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HISTORIA DOMUS 
Missziós év 2018 

Előszó 

Historia Domus a római katolikus egyházban használatos 

latin nyelvű kifejezés, melynek jelentése „háztörténet”. Ezekben a 

naplószerű könyvekben az egyházközségek, plébániák vagy 

szerzetesházak történetét jegyzik fel. Rendszerint a plébános (vagy 

egy általa megbízott személy) vezeti, és nemcsak a száraz történeti 

adatok, tények, események, hanem szubjektív megjegyzések is 

feljegyzésre kerülnek benne. 

A Historia Domus elsődleges célja az, hogy a plébániák és 

szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása legyen. Ezen 

túlmenően, a plébános utódjának információval, adatokkal és – 

általában szubjektív – megjegyzésekkel szolgáljon. Egyház-községünk 

különböző csoportjai készítettek emlékkiadványokat jeles 

alkalmakra, az itt szolgáló plébánosok cikkekben, értesítőkben, 

beszédekben emlékeztek meg azokról az eseményekről, melyek 

egyházközségünk építőkövei voltak. Több kiadvány is napvilágot 

látott az elmúlt kilenc évtized alatt. Ezek azonban csak az egyes 

csoportok történetét dolgozták fel, vagy magát az eseményt 

állították a középpontba, utalva annak helyére az egyházközség 

életében. Ezekre forrásként támaszkodtunk jelen munkánkban. 

A montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség kettős 

jubileumán emléket szeretnénk állítani egyházközségünk 

fennállásának 90. és templomunk építésének 55. évfordulójára. 

Visszatekintve az eltelt kilencven évre, közösségünk tagjai kezébe 

adunk egy történeti összefoglalást, pótolva ezzel a hiányt. 

Jelen munkánkban összegző céllal "a múltra tekintünk 

vissza". Az összeállítás tematikája az, hogy 1928-tól napjainkig, a 

plébániánkra kinevezett plébánosok szolgálati idejének sorrendjét 

követve, a szolgálatuk alatt történt legfontosabb eseményeknek 

állítunk emléket. Ahol lehet, fényképekkel illusztrálunk, továbbá 

közösségünk tagjaival készített visszaemlékező interjúkból 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Római_katolikus_egyház
https://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv


Historia Domus 

4 

plébánosaink egyéniségéről is árnyalt képet adunk. Plébánosaink 

személyisége, tenniakarásuk és közösségünket összetartó ereje 

példaként áll előttünk és a jövő nemzedékei előtt. Láthatjuk 

jelenlétüket közösségünk megalakulásánál, mostani templomunk 

megépítésénél, az Ifjúsági Otthon és az egyes csoportok 

létrejötténél. Hálával gondolunk rájuk. Generációról generációra 

biztosították közösségünk fennmaradását, a folytonosságot és a 

hittel teli környezetet, amit a Jó Istentől kaptunk! 

Kiemelten szeretnék köszönetet mondani közösségünk és a 

magam nevében Fr. Pierangelo Paternieri, CS, E.V.atyának, aki 2012 

húsvétján vállalta a feladatot, és vezette adminisztrátorként 

közösségünket - a pásztor nélkül maradt nyájat - érkezésemig. Látta 

értékeinket, és érezte személyesen is, hogy mily nagy szüksége van 

közösségünknek magyar lelkipásztorra. A mai napig segítségünkre 

van, és személyesen engem is támogat szolgálatom teljesítésben. 

Ezért is külön öröm, hogy jubileumi ünnepünkön őt tisztelhetjük 

majd fő celebránsként. 

Isten bőséges áldását kérem közösségünkre, családjainkra, 

valamint az építésének 55. évfordulóját ünneplő templomunkra, 

amely otthont ad számunkra, hogy magyar nyelven dicsőítsük, kérjük 

és hálát adjunk a Teremtő, Gondoskodó és minket Fenntartó Jó 

Istennek! 

 

Áldjuk meg templomunk történetét a házi áldással: 

Hol hit, ott szeretet,  

Hol szeretet, ott béke,  

Hol béke, ott áldás,  

Hol áldás, ott Isten,  

Hol Isten, ott szükség nincsen. 

Licskó Szabolcsplébános 



Historia Domus 

5 

HISTORIA DOMUS 
Année de la Mission 2018 

Préface 

La Paroisse Notre-Dame des Hongrois célèbre cette année 

un double jubilé avec le 90
e
 anniversaire de notre congrégation et le 

55
e
 anniversaire de la construction de notre église. Pour 

commémorer cet évenement important et couronner l'année 

missionnaire 2018, nous avons préparé pour nos membres et amis 

cet "Historia Domus", comme il est dit en latin: l'histoire de la 

maison. C'est un recueil de faits, d'anecdotes, d'histoires, d'articles, 

et de témoignages au sujet des événements et des personnes qui ont 

construit et transformé notre église en ce qu'elle est aujourd'hui, 

notre maison en Dieu. 

C'est aussi avec gratitude que nous nous souvenons et 

honorons les curés qui ont servi notre congrégation et nous ont 

donné un exemple vivant à suivre de génération en génération. 

Je voudrais donner une reconnaissance spéciale au Pr. 

Pierangelo Paternieri CS, E.V., sans lequel notre congrégation ne 

pourrait pas être ici aujourd'hui. Il est mon ami et mon guide depuis 

mon arrivée à Montréal en 2012. C’est donc un honneur de l’avoir 

avec nous comme célébrant à la Messe du jubilé. 

Je demande la bénédiction abondante du Seigneur sur notre 

congrégation, sur nos familles, sur notre église; afin que nous 

puissions toujours adorer le Seigneur, notre Créateur, et notre 

Protecteur, dans notre langue maternelle.Bénissons donc notre 

église avec la bénédiction hongroise : 

"Là où il y a croycance, il y a l’amour; 

Là où il y a l'amour, il y a la paix ; 

Là où il y a la paix, il y a la grâce ; 

Là où il y a la grâce, il y a Dieu; 

Où Dieu est, il n'y a aucun autre besoin." 

Szabolcs Licskó curé 
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HISTORIA DOMUS 
2018 mission year 

Preface 

Our Lady of Hungary Parish is celebrating a dual jubilee this 

year with the 90
th

 anniversary of our congregation and the 55
th

 year 

of our church's building also. 

To commemorate this important milestone, and to crown 

our 2018 mission year, we have put together as a gift to our 

members and friends this "Historia Domus", as it is said in latin: 

history of the house. It is a recollection of facts, anecdotes, stories, 

articles, newsletters and testimonials about the events and persons 

that have built and transformed our church into what it is today, our 

home in God. 

It is also with gratitude that we remember and honour the 

parish priests that have served our congregation and given us a living 

example to follow from generation to generation. 

I would like to give special recognition to Fr. Pierangelo 

Paternieri CS, E.V. without whom our congregation might not be 

here today. He has been my friend and my guide since my arrival in 

Montreal in 2012. It is therefore an honour to have him as celebrant 

at our jubilee mass. 

I ask for the Lord's abundant blessing on our congregation, 

on our families, on our church, our home; that we may always be 

able to worship the Lord, our Creator, Provider, and Protector, in our 

mother tongue. Let us therefore bless our church with the hungarian 

house blessing: 

"Where is faith, there is love; 

Where there is love, there is peace; 

Where there is peace, there is grace; 

Where there is grace, there is God; 

Where God is, there is no need." 

Szabolcs Licskóparishpriest 
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Justin Trudeau, Kanada miniszterelnökének üdvözlő levele 
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Reményik Sándor 

KÖVEK ZSOLTÁRA 

Elhalkult és elhalt az orgona… 

De új nesz kél most a templomfalakból. 

Nem halljátok? Itt körül a falakban 

Dobognak a beépített kövek. 

Külön dobban meg minden kicsi kő, 

És mégis, mégis egy ütemre vernek, 

Egy óriási templom-dobbanással. 

Isten, ha akarja, a köveket 

Dobogtatja meg a szívek helyett. 

Kő-nehéz szívvel, dallamtalanul, 

Lehajtott, fáradt fejjel figyelek. 

Szeretném, ha szívem megállana, 

S csak a százéves templom kövei 

Dobognának tovább… 

Dobognak… dobbanásuk lassan áthat, 

Felmelegíti dermedt véremet, 

Lassan megértem a beszédjüket: 

„Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek, 

Kemény kövek és haszontalanok. 

Nehezek, otrombák, formátlanok. 

