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Kálvin Magyar Református Egyház 
 

 

Egyházunk Calgaryban, Alberta tartomány déli részében található. Legfrissebb 

statisztikák szerint több mint 18 000 magyar es magyar származású él ebben a városban, 

és gyülekezetünk ennek a magyar közösségnek a református hívőit fogja össze. 

Egyházunk rendszeres magyar nyelvű igehirdetéssel, lelki gondozással, gyermekeink 

vallásoktatásával, magyar iskola működtetésével, valamint szerteágazó kulturális és 

karítativ tevékenységekkel szolgálja Calgary és környéke magyarságát. 

 

 Jövőképünk és küldetésünk 

Szolgálatunk alapköve az első és a második Parancsolat: 

“Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes elmédből!” 

“Szeresd felebarátodat, mint magadat!” 

 

Ezt az üzenetet adjuk tovább az istentiszteleteken, hitbeli tevékenységünket kiegészítve 

egyéb diakóniai szolgálattal. 
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Missziós küldetésünk 

János 13: 3 – 35 

Célunk, hogy a Szentírás alapján, a Szentlélek ereje által Jézus Krisztushoz vezessünk 

embereket, akinél problémáikra megoldást, bűneikre bocsánatot, békességet és örök életet 

kaphatnak. 

Mint ahogy a Szentlélek által Jeruzsálemben megalakult az első egyház, ahol minden nép 

a saját nyelvén dicsérte az Istent, úgy mi is anyanyelvünkön követjük a Szentlélek 

üzenetét és  magyar nyelven dicsérjük az Istent. 

Feladatunknak tekintjük, hogy calgaryi magyar református templomunkban, ahogy azt 

alapító őseink megfogalmazták, lehetőséget adjunk magyar református testvéreinknek, 

hogy istentiszteleteinken, bibliaórákon és más közösségi alkalmainkon magyar nyelven 

hallgathassák Isten Szent Igéjét, aktívan részt vegyenek a gyülekezet munkájában és a 

templom legyen egy kis darabkája a szülőföldnek. 

 -Lehetőséget biztosítunk a felnövekvő nemzedéknek, hogy Isten igéjét, a Jézusról 

való tanításokat anyanyelvükön ismerhessék meg. Bevonjuk gyermekeinket egyes 

egyházi alkalmakon való szolgálatokba. 

 -Idős és beteg testvéreinkkel, a szükséget szenvedőkkel rendszeresen tartjuk a 

kapcsolatot (lelkészi látogatások). 

 -Szükség szerint segítséget nyújtunk abban, hogy testvéreink istentiszteleteinkre 

eljussanak, ez által hitben erősödjenek. 

 -Keressük és erősítsük a kapcsolatokat a második, harmadik és negyedik 

generációs magyar családokkal, és szeretettel fogadjuk az újonnan érkezett 

bevándorlókat. 

 -Lehetőségeinkhez mérten segítő kezet nyújtunk a bajba jutott embereknek szerte 

a világban. 

Mint Calgary első szervezett magyar közössége, kötelez minket a múlt is. A Magyar 

Református Egyház mindig élen járt a magyar közösség életében, az újak befogadásában, 

hagyományaink, nyelvünk, kultúránk ápolásában. Gyülekezetünk nyitott minden 

keresztény számára és igyekszik segítőkezet nyújtani más közösségeknek is.  

 

 
Egyházunk rövid története 

1927. szeptember 11-én huszan gyűltek össze a Szent András Presbiteriánus  Egyház 

templomában magyarul imádkozni.  

Calgary  református magyarságának létszáma 1928-29-ben kezdett el növekedni, amely 

1930-ban Nt. Bucsin Béla vezetésével a Kálvin Magyar Református Egyház 

megalapításához  vezetett . Egyházunk kezdetétől fogva a Kanadai Presbiteriánus Egyház 

tagjaként működött,  mellyel jelen napjainkban is jó munkakapcsolatot tart fenn. 

Egyházunk Isten szolgálata mellett az idegenbe szakadt magyarság nemzeti lelkületének, 

hazaszeretetének és kultúrájának őrzője is.  

1932-től minden évben megünnepeljük március 15-ét, nemzeti lobogónkat 1934-ben 

szentelte fel a gyülekezet. 

Az első templomunk a 4-es Avenue-n volt, s itt 1938-tól 1947-ig, a jelenlegi templom 

telkének megvásárlásáig folyt az igehirdetés. 
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1950 a templomépítés éve volt, a templomszentelésre 1951 március 18-án került sor. Ez 

az épület 1966. január 19-én tűzvész áldozata lett.  

A képen látható, jelenlegi templomépületünk felszentelésére 1967. május 21-én került 

sor. 

Egyházunk 95 esztendeje tartó szolgálatának  részletes leírása  a Egyház Története - 

Kálvin Magyar Református Templom (kmre.ca) internetes oldalon olvasható. 
 
 

Gyülekezetünk, közösségünk 

Templomunk a város központjában helyezkedik el és könnyen megközelíthető a város 

minden részéről. Az önfenntartó gyülekezet a Kanadai Presbiteriánus Egyházhoz, azon 

belül a Calgary-Macleod Egyházmegyéhez tartozik. Jelenleg 69 szavazati joggal 

rendelkező, 90 támogató és 55 gyermek, illetve a közösséghez a közelmúltban csatlakozó 

tagból áll. 

