai angol és 
a 11 órai magyar istentisztelet lesz. 1956-ban a dicsőséges magyar szabadságharc leverése után az 
egész egyház megmozdul és élen jár a magyar életek mentésében, menekültek letelepítésében, 
segélyezésében. Megalakul a Családi Kör. 1958. szeptember 19-én „Kapavágási” ünnepséget 
rendeznek. Megvalósul a régi álom: negyedmillió dolláros költséggel felépül a Kálvin Hall, melynek 
felavatására  1959. szeptember 29-én kerül sor. Megkezdődhet a vasárnapi iskolások modern, külön 
osztályokban való tanítása. 1974 májusában az egyházat meglátogatja Mindszenty József 
magyarországi bíboros, aki száműzetése alatt járta a világot és látogatta a magyar közösségeket 
tanítván őket Isten és a haza szeretetére. 
1975-ben megalakul a Hímzőkör. Az egyház gyarapodásához sokban hozzájárul a Lórántffy Nőegylet 
tagjainak odaadó munkássága. Újabb munkálatokat kell végezni a Kálvin teremben, mert a hirtelen 
bekövetkező nagy fagyok 1981-ben komoly károkat okoznak. Megtörténik a templom és a Kálvin Hall 
fűtés rendszerének szétválasztása és a károk helyreállítása. Az egyházát szerető gyülekezet 
egyhangúlag meghívja Nt. Vásárhelyi Józsefet  2002. áprilisában a lelkészi szolgálatra, aki azóta is 
szolgálja a gyülekezetet Isten kegyelméből. 
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