Tehetetlenek, tompák, elesettek, 

Mozdíthatatlanok. 

Hevertünk hét országban szerteszéjjel, 

Utak mentén, száraz patakmederben, 

Omlásokban, elhagyott kőtörőkben, 

Vad éleinkbe ütközött a nap, 

Horzsoltuk az éjszaka bársonyát, 

Véresre törtük vándor lábait, 

Egymásról alig tudtunk valamit, 
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És nem álmodtunk templomról soha. 

De jött egy ember, törékeny, beteg, 

A lelke égett, szíve dobogott, 

Az az ember templomról álmodott. 

Tudta, kövek hevernek szerteszéjjel 

Tehetetlenül, haszontalanul, 

Vadul, otrombán és formátlanul, – 

Elindult a köveket megkeresni, 

Omlásokban, elhagyott kőtörőkben, 

Utak mentén, száraz patakmederben, 

Barangolt hetedhétországon át, 

Hol éleinkbe ütközött a nap. 

Horzsoltuk az éjszaka bársonyát 

S véresre törtük az ő lábait. 

Az az ember keresett, s megtalált. 

És azt mondta nekünk: Ti templom lesztek. 

Falakká fogtok összeállani, 

És visszaveritek az Ige hangját, 

És visszazengitek az orgonát, – 

Az imádkozó nagy nyomorúságot 

S az áhítat szárnyaló énekét 

Szent nyugalommal veszitek körül. 

Halkan dobogni fogtok a falakban, 

Külön dobban meg minden kicsi kő, 

És mégis-mégis egy ütemre vertek, 

Egy óriási templom-dobbanással. 

Isten, ha akarja, a köveket 

Dobogtatja meg a szívek helyett. 

Így szólt hozzánk a templomépítő.’’ 

Így beszélnek ma hozzánk a kövek. 
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Hédly (Hedly) Jeromos OFM (? - ?) 

Montreálban szolgált 1928-ban. 

 

Örömmel fogadták Montreálban Hédly Jeromos 

ferencrendi szerzetes atyát, aki 1928. április 22-én hívta először 

magyar szentmisére az itt élő magyarokat. 

Hédly atya Clevelandból érkezett. A Plateau School 

harmadik emeletén lévő kis kápolnában először csendült fel 

magyar ének Montreálban. Ekkor született meg mai 

egyházközösségünk magva. Visszaemlékezések szerint „Ezen az 

első szentmisén sírtunk, hogy a jó Istennek messze a nagy 

idegenben eszébe jutottunk.” 

Hédly atya feljegyzése szerint az első kollekta összege 

1928. április 29-én 33.53$ volt. A tagdíjakat a kurátorok szedték 

össze. 

Később, a St-Sulpice atyák nagylelkűségéből, a Notre -

Dame Basilica Sacré-Coeur kápolnájában gyűlhettek össze a 

montreáli katolikus magyarok magyar szentmisére. Ott már volt 

orgonistájuk is Ströble Annuska személyében. 

Hédly atya indítványozására a katolikus magyarok 

szervezkedni kezdtek. A férfiak között sok fiatal volt. Ők 1928 

őszén megalakították a Szent Imre Ifjúsági Egyesületet. Az 

asszonyok a Szent Erzsébet Katolikus Nőegyletbe tömörültek, de 

csakhamar nevet változtattak, és Erzsébet Társadalmi Nőegylet 

néven működtek közel két és fél éven át. 

Hédly atya nem sokáig maradt montreáli hívei között. 

Kanada más városaiban kellett folytatnia alapító munkáját. Ezért 

1928. augusztus 12-én átadta a montreáli katolikus közösség 

szervezését Rácz József lelkésznek. 
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Rácz József (János) (?-?) 

Montreálban szolgált 1928-1932 között. 

 

Rácz József lelkész 1928. augusztus 12-én vette át az 

egyházközösség szervezésének munkáját Hedly atyától. 

Olyan nagy sikerrel hozta össze a katolikus magyarságot, 

hogy az eddigi kápolna kicsinek bizonyult. Msgr. E. Deschamps 

püspök jóvoltából megkapták vasárnapi istentiszteletre a Notre 

Dame Bazilika sokkal nagyobb és díszesebb kápolnáját. Ez még 

jobban vonzotta a híveket, és a templomnak is beillő kápolna 

zsúfolásig megtelt. Amikor a szentmiséről távozott a nagyszámú 

magyarság, mindenki csodálkozva állt meg az utcán a templom 

előtt. 

Rácz atya fiatal, kedves, jó ember volt, szerették a hívei. 

Elsősorban a gyerekek vallási nevelésére fordított gondot. 

Szombat délelőttönként katekizmusra oktatta őket. Megalakította 

az Oltáregyletet, mely a Magyarok Nagyasszonya Nőegylet „valódi 

őse és gyökere”, valamint a Szent Név Társulatot. 

A hívők számának növekedésével újabb és újabb helyeket 

kellett keresni. Közben a Szent Imre Ifjúsági Egyesületből Szent 

István Egyesület lett. A St-Denis és a Vitre utca sarkán béreltek 

egy termet, hogy esténként legyen hol összegyűlniük. A terem is 

csakhamar szűknek bizonyult. 

Ezért a129Saint-Catherine West alatt bérbevettek egy 

házat, amelyet Katolikus Magyar Otthonnak neveztek el. Ott 

kapott helyet a könyvtár és Rácz atya plébánosi irodája is. White 

Lajos kifestette a „tulipán-termet”, hogy társas összejövetelekre 
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és táncokra is alkalmas legyen. Megkezdődtek a színdarab-

próbák, és évenként egy-egy színművet adtak elő. 

A Katolikus Otthonból alakult a Katolikus Magyar 

Társadalmi Egyesület (Catholic Hungarian Social Center), majd 

ebből nőtt ki a Szent István Társadalmi és Kulturális Egyesület. 

Rácz József atyától 1932 márciusában vette át a magyar 

katolikusok vezetését Gaboury Henry,kanadai francia származású 

lelkész. 
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Henri Gaboury (1897 előtt – 1946 után) 
Montreálban szolgált 1932-1936 között. 
 

Montreál érseke, Georges Gauthier és segédpüspöke, 

Alponse E. Deschamps szerették a magyarokat, és Rácz József 

távozása után nem akarták lelkipásztor nélkül hagyni őket. Az 

érsek felhívást intézett papjaikhoz, ki vállalná a magyar plébánia 

vezetését. Egy lelkes, missziós lelkületű francia származású 

kanadai pap, Henri Gaboury vállalkozott a feladatra. 

Henri Gaboury atya, az új plébános szívén viselte hívei 

ügyes-bajos dolgait. Családi összeköttetései révén sok embert 

tudott elhelyezni, munkához segíteni. Korán kelt és későn feküdt, 

hogy sok tennivalója közben időt szakítson a magyar nyelv 

elsajátítására is. Féléves szívós munkával elérte, hogy már 

gyóntatni tudta, és meg tudta hallgatni magyar híveit. A Société-

de-Vincent-de-Paul szervezeten keresztül 155 magyar családot 

támogatott rendszeresen. 

Gaboury atya érezte, hogy minden igyekezete ellenére 

nem eléggé érti magyar híveit. Ezért magyar munkatársakat 

keresett. A magyar főkonzul, Winter Károly dr. közvetítésével a 

montreáli érsekségen keresztül megkérte a Szociális Testvérek 

alapító elöljáróját, Schlachta Margitot, hogy küldjön testvéreket a 

montreáli magyar plébániára. 1933 szeptemberében meg is 

érkezett a testvérek kanadai elöljárója, Horváth Ida a 

saskatchewani Stockholmból “háztűznézőbe”. 

Az érkező Mary nővér és Hildegard nővér kezdetben a 

Marie-Réparatrice apácák konventjében laktak. Szociális 

munkájuk érdekében egy önálló ház megvételére törekedtek. 
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Mary nővér az egyesült államokbeli magyar plébániákon és 

szerzetük barátainál fogott gyűjtésbe. A montreáli püspökség 

kölcsönével megvették a 3589 Ste-Famille utcai épületet 

otthonuknak. Ott napközi otthont rendeztek be a dolgozó anyák 

gyermekei számára, és a magyar asszonyoknak összejövetelekre 

biztosítottak lehetőséget. A nővérek gondozták a családokat, 

(több, mint 150 családdal tartottak kapcsolatot); ők látták el a 

plébánia-irodát, végezték a sekrestyési teendőket, vezették a 

magyar iskolát, irányították az ifjúsági egyesületet, segítették a 

Nőegyesület munkáját. Harminchat éven át szolgálták, akár a 

plébánián, akár a napközi otthonban, odaadóan a montreáli 

magyar közösséget. A szolgáló nővérek név szerint: Mary nővér, 

Anna nővér, Blanda nővér, Columba nővér, Rhoda nővér, Rita 

nővér, Scholastica nővér, Sylvia nővér. 