Átlagos vasárnapi istentiszteleti létszám 35-40 fő, kiemelt ünnepeken  85-120 fő.  

A Vasárnapi Iskolába járók létszáma: 15 gyermek, 5-11 évesek. Ket hitoktató felváltva 

foglalkozik velük és ezáltal bibliai történetekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek. 

15 tagja van a női körnek és 8-10 fő látogatja mar megszokott, heti bibliaórákat. 

Gyülekezetünk növekedését további két missziós területen végzett munkánk segíti elő: 

egyik a magyar nyelvterületről érkező bevándorlók lelki és szociális segítése, a másik a 

Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola működésének támogatása, amellyel biztosítjuk 

magyar nyelvünk és kulturális örökségünk fennmaradását. 

A kiválóan működő magyar iskola nyelvórákat biztosít a közelmúltban érkezett 

bevándorlók gyermekeinek, csakúgy mint az első- másod-, harmadgenerációs 

magyaroknak, valamint a már itt született kanadai gyermekeknek, akiknek szülei, 

nagyszülei fontosnak tartják a nyelv megőrzését. Jelenleg több, mint 46 óvodás és 

kisiskolás korosztályú gyermek tanul itt. 

Ezen túlmenően az iskolának vannak felnőtt, kanadai tanítványai is, körülbelül tízen, akik 

családi kötődésük vagy származásuk okán tanulnak magyarul.  

 

Sokszínű gyülekezetünket 0-99 éves fiatalok es idősek alkotják. Kisgyermekes családok, 

egyedülálló felnőttek, a gyereknevelésen már túl levő felnőttek csoportja, illetve idősebb 

tagok akik mar állandó gondozásra szorulnak es öregek házában élnek. 

 

A 2011-es év pénzügyi elszámolása 

Személyes kérésre megkapható. 

 

Elfogadott költségvetés a jelenlegi ( 2022 ) évre: 118 940$ 

 

https://kmre.ca/egyhaz-tortenete-calgary/
https://kmre.ca/egyhaz-tortenete-calgary/
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Calgaryról 

Savanya Várkonyi Eszter 

Calgary az 1988-as Téli Olimpia színhelye, a világ legélhetőbb városainak ranglistáján 

negyedik helyen áll. Nyugat Kanadában, a Sziklás hegység délkeleti lejtőjén helyezkedik 

el. Valójában fennsík (1045 m) amely a Kékestető magasságának felel meg 

magyarországi viszonylatban, tehát éghajlata hegyvidéki. A hosszú hideg telet a Chinook 

nevű meleg, hófaló főn szél teszi elviselhetövé. Ilyenkor a hőmérséklet akár 15-20 fokot 

is emelkedhet, ami kedvez a téli sportok szerelmeseinek. Bőven van lehetőség 

korcsolyázni a város számos szabadtéri korcsolya pályáján, a hegyi síközpontokban pedig 

sífutásra, lesiklásra, vagy akár sétára a kristálytiszta friss levegőn. A viszonylag rövid, de 

meleg nyáron minden hétvégén kocsisorok indulnak a hegyekbe, ahol a kirándulókat 

pazar természeti szépségek várják. 

 

A fiatal város mezőgazdasági múltra tekint vissza, így a cowboy hagyományok  máig 

meghatározzák a város és környéke életvitelét. Ez az évente minden július első 

hétvgégéjén kezdődő, 10 napos cowboy ügyességi verseny sorozatban, a Calgary 

Stampede eseményeiben nyer kifejezést. Ilyenkor a lakosság apraja-nagyja cowboynak 

öltözik és együtt ünnepli a “világ legnagyobb szabadtéri show-ját. Az emberek általában 

barátságosak, érdeklődők és elfogadóak. 

 

Calgary napjainkban az albertai olajipar szellemi központja, amit a belvárosban 

elhelyezkedő irodaépületek sokasága jól bizonyit. A város rendezett és dinamikusan  

fejlődik. Nagy földrajzi kiterjedése miatt a közlekedés leginkább a privát autóparkra 

hagyatkozik, de az LRT (helyi városi vonat) és a buszok sokasága is segíti az autóval 

nem rendelkezőket a taxikon, Uberen és az egyre jobban elterjedő e-rollereken túl. 

 

Calgary számos egyetemmel, főiskolával rendelkezik, és persze minden városrészben 

vannak állami és egyházi iskolák, gimnáziumok. Emellett élénk kulturális élet jellemzi. 

Színházak, koncert és kiállítótermek adnak helyt prózai, opera és balett előadásoknak és a 

képzőművészetnek. Az Arts Commons a belvárosban, (https://www.artscommons.ca) a 

Southern Alberta Jubilee Auditorium ( https://jubileeauditorium.com/index.php/calgary), 

és a Rózsa Centre-en kivül, mely a mecénás Theodore és Lola Rózsa házaspár nevéhez 

fűződik, (https://ucalgary.ca/facilities/buildings-grounds/buildings/rozsa-centre) számos 

más színház és kultúrlétesítmény működik.  

 

Rendszeresek a különböző fesztiválok. A Téli Fesztivál-t (https://www.chinookblast.ca/) 

nyáron, havonta megrendezett fesztiválok követik, pl. Nemzetközi Gyermek