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Már 1906-ban magyar bevándorlók megalakították a 
magyar református egyházat a Clinton utca 1940 
alatt. 1911-ben a West Side-on élő magyarok egy kis 
csoportja kezdett itt el összejöveteleket tartani. Ez azonban elég rövid életű volt, mert a 
csoport 1912-ben feloszlott. 
 
1923-ban a magyar lakosság elkezdett átköltözni a West Side-ra. A hozzájuk csatlakozó 
Európából bevándorolt magyar családokkal már egy elég nagy számú közösséget alkottak. 
Bihari Mihály és Vadai Miklós megszervezte a vasárnapi iskolát a gyerekek számára, amit a 
Calvary baptista templomban tartottak a Hunt úton. Az iskola megszervezése után a 
legfontosabb feladat az egyház megszervezése volt. 1925. március 8-án a vasárnapi iskola 
tagjai gyűlést tartottak és megalakították a West Side-i Magyar Református Egyházat. 
 
1926. januárjában elhatározták, hogy templomot építenek, majd május elsején létrehozták az 
alapítványukat, amely segítségével pénzt gyűjtöttek a megvalósításhoz. Augusztusban a már 
meglévő tervekhez sikerült földterületet vásárolni 9.000 dollárért. 1927. január 8-án az éves 
gyűlésen megszavazták a templom építését. Az alapkő letételre június 25-én került sor. 
November hatodikán, mielőtt befejezték az építkezést, elhatározták, hogy kiválnak a magyar 
egyházból és a független egyházhoz csatlakoznak. Rev. Urbán Endrét választották meg 
lelkipásztoruknak. December negyedikén az új templom elkészült, amely azután a magyar 
társadalmi és vallási élet központjává vált a West Side-on. 
 
A gazdasági világválság az egyház életében is pénzügyi problémákat okozott. A problémák 
miatt az egyházközösségben 1938-ban szakadás indult meg, majd 1939 januárjában eljutottak 
a teljes szakadáshoz. A kivált csoport megalakította a magyar presbiteriánus templomot. Ez 
nem volt hosszú életű, mert 1953-ban újra egyesültek. 
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