Gaboury atya idejében a Catholic Hungarian Home-ban 

15 ágyat rendeztek be az újonnan érkező magyarok 

elszállásolására. Két teremben az asszonyok és fiatal lányok varrni 

tanultak. 

Az egyházközösségi vezetőség ünnepélyes eskütétele 

1934 óta szokás egyházközösségünkben. Bogdányi Géza javasolta, 

hogy a tisztségviselők szentmise keretében tegyenek ígéretet. 

Gaboury atya javasolta, hogy az eskütételt szentáldozás kövesse. 

Az első vezetőségi eskütételen Wank Gyula, Bogdányi 

Géza, Rády Pál, Koczka József, Macsek Ferenc, Vájó János, Büki 

János, Churilla István, Igaz Pál, Sörös Lajos, Dancsák István, 

Szakszon János tették le esküjüket. Ők határozták el, Gaboury 

atyával együtt, hogy megveszik a 3546Boulevard St-Laurent alatt 

megüresedett görög-keleti templomot. Vállalták a 16 000$-os 

kölcsönért a felelősséget. A püspökség előlegezte a szükséges 

összeget, hogy megvehessék a templomot. A templomvétellel a 

közösség régi vágya teljesült. Lelkesen láttak hozzá a gyűjtési 

kampányhoz, a templom átalakításához, festéséhez és 

felszereléséhez. 



Historia Domus 

19 

Merész vállalkozás volt ez abban az időben. Sok volt a 

munkanélküli, munkanélküli segély akkor még nem létezett, sokak 

közös konyháról tengették életüket. Mások rokonaik és 

ismerőseik jószívűségére hagyatkoztak, és kölcsönből éltek. A 

farmon dolgozók fizetése volt a legalacsonyabb; az építkezéseknél 

25-30 cent volt az órabér. Legjobban azok jártak, akik 35-40 

centes órabérrel gyárakban dolgozhattak. 

A templom átalakítási munkáit az egyházközösség tagjai 

ingyen végezték, de az építési anyagokat meg kellett venni, és 

pénz nem volt. Ezt Gaboury atyának kellett összekoldulnia: sajtón 

keresztül kérte nagylelkű emberek segítségét. A padokat a St-

Georges templom plébánosa, Rév. Aimé Boileau adta. Az építész, 

Lucien Parent, munkáját adta ingyen. A közös ügy sok magyart 

összehozott, olyanokat is, akik addig távol álltak az 

egyházközösségtől. 

Gaboury atya megalakította az “Amis des Hogrois” 

csoportot, és a Ligue de Sécurité de Québec keretében 

“Patronage aux Hongrois” működött a magyarok érdekében. A 

templomvétel javára magyar operettet adtak elő Csávossy Margit 

bárónő vezetésével a Palestre Nationale-ban. 

A templomot Alphonse E. Deschamps segédpüspök 1934. 

május 28-án szentelte fel. Az ünnepélyes szentmisén a Choral St-

Louis latinul énekelt, de Mary nővér és a magyarok elhatározták, 

hogy a mise végén eléneklik a magyar Himnuszt. A szentmise után 

Deschamps püspök magához hivatta Mary nővért és Gaboury 

atyát, és így szólt: “Ha ennyire szívből jön a magyar ének, most itt 

megadom az engedélyt, hogy a szokásos latin ének helyett a 

magyar misén magyarul énekeljenek.” 

Pénz hiányában nehezen haladtak az építkezéssel; az 

alapgödrökből minden eső után merni kellett a vizet. Még a 

szomszéd ház fala is düledezni kezdett. Hiába siettek a magyarok, 

hogy megtámasszák a falat - a kár már akkora volt, hogy meg 

kellett venni a ház másik felét is. Az érsekség adott segítséget a 
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vásárláshoz. Ebből a házból lett a plébánia épülete. A hívek közös 

munkával kijavították: Gaboury atya odahelyezte irodáját. Az 

alagsor katekizmus-oktatásra szolgált. A templom mögött, a 

lebontott ház területén nem épült nagyterem, mert közben a 

Blvd. St-Laurent-on Magyar Hall nyílt; azt vették igénybe, mikor 

nagyobb teremre volt szükségük. 

Gaboury atya összeköttetései révén sok olyan problémát 

meg tudott oldani, amire egy magyar származású pap képtelen 

lett volna. A magyarok hálásak voltak neki, mégis magyar papot 

szerettek volna. Mary nővér ösztönzésére Gaboury atya magyar 

segédlelkész kihozatalát kérte a püspök úrtól. A magyarok össze is 

adták a pénzt, és kihozatták SzőllősiVilmoslazaristaatyát. Szőllősi 

atya azonban csak pár hónapig maradt Montreálban; átköltözött 

Torontóba. 

Gaboury atya minden alkalmat megragadott, hogy a 

magyar templom ügyét előbbre vigye. Jó kapcsolatot tartott fenn 

újságokkal; közönséget hívott a magyar operett megtekintésére, 

kijárta a France-Film igazgatóságánál, hogy a “Juanita”című nagy 

film premierjének jövedelme a magyar templom javára menjen. 

Gaboury atya idejében volt már magyar cserkészcsapat a Kanadai 

Cserkész Szövetség keretében, Büki János parancsnok 

vezetésével. 

A magyar egyházközösség Gaboury atya idejében 

erősödött meg Montreálban. Később, 1939-ben az idegenben élő 

magyar állampolgárokért kifejtett jótékony tevékenységéért 

Gaboury atyát a magyar kormány a Vörös Kereszt 

érdemkeresztjéveltüntette ki. Zoltvány Béla indítványára az 

egyházközösség bankettel ünnepelte meg Gaboury atya 

kitüntetését. 
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Horváth Miklós (1905-1992) 

Montreálban szolgált 1936-1960 között. 

 

Horváth Miklós atya vezetése alatt a hitközség lelki élete 

nagy lendületet kapott, és az anyagi terhek is részben 

rendeződtek. Az év decemberében - a hívek áldozatkészségének 

köszönhetően - a szentély fölé egy képet festetett, majd 1939 

augusztusában, Szent István napján, az új orgonát szentelhette 

meg. 

1938-ban két hatalmas és impozáns megmozdulása volt a 

katolikus magyarságnak: az egyik a budapesti Eucharisticus 

Kongresszushoz, míg a másik Szent István, első magyar királyunk 

900 éves jubileumához kötődött. 

Montreálban ez idő alatt a növekedő családok száma a 

katolikus élet erősödését eredményezte. 

 A Kurátor Testület tisztikarát négyről hatra emelték. 

 Az ifjúsági egyesület, a Catholic Hungarian Youth Club 

egyre erőteljesebben működött.  

 A Nőegyesülettel karöltve színpadi előadásokat 

szerveztek ("Parasztbál”, “Gyurkovics leányok”, 

“Csipetke” címmel). A befolyt pénzekből ministráns-

ruhákat vettek. 

 A szüreti bálok felejthetetlen élményt nyújtottak a 

megjelentek számára. 

 A Magyar Iskola előadásait az egyház mellett dolgozó 

nővérek tanították be karácsonykor és anyák napján. 
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 1942-ben megalakult a Nagybizottság a magyar egyházak 

és egyesületek egységes képviseletére, azok munkáinak 

és rendezvényeiknek összehangolására. Ezentúl együtt 

rendezték a március 15-i ünnepélyeket és egyéb közös 

megmozdulásokat. 

 

Az egyházközösség 1942-ben elég erősnek érezte magát, 

hogy a templomudvar melletti kettős háztelket a rajta levő házzal 

megvegye az iskola és az egyesületek számára. Az új épület neve 

Katolikus Magyar Ház lett. A telken lévő ház átalakításán 

gondolkoztak, de a többség azonban új “Parish Hall” megépítése 

mellett szavazott. Megalapították az építési bizottságot, melynek 

tagja Csajka Imre, Pál József és Dancsák István volt. 

Horváth atya alapította meg a Cecília-énekkart a 13. 

életévüket betöltött lányok számára. Munkájában Sylvia nővér 

segítette. 

Az egyházközösség családjainak száma tovább 

emelkedett: a II. világháború befejeztével új emigrációs csoportok 

kapcsolódtak be. 

1953 októberében kapcsolódott be a lelkipásztori 

munkába Fodor Pál jezsuita atya. 

1953-ban a Nőegyesület ajándékaként piknikhellyel 

gazdagodott a közösség. Annakelőtte magánszemélyek telkein 

vagy a Hungária Club piknikhelyén rendeztek piknikeket, míg 

kártyapartira a Katolikus Magyar Házban, a “kis hallban” gyűltek 

össze. 

Az újonnan erkezett bevándorlók gyermekei számára 

cserkészmunka indult Szalay Zoltán parancsnoksága alatt, mig 

Pattantyúsné a cserkészlányokat vezette. A szombatonkénti 

Magyar Iskola létszáma megnövekedett, ezért vasárnaponként 

külön ifjúsági misét vezettek be. 

1956 novemberében megkezdődött a menekültek 

segítése. Tóth Gyula minorita atya személyében a plébános 
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segédlelkészt kapott, így Fodor atya teljes erejét a menekültek 

segítésének szentelhette. Fodor atya franciákból álló csoportot 

szervezett, amely az adminisztrációs problémák megoldásában, a 

munkakeresésben, és a nyelvtanulásban működött közre. A 

gyermekeknek óvódát nyitottak, hogy a szülők felszabaduljanak 

munkakeresésre. 

A megnövekedett lelkipásztori munkában két és fél éven 

keresztül Horváth atya segítségére volt főtisztelendő Máhig János 

dr, aki a forradalom idején hagyta el Magyarországot. 

Főtisztelendő Kocsis József, egri-egyházmegyei esperes-plébános 

szintén közreműködött:a Park Extension-ben rendszeresen 

magyar szentmisét és lelkigyakorlatot tartott. 1956-ban Szigeti 

Endre főtisztlendő úr segédlelkészi beosztást kapott a montreáli 

magyar plébániára Máhig atya távozása után. 

Egyesület alakult fiatalasszonyok számára. Horváth atya 

az egyesület lelki vezetésével Tóth Gyula atyát bízta meg. Ettől 

fogva a Magyarok Nagyasszonya Nőegylet mellett a Szent 

Erzsébet Nőegyesület isalapja egyházközösségünknek. 

A rendezvényeken egyre többen vettek részt az újonnan 

érkezettek közül, ezért a rendezvényekre kénytelenek voltak 

termeket bérelni más intézményektől. 

1958-ban megalakult a Katolikus Leányok Egyesülete. A 

Magyar Iskola növendékei a cserkészfiúkkal programot szerveztek 

a D’Arcy McGee High School nagytermében. 

Ekkor már, az 50-es évek vége felé, újabb problémákkal 

kellett szembenéznie az egyházközösségnek. Részben a magyarok 

szétszéledtek a város minden részébe, részben a templom is 

kicsinek bizonyult. A megoldásra összehívott közgyűlés 

lelkesedéssel fogadta egy új templom építésének gondolatát, de 

az elképzelésnél tovább nem jutottak. 

Horváth Miklós atya 23 éves montreáli működés után 

Calgaryban vállalta az ottanimagyar plébánia vezetését. 1960. 

június 3-án búcsúzott el itteni híveitől. Akik ismerték, szeretettel 
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gondolnak megnyerő, mosolygós, kedves egyéniségére. 

Egybehangzó tanúság szerint ő volt a lelke annak az intenzív 

egyházközösségi életnek, mely a későbbiek számára is példa 

maradt. 

Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Horváth atya 

mennyire szolgálatkész volt. Időt és fáradságot nem kímélve, 

maga vitte a híreket, szervezte a közösség életét. Az 56-os 

menekülteket a Montreál környéki táborban látogatta, segítette 

elindulásukat az új világban. Tanította őket, mert rendszerint 

semmilyen idegen nyelvet nem beszéltek. Sister Johannával 

(Johanna nővérrel) hordták a szárított gyümölcsöt a szegények 

részére. Mindent megosztottak velük, amijük csak volt. 

Amikor paptársának, Hajdúsik Tarzaciusznak segítségre 

volt szüksége kétnyelvű (magyar-angol) esketésben, még 

Calgaryból is ideutazott, hogy a hívők kívánságát teljesítse. 
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Hajdusik József Tarzicius (1913 – 1970) 

Montreálban szolgált 1961-1966 között. 

 

Hajdusik Tarzicius atya montreáli tevékenységét azzal 

kezdte, hogy hétről-hétre kiadta a plébánia heti 

értesítőjét.Célratörő, szívós akarattal szorgalmazta az új templom 

építésének tervét. “Egy templom egy papnak az élete.”, volt a 

szavajárása. Olyan templomot kívánt létrehozni, amely méltó lesz 

a montreáli magyarokhoz. De nem csak kezdeményezője volt a 

templomépítésnek, de ő volt a szervezés lelke is. Egyénisége 

olyanokat is megnyert az ügy számára, akik az egyháztól távol 

voltak. 

Munkájában rendtársa,Furák Tibor atya és az 1956-ban 

Kanadába érkezett Szigeti Endre főtisztelendő úr segítették. 

Furák atya intézte a magyar iskolával kapcsolatos ügyeket. A 

Katolikus Iskolabizottsággal való megegyezés szerint három 

magyarlakta helyen, három iskolában folyt a magyar nyelv 

tanítása, ugyanakkor tovább folytatták a plébánián szombaton a 

magyar iskola tevékenységét is, önkéntes tanítókkal. Megkezdték 

magyar nyelvű szentmise bemutatását a Décaire 4434 alatti 

árvaház kápolnájában. 

Az egyházi vezetőségnek új nevet adtak (Egyházi 

Képviselő Testület). Egyesületeink, főként a Magyarok 

Nagyasszonya Nőegylet és a Szent Erzsébet Nőegyesület 

fáradhatatlanok voltak az egyházközösségért folyó munkában. 

Rendezvényeik jövedelmét az építendő templom érdekében 
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létrehozott templomi alapba adták; erre szolgáltak a bazárok, 

kártyapartik, teadélutánok, csigatészta és hurka-kolbász készítése. 

Az 1961-es évvégi kimutatás jelzi, hogy a hívek egyek 

voltak a templomépítés szándékában. Az évi bevétel és az alapba 

való hozzájárulás, amit a 40 tagú csoport összegyűjtött, 44767 $ 

volt a 18000$ kiadással szemben. Ez lehetővé tette, hogy az 

építendő templom telkének megvételére 25000$-t kifizessenek. 

Rácz Pál végezte a telekvétellel kapcsolatos közjegyzői munkát. 

Rövidesen házról házra megindultak az adománygyűjtők; a 

gyülekezeti tagok megkapták a templom alaprajzát és a bíboros-

érsek buzdító levelét. Megalakult a Templomépítési Bizottság. 

Az építkezésen az első kapavágás 1961-ben történt. A 

kapavágási ünnepségreHimich Rozaúj, arany miseruhát 

adományozott, a templomszentelésrea Magyarok Nagyasszonya 

Nőegylet szándékozott arany miseruhákat készíttetni. Az 

ünnepségen a tábori misét a volt plébános, Horváth Miklós 

mondta. Gözsi Béláné a Szent Erzsébet kápolna gobelin 

oltárképével ajándékozta meg az egyházközösséget. 

Az új templom tervezésére a Magyar Mérnökegyesületet 

kérték fel. A Mérnökegyesület Keresztes János építészt bízta meg 

a tervezéssel, és Horváth Jánost a kivitelezéssel. A négy 

alappilléren nyugvó háromhajós vasbeton épület 37x30 méteres 

területen fekszik, különálló tornya 31 méter magas. A Pisapia 

építészeti vállalatnak adták a munkát azzal a kéréssel, hogy 

lehetőleg magyar munkásokkal dolgoztassanak. 

A templom 450000$-ba került. Ebből 135000$-t fedezett 

a régi templom telkének eladása, 70000$-t az egyházközösség 

tagjai önkéntes munkával takarítottak meg, míg a többit 

gyűjtésekből és rendezvények bevételéből kellett előteremteni. A 

Szent István Otthonban kártyapartikat, míg a Hungáriában, a 

Szent Erzsébet Nőegylet közreműködésével, teadélutánt és 

hazafias műsorokatrendeztek a templom javára. 
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A lázas munka közben a Katolikus Ifjúsági Egyesület új 

lendületet nyert. Minden hónap első vasárnapján tartottak 

gyűlést a Szent István Otthonban. Megalakult a montreáli Magyar 

Katolikus Nőszövetség. Célul a magyar egység szolgálatát, 

karitatív tevékenységet és a magyar kultúra művelését tűzték ki. 

Nők számára évente lelkigyakorlatot szerveztek. 

A Magyarok Nagyasszonya Nőegylet vállalta a főoltár 

elkészíttetését karrarai fehér márványból. Ügyeltek arra, hogy a 

stílusegység csorbát ne szenvedjen. Juharos István készítette az 

oltárképet, melyet a Szent Erzsébet Nőegyesület adományozott. 

Titoneli M. végezte a márványmunkát; az áldoztatórács az egyik 

régi női csoport ajándéka volt. Készült a padló, az ajtó, az ablakok. 

Mesits Ferrenc, Csáki Lajos, Mihály Albert, Lovas András és 

Bogdányi Géza 3 munkásával 5 új asztalt készítettek a Hall 

számára. A templom környékét Sarkadi János vezetésével 

parkosították. Fodor Miklós ajándékozta a templomudvar 

kerítését. A pénzszűke miatt visszamaradt külső és belső 

munkálatokat Mesits Ferenc szervezőképessége révén és 50 

ember önkéntes munkájával (”minibrigád”) fejezték be a 

templomszentelésre. A hívek emlékezetében Hajdusik atya 

mellett Mesits Ferenc elnök mint a “templomépítő” él tovább. 

Templomunkat Paul-Emile Léger bíboros-érsek 1963. 

augusztus 11-én szentelte fel a szervita rend általános főnöke R.P. 

Alfonso Montà jelenlétében. A szentelési banketten 730 személy 

vett részt az új díszteremben. 

A templom szépítése tovább folyt. A Magyarok 

Nagyasszonya Nőegylet megvette a templomtól nyugatra fekvő 

30x53 méteres telket. A Montreáli Katolikus Magyar Nőszövetség 

12 üvegablakon megfestette Lehoczky Györggyel a “Magyar 

szentek és szentéletűek” képsorozatot. 

Erre az időre esik Héder László szervita atya montreáli 

működése.Bogláry Miklós OSMszobrászművész (tőle való 

templomunk Szent Antal szobra) cserkészeinket is tanította a 
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faragás művészetére cserkésztáborban. Ott kezdte faragni azt a 

kopjafát, ami a cserkészek számára örök emlék marad: mindig 

magukkal viszik, ha táboroznak, és ünnepélyes keretek között 

állítják fel napjainkban is táborozáskor. 

Ekkoriban jött ki Magyarországról szervita rendtársai 

segítésére dr. Dely Bruno. 

Tarziciusz atya tevékenysége élénken él mindazokban, 

akik vele együtt dolgoztak a templom építkezésén. Az atya 

lemondott járandóságáról, hogy ezzel is segítse a pénzgyűjtést. 

Nagyon szerette és ismerte az embereket. Az ellenségeit baráttá, 

támogatóvá tudta alakítani. Kemény kézzel irányította a 

közösséget. Kivédte az építkezéssel szembeni támadásokat. 

Emlékezetesek voltak prédikációi. “Krisztus, a mi atyánk” 

címmel tartott előadássorozata megtöltötte a templomot négy 

vasárnapon keresztül. Ragyogó prédikátor volt. Oda kellett 

ráfigyelni. “Egy a pásztor”, volt a szavajárása. Tömören, 

lényegretörően fogalmazott. 

Nagy figyelmet fordított a gyerekekre.Megtalálta a 

módját, hogyan kell kapcsolatot teremteni velük. Ministráns-díjat 

vezetett be az arra érdemeseknek, ami vonzotta a fiatalokat. 

Emlékezetes, ahogyan a még írni-olvasni nem tudó gyerekeket 

felkészítette a gyónásra: Tarziciusz atya biztatására bűneiket 

lerajzolták, hogy ne felejtsenek el semmit. 

Tarziciusz atya szívügye volt, hogy a gyerekeket 

megszólítsa, a templomba szoktassa.Minden vizsgát letett, hogy ő 

irányíthassa a fiú és alány cserkészcsapatot, melyben lelkes 

cserkészvezetők működtek (Gláser János, Pelikán Sándor, 

Pelikánné - Anikó és Dr. Dukay Sándorné - Romula). Behívta a 

cserkészeket a templomba. Megtartotta a nagytáborokat, és 

intenzíven toborozta a fiatalokat. Testvérként éltek: bármikor 

lehetett hozzá fordulni kéréssel. Állandóan nyitva állt a plébánia 

ajtaja.Cserkészvezetőként arra nevelte a gyerekeket, hogy nem 

szabad félni, ki kell bírni a megpróbáltatásokat, ha nincs ott az 
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édesanya. “A szabadban a természet az édesanya, nem kényezteti 

gyermekét.” – oktatta őket. 

Tarzicius atya távozása után a rendi elöljárók Furák 

Tibort, majd Gáti Lajost bízták meg a plébánia irányításával. 
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Furák István Tibor (1926 – 1985) 

Montreálban szolgált 1967-1971 között. 

 

Furák Tibor atya megerősítette a magyar iskolát. 

Tanítókat nevezett ki, próbált osztályokat létrehozni. Egy 

Magyarországról származott idős tanítót nevezett ki 

iskolaigazgatónak, aki feleségével együtt vezette az iskolát.Abban 

az időben könnyebb volt a tanárok helyzete, mert mindkét szülő 

magyar anyanyelvű volt. 

Furák atya a hittanoktatást végezte: elsőáldozásra és 

bérmálkozásra készítette elő a gyerekeket. 

Szívesen látogatta a Montreáltól távolabbi falvakba 

költözött magyarokat. Szerette a tábori miséket, melyeket 

nyaralóhelyeken tartott. Saint-Donathban kutat szentelt, melyet 

az ott élő magyarok tisztítottak ki. Erre az alkalomra a Szent István 

klub autóbuszon vitte ki tagjait. 
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Gáti Lajos (?-?) 

Montreálban szolgált 1968-1969 között. 

 

Gáti Lajos atya szervita szerzetes volt, akit Hajdusik 

Tarzicius távozása után a rendi elöljárók bíztak meg a plébánia 

vezetésével. 

Dél-Amerikából érkezett, és oda is tért vissza rövid 

montreáli szolgálata után. 
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Dely Péter Brunó Dr. (1913 – 1976) 

Montreálban szolgált 1970-1976 között. 

 

Dely Bruno atya a szervita rendhez tartozott. 

Plébánosságának öröme és fénypontja 1973. szeptember 19-én 

Mindszenty bíboros templomunkban bemutatott szentmiséje 

volt. 

Nagyon jó kapcsolata volt az ifjúsággal. Iskolás 

gyerekeket tanította hittanra. 

Bruno atyát egy éven át Ft. Németh Antal S.V.D. 

segítette a plébániai munkában. Sokat dolgoztak az 

adósságterhek csökkentésén. 

A Magyarok Nagyasszonya Nőegylet tagjai, valamint a 

Szent Erzsébet Nőegylet tagjai hathatósan támogatták a plébánia 

működését. Segítségükkel a templom építéséhez kapcsolódó 

hatalmas adósságterhet az egyházközség aranyjubileumára 

kiegyenlítették. 

A plébánia vezetése három és fél éven át egyedül Brunó 

atya vállára nehezedett. Egészsége felörlődött ebben. Ő is, az 

egyházközösség is örömmel vette a magyar jezsuita atyák 

elöljárójának, Ft. Ádám Jánosnak döntését, hogy három atyát kész 

küldeni a montreáli katolikus magyarság szolgálatára. Chilla 

Raymond, Csókay Károly és Deák Ferenc jezsuita atyák 1975 

augusztusától vezették az egyházközösség munkáját. 
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Chilla Raymond (1920 – 1985) 

Montreálban szolgált 1975-1979 között. 

 

Chilla Raymond atya volt a három jezsuita atya (Chilla 

Raymond, Csókay Károly, Deák Ferenc) közül az, aki kiemelten a 

lelki tartalom megerősítésén dolgozott, s azon, hogy a csoportok 

között a béke és egyetértés legyen a meghatározó. 

A hívek és az egyesületek áldozatvállalása 

eredményeként elérték, hogy 1978-ban, tizenöt évvel a 

templomszentelés után, tartozásukat kiegyenlítették, 

„adósságlevelet égethettek”. Egyedülálló volt Montreálban, hogy 

egy kis közösség ilyen áldozatra képes. 

A tagok száma a halálozások ellenére is emelkedett 

ebben az időben. 

 A magyar iskola munkájába egyre több szülő 

kapcsolódottbe.  

 A Gyöngyösbokréta tánccsoport mellett a kisebbek 

számára új tánccsoport szerveződöttSzázszorszép néven. 

 A cserkészet, ha kis létszámmal is, de életerősen végezte 

munkáját. 

 Felnőttek számára francia és angol nyelvoktatás indult. 

 Buzgó hívek imacsoportot alakítottak. 

 A rawdoni piknik-hely isegyre szépült a kurátorok 

jóvoltából. 

 

Chilla atya nagyon kedves, figyelmes plébános volt. 

Mindenkit névről ismert, mindenkihez volt egy kedves szava. 



Historia Domus 

38 

Prédikációival nagy hatást gyakorolt hallgatóságára. Kéréssel és 

egyértelmű magyarázataival irányította a közösséget. Ennek volt 

köszönhető, hogy egyre több fiatal jelent meg a templom 

vonzáskörében. 

1979-ben elvállalta a Szív lelkiségi folyóirat szerkesztését 

az elhunyt korábbi szerkesztő után, és Torontóba költözött 

montreáli híveinek nagy szomorúságára. 
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Deák Ferenc (1925 –) 

Montreálban szolgált 

1979-1985 és 1993-2007 között mint plébános, 

1985-1993között mint lelkész. 

2007-től napjainkig Szegeden lelkészi feladatot lát el. 

 

Deák Ferenc atya a három jezsuita atya (Chilla Raymond, 

Csókay Károly, Deák Ferenc) közül volt az, aki tanári diplomával 

rendelkezvén a montreáli magyar iskolát vette pártfogásába. 

Montreálba való megérkezésekor a tanulók száma már 

csökkent a magyar iskolában, mivel egyre távolabb került az 

1956-os bevándorlási hullám hatása. Emellett megnőtt az igény az 

idegen nyelvű felnőttek magyar nyelvi oktatására. 

A magyar nyelvű általános iskolai oktatás anyagi 

hátterének stabilizálása érdekében megszervezte a Szülői 

Fenntartó Bizottságot. A hatóságoknál eljárva államsegélyt 

biztosított ehhez. A magyar nyelvi ismereteken kívül az iskola 

munkája kiterjedt magyar táncok és magyar népdalok tanítására 

is (Kodály módszerrel). Felsőbbévesosztályokban az iskola 

együttműködött a cserkészekkel magyarságismereti témákban. 

Munkájáhozmegnyerte a montreáli magyar egyesületek 

támogatását is. Mindig elismeréssel nyilatkozott a magyar iskola 

áldozatos és önzetlen munkát folytató tanítóiról, akik hétről 

hétre, szombatjaikat áldozták fel a következő generációk 

magyarságának megőrzése érdekében. Munkájuk elismeréseként 

Deák atya a tanítási órák után terített asztallal várta 

mindannyiójukat a plébánia ebédlőjében. 
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Ugyan a Mindszenty terem a magyar fiatalok 

rendelkezésére állt, de nem volt megfelelő iskolai és szervezeti 

helyiségük. Deák atya felismerte, hogy a magyar fiatalok 

együttartása érdekében megfelelő helyet kell biztosítani 

számukra. Az Ifjúsági Otthon építésének gondolata tőle 

származik.Azonban a politikai válság (Québec elszakadási 

veszélye), félelem az újabb adósságtehertől és személyes 

ellentétek kiélezték a helyzetet a tervvel kapcsolatban. De amikor 

Deák atya kitűnő tárgyalóképességének köszönhetően a québeci 

és a federális kormány is jelentősen hozzájárult a terv 

megvalósításához, lassan oldódtakaz ellentétek. 1984-ben, 

rekordidő alatt, megépült az Ifjúsági Otthon. Ezt követően az 

összefogás és Deák atya üzleti érzékének köszönhetően, 

látványos eredményként, az építésre felvett kölcsönt öt év alatt 

kifizette a közösség. 

Az ifjúság iránti elkötelezettségét és jó szervezőkészségét 

bizonyítja, hogy a közösség aktív segítségévela miskolci jezsuita 

gimnáziumból öt éven át, évente két-két diákot vendégül látott6-

8 hétre. A diákok ittlétét megszervezte, gondoskodott 

nyelvtanulásukról (a Vanier College-bajártak nyelvórára vagy nyári 

táborba). Szigorúan tanította őket. A közösség tagjai (azok a 

családok, akikkel jó kapcsolatotápolt Deák atya) kirándulni vitték 

a vendégdiákokat a környékre (Ottawába, Québec városába). 

A nyolcvanas és kilencvenes években szórványosan 

érkeztek “újabb menekültek”, akiknek sokat segített a plébánia 

(berendezkedésben, életük megszervezésében, 

okiratokkitöltésében, iskolai beiratkozásban, fordítások 

elkészítésében, munkaszerzésben). Deák atyát nem tartotta vissza 

sem életkora, sem papi volta, maga vitte a csomagokat, 

adományokat, hogy meg tudják kezdeni montreáli életüket az 

újonnan érkezettek. Érzékenyen érintette azonban, hogy közülük 

kevesen maradtak a templom közelében. 
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2002-2003-ban segítséget kapott Kovács Lajos és Orbán 

Mihály rendtestvéreitől, akik egyetemi tanulmányaik mellett 

közreműködtek a közösség életében hétvégeken. 

Bóday Jenő1980–1993 között segítetteMontreálban a 

plébánia munkáját. Innen terjesztette az Imaapostolságot és 

képviselte Kaszap István boldoggá avatási ügyét – Kaszap István a 

novícius társa volt – viceposztulátorként. 1993-ban hazatért 

Magyarországra, a kispesti plébánián végzett lelkipásztori 

munkát, majd 1994–1997 között ismét Montreálban működött. 

1998-ban véglegesen visszament Kispestre. A hívek Aranyszájú 

Szent Jánosnaknevezték el emlékezetes prédikációinak 

köszönhetően, s őrzik emlékét még napjainkban is. 

Deák atya töltötte be az alelnöki szerepet a Magyar 

Otthon igazgatóságában, és képviselte a lakók érdekeit Chilla 

atya igazgatósági tagságáról való lemondása után. 

A Magyar Otthonban annak megnyitása után minden 

vasárnap reggel szentmisét tartott, hogy az ott élők idős koruk és 

megváltozott mozgásképességük ellenére hitéletüket 

gyakorolhassák. 

Saját embereinek véleményét mindig kikérte, figyelembe 

vette. Szigorúan és következetesen vezette a plébániát. 

Ragyogó pénzügyi ember volt. Tudta, hol kell utánajárni 

az ügyeknek, melyik állami intézménynél kell keresni a megoldást. 

Kitartóan dolgozott a megvalósítandó célon. Mindig volt 

azegyházközösségnek pénze, merttudott mozgósítani, gyűjteni, 

amire kellett. 

Szerette a természetet, gondozta a templomkertet - ez 

jelentett számára kikapcsolódást. 
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Csókay (Klemm) Károly (1926 -) 

Montreálban szolgált 1985-1993 között,  

jelenleg Miskolcon lát el lelkészi feladatot. 

 

Csókay Károly atyaaz a három jezsuita atya (Chilla 

Raymond, Csókay Károly, Deák Ferenc) közül, aki a cserkészekkel 

foglalkozott kiemelten. A cserkésztáborokban aktívan kivette 

részét a munkából.Mindig a fiatalok között volt időskora 

ellenére.A közösség angol kapcsolatait erősítette. 

Plébánosságának ideje alatt a közösség lelki élete 

fellendült. Csókay atya indítványára 1986-ban megalakult a Jézus 

Szíve Szeretetszolgálat betegek látogatása céljából. Tagjai 

leginkább özvegyen maradt nők, akik észrevették, szükség van 

gondoskodó szeretetükre: magányukban látogathatják azokat, kik 

betegségükkel még nehezebb keresztet hordanak. A csoport 

rendszeresen összegyűlt, hogy tagjai a beteglátogatás lelkiségét 

ápolják és hogy tapasztalataikat megosszák egymással. Ők 

értesítették a lelki atyát, ha erre szükség volt, hogy papi 

szolgálatával kiegészítse munkájukat. 

Csókay atya meghonosította a Megújulás mozgalmat és a 

Cursillo csoportot. 1990-ben az ő kezdeményezésére alakult meg - 

a Megújulásmozgalom és a Cursillo gyümölcseként - a Mater 

Christi Oltáregylet,18 taggal.Göncz Jolán, egyházközösségi tagunk 

megfogalmazása szerint céljuk a lelkiség és a baráti kapcsolatok 

ápolása volt mindazok számára, akik vágynak lelkiségük 

elmélyítésére.Vállalták, hogya lelkipásztoroknak segítséget 
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nyújtanak a katekizálásban, támogatják a menekülteket és 

rászorulókat. Vállalták az oltár- és a liturgiai kellékek ápolását. 

Edvi Panni szervezésében évente női lelkigyakorlatokon 

nyújtottak egymásnak lelki támaszt. Csókay atya napjainkig 

figyelemmel kíséri a csoport tevékenységét. 

Csókay atya bátorítására indult el, két korcsoportban, 

a gyermek igeliturgia.Az anyagot angolul biztosította az 

egyházmegye.A mise első felében az erre kijelölt személy a 

gyerekekkel foglalkozott, majda gyerekek hozták be a 

kegytárgyakat a felajánlásra, és a Miatyánk ima alatt 

körbevették az oltárt velük. 

Igazi lelkipásztor volt: mindig azt kereste, mi a jobb a 

hívők számára. Ha tudta, hogy valahol baj van, azonnal 

jelentkezett. Mivel nagyon szerették és elismerték tevékenységét, 

ezért mindenben segítették, ahol csak lehetett. 

Nagyon nyílt szívű és őszinte egyéniség volt. 

Őszinteségével nagy hatást gyakorolt a fiatalokra. Amikor 

nyilatkozott, szívéből beszélt, ezért terjedt el az a vélemény róla, 

hogy “Csókay atya olyan a magyarok számára, mint Teréz anya.” 

Csókay atya napjainkban Magyarországon, Miskolc egy 

szociálisan nehéz helyzetű városrészében dolgozik nagy 

lelkesedéssel. 
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Androvich András Tamás (1974 –) 

Montreálban szolgált 2007-2012 között. 

 

Androvich Tamás atya könnyen fogalmazott írásban és 

szóban. Prédikációi emlékezetesek voltak: tanító jellegű, aktuális 

gondolatait össze tudta kapcsolni a Bibliáról való tudásával. Ezt 

különösen értékelték a hívek, mert ez az, amit hazavittek 

útravalóul a templomból. 

A gyerekek nyelvén is tudott szólni: figyelembe vette, 

hogy nem anyanyelvi beszélőkkel kell megértetni mondandóját. 

Érthetővé tette az imák jelentését számukra. Közel ment hozzájuk 

a prédikáció alatt, közelségével hangsúlyozta a számukra 

megfogalmazott üzenetet. 

Saját, fiatal kori tapasztalatait is beleszőtte prédikációiba. 

Fiatalsága vonzotta korosztályát - össze tudta őket tartani. 

Tevékenykedése idejében szerveződött a hangszeres 

énekkar, melyben egyre többen vettek részt. 

A Kik a magyar szentek? című kiadvány 2007-ben 

irányításával látott napvilágot. 

Nagyon jó szervező volt. A templom felszentelésének 

ünnepére egész napos rendezvényt szervezett 2008-ban, 2009-

ben és 2010-ben is. Ezen alkalmakkor a mise emlékezetesen szép 

volt. Minden nemzetiséget meghívott a kapcsolódó 

rendezvényekre, a környék lakosságát is mozgósította. 

Tamás atya szolgálatkész volt az idősebb korosztály lelki 

életének biztosításában. Emlékezetes, amikor közösségünk egy 

korábban igen aktív tagjának 100. születésnapja 
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alkalmávalmegtalálta módjátaz idős hölgy kívánságának 

teljesítésére: számára külön megszervezett egy mise-alkalmat a 

Deák-teremben, mert a hölgymár nem tudott a templomba 

bemenni a lépcsők miatt. 

Az egyházközösség számára váratlanul hozta meg 

döntését a papi hivatás feladásáról2012 húsvétkor. 
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Licskó Szabolcs (1979-) 

Montreálban szolgál 2012 óta. 

 

Licskó Szabolcs atya 2012-ben érkezett Montreálba. Azon 

túlmenően, hogy ellátja lelkészi feladatát a Magyarok 

Nagyasszonya Egyházközségben, a Communité Catholique 

Hongroise de Montréal elnöke, a Montreáli Magyar Bizottság 

alelnöke (2012-től), valamint a Kanadai Magyar Papi Egység 

titkára (2013-tól). 

Tevékenységét az vezérli, hogy a generációk közötti 

feszültségeket harmóniává oldja, és békés, inspiráló légkört 

teremtsen az itt működő csoportok számára. Vallja, hogy ezen cél 

megvalósítása hozzásegíthet ahhoz, hogy „közösségünk vonzó 

lelki otthonná váljon a montreáli magyarság számára.” (Montreáli 

Magyar Krónika, 2014. szeptember 17.). Vallja, hogya hit és a 

kultúra kiegészítik egymást, alapvetően fontosnak tartja nyelvünk 

és kultúránk továbbadását. Figyelemmel kíséri a Montreáli 

Magyar Iskola tevékenységét, mely hozzásegít nyelvünk 

megtartásához, a cserkész foglalkozásokat, ahol a mindennapi 

élet gyakorlatában használhatják a cserkészek nyelvi ismereteiket, 

és a népitánc foglalkozásokat, amikor is a próbák során a magyar 

népi kultúrával ismerkedhetnek a fiatalok. 

Közösségünk tagjai örömmel fogadják és értékelik 

Szabolcs atya szolgálatkészségét, támogatását abban, hogy 

elképzeléseik valóra váljanak. Lelkiismerettel végzi egyházi 

munkáját. Közösségünk tagjaival korosztályra való tekintet nélkül 

képes kapcsolatot teremteni és fenntartani. Mindenkit 
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meghallgat, kikéri a közösség tagjainak véleményét - és 

mindemellett jó humorérzéke van. 

A gyerekekkel könnyen hangot talál. Odafigyel 

kíváncsiságukra, leköti figyelmüket, könnyen irányítja őket. 

Otthonossá teszi számukraa templom körüli feladatok, 

elfoglaltságokvégzését. Nagy hangsúlyt fektet a gyerekek vallásos 

lelki előkészítésére elsőáldozás és bérmálkozás keretében. 

Buzdítja a gyerekeket, hogy ministránsként kapcsolódjanak be a 

szentmise menetébe. 

Emlékezetes marad közösségünk, a nagyszülő, és az 

unoka számára is, ahogy Szabolcs atya bevonta a hatéves kisfiút a 

dédszülője emlékére elhangzó misébe. Felajánlotta ugyanis, hogy 

a kisfiú ministrálhat, aktív részese lehet a dédszülő 

emlékmiséjének. Ministráns ruhában, az esemény előtt 

elhangzott néhány mondatos magyarázat alapján, a kisfiú végig 

asszisztálta a misét Szabolcs atya mellett, aki odafigyeléssel, a 

hívők számára észrevétlen utasításaival irányította az első 

alkalommal ministráló kisfiút. A kisfiú számára ez felejthetetlen 

élmény maradt, hiszen más nyelvű templomban nem részesülhet 

ebben a lehetőségben, mondta nagyszülője. 

A korábbi plébánosokhoz hasonlóan Szabolcs atya 

minden vasárnap szentmisét tart a Magyar Otthonban így 

bíztosítva a magyar nyelvű hitélethez való tartozást az idősebb 

korosztály számára. Arra buzdítja őket, hogy kapcsolódjanak be az 

“Aranykorúak klubjába”, ahol baráti társaságban tölthetnek 

néhány órát. 

 

Licskó atya nagy megelégedésünkre vezeti 

közösségünket. Biztosak vagyunk benne, hogy az utánunk jövő 

nemzedékek jelentős plébánosaink között tartják majd számon. 
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Egyházközösségünk mindennapjai 
 

Egyházközösségünk élete változatos, gazdag képet 

mutat.2013-ban kettős jubileumot ünnepeltünk: az 

egyházközösség 85., a templom fennállásának 50. évfordulóját. A 

2003 és 2013 között eltelt időszak áttekintése történt meg a 

„Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 2003-2013”című 

kiadványban. Az Útkereszteződés ifjúsági gitáros kórus CD-t adott 

ki az egyházközösség támogatásával ez alkalomra. 

2014 májusa kiemelkedő év volt a bérmálkozók nagy 

számának (21 bérmálkozó) köszönhetően. 

 

Cserháti Ferenc segédpüspök a bérmálkozókkal és 
szüleikkel (2014. május 9.) 

 

Októberben Zita királyné emlékére szervezett az 

egyházközösség megemlékezést. Az emlékmisére Christian 

Lépine, Montreál Katolikus Egyházainak érseke először látogatott 

el templomunkba. 

2015-ben sürgősenfel kellett újítani a templomtetőt. 

Kovács István önkéntesen felügyelte a munkálatokat. 
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Kovács István, a tetőjavítás felügyelője 

 

A Szent István piknik résztvevőinek száma megközelítette 

a 600 főt. 

A gitáros kórus megerősödött: koncertjük bevételéből és 

a fenntartó testületek támogatásával számítógépes kivetítőt 

(projectort) vettek a közösség számára, melyet a szentmisén a 

felhangzó énekek szövegének kivetítésére használják a hívők nagy 

megelégedésére. 

2015 karácsonyára készült el Fürjes Marika konyhájából 

című kiadvány, mely gyűjteményben mindenki által kedvelt, 

ízletes ebédek és vacsorák receptjeit adta közre az 

egyházközösség. 

2016-ban ünnepelte a Szent Erzsébet Nőegylet 

fennállásának 60. évfordulóját. Az ünnepi ebédre Christian Lépine 

érsek is hivatalos volt.Az esemény kedves emlék maradt nem csak 

számunkra, deaz érsek úrnak is. 
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2017-ben Szabolcs atya missziós évet hirdetett a 2018-as 

emlékévre való tekintettel (templomunk fennállásának 55., 

egyházközösségünk megalakulásának 90. évfordulója alkalmából). 

Ennek keretében került sor templomunk mozaik ablakainak 

felújítására. Hogy még emlékezetesebbé tegyük az eseményt, az 

ablakokon ábrázolt szentéletűekről három nyelvű kiadványt 

készített a közösség, melyet Varga Cecilia grafikái illusztráltak. 

Minden hónapban egy mise alkalmával bemutatásra került az 

adott hónap ünnepeltje. 

   
Szent István Szent Margit Szent Erzsébet 

 

2018-ban, immáron harmadik alkalommal (2014, 2016 

után) látogatott Montreálba Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok 
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lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segéd- 

püspök, hogy fiataljainknak kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. 

Ebben az évben alakult meg az egyházközösséget 

támogató Önkéntesek csoportja. Tagjai vállalták olyan munkák 

elvégzését, melyek a már meglevő csoportjaink tevékenységén 

kívül esnek (pl. kertrendezés, ablaktisztítás). 

 
Önkéntesek tisztítják a templom ablakait 

2018-ban különböző hangszerekkel bővült kórusunk, és 

ez év tavaszátólLubilate néven folytatja tevékenységét. 

 

Az útKERESZTeződés együttes a templom karzatán 
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Az Origó-típusú magyar nyelvvizsgát írásban és szóban 

kilenc tanuló tette le sikeresen 2018 májusában. A 

bizonyítványokat 2018. szeptember 9-én osztottuk ki az 

iskolaévnyitó szentmisén (Veni Sancte). 

 
 

 

Bizonyítványosztás(Boros Gábor felvételei) 

2018. szeptember 9.  
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Szeptembertől bevezettük gyerekfoglalkoztató szolgál-

tatásunkat a vasárnapi nagymise alatt, ahová azokat a gyerekeket 

várjuk, akiknek a szülei a szentmisén részt kívánnak venni, de 

gyerekük még túl fiatal ahhoz, hogy kövessék a mise menetét. 

Megalakult a “Búza Virág”hímzőkör, népművészeti 

hagyományaink őrzésére. 

Összességében elmondhatjuk, hogy egyházközösségünk 

meg tudta őrizni az elődök népszerű hagyományait 

(virágvasárnap, anyák napi ebéd, Péter-Pál és Szent István piknik, 

szüreti bál, templomszentelési évforduló,Szent Erzsébet Nőegylet 

ebédje, Szilveszteri bál) annak ellenére, hogy a Montreálba 

bevándorlómagyarok száma csökken, az idősebb generáció 

tagjainak egészségi állapota pedig korlátozza lehetőségüket 

közösségi életünkben való aktív részvételre. 

 

Vasárnapi mise a Lubilate együttes közreműködésével 

a Szent István piknik helyszínén, Rawdonban 

(2018. augusztus 19.) 
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STATISZTIKAI ADATOK  

2013-2018 

Évek 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Események  

Keresztelők 16 13 9 11 10 13 

  

Bérmálkozások -- 21 -- 9 -- 7 

  

Esküvők 5 1 2 2 4 1 

  

Temetések 13 11 16 9 13 16 
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~~~~ 
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Templomtörténeti képek 

 

 

Horváth atya 1942. évi elszámolása 
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A montreáli Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Hitközség 
templomának belseje az 50-es évekből  

a művészi festésű magyar oltárral. 
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Felhívás a The Montreal Star-ban (1959. május 23.) 
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Kanadai Magyar Újság (1963. november 1.) 
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Az adósságlevél égetése (1978) 
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Templomunk 30. évfordulója 
 

 

 

 

Templomunk50. évfordulója 
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Egyházközösségünk 60. évfordulója 

 

 
 

 

 

 

 

 

Egyházközösségünk 75. évfordulója 
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~~~~~~ 
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Életképek 

 
Horváth atyajelenlétében azelsőáldozókat  

megvendégelik a nővérek 

 

Csoportkép Horváth atyával (1940-ből) 
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Mindszenty bíboros Montreálban (1947) 

 

Chilla atya bevezeti az elsőáldozókat 
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Csókay atya a Radio VilleMarie-ben 
Háttérben a Vékony-Varga család (Vékony-Varga Ilona felvétele) 

 

 

Deák atya és Csókayatya– Szeretetszolgálat 

 



Historia Domus 

68 

 

Deák atya irányításával az iskolások karácsonyi előadásra 
készülnek (1991. december 21.) 

 

Magyar Otthon alapkőletétel (1979)– középenDeák atya 
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Hálát adunk Deák atyáért (2007. szeptember 16.) 

 

 

Deák atyaTamás atyával- Pax et Bonum (2007. szeptember 16.) 
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Szabolcsatya beiktatása (2012. október 14.) 

 

 

 

Licskó atyaPierangelo Paternierivel (2012) 
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Licskó atya aKurátorokkal (2015) 

 

 

2018. szeptember 9. – új iskolaév kezdete 
(Boros Gábor felvétele)  
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~~~~~~ 
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Forrás 
Jezsuita névtár (http://jezsuita.hu/nevtar/ ) 

Magyar Katolikus Lexikon 

(http://lexikon.katolikus.hu/M/Montr%C3%A9al.html )  

Magyarok Nagyasszonya Egyházközség1928-2003 

Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 2003-2013 

Magyarok Nagyasszonya Nőegylet 1928-1978 

Magyar Otthon, Montreál, 1992 

Nt. Ruzsa Jenő: A kanadai magyarság története. Torontó, 1940. 

Licskó Szabolcs, Montreáli Magyar Krónika. 2014. szeptember 17. 

 

Köszönettel tartozunk egyházközösségi tagjainknak, akik 

visszaemlékezéseikben értékes információkkal gazdagították 

ismereteinket és fényképekkel segítették munkánkat:  

 

Galkó Teréz, Glaser Heidi, Kalapáti Éva, Kalec Klára, Márkus 

Ágnes, Pelikán Anikó és Sándor, Répási Erzsébet, Szabó Erzsébet, 

Üveges Erzsébet, Vecsey Mária, Vékony-Varga Ilona. 

 

Montreál, 2018. szeptember 

 

http://jezsuita.hu/nevtar/
http://lexikon.katolikus.hu/M/Montr%C3%A9al.html
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Megjegyzések: 
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Megjegyzések: 
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Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 
Montreál, Kanada 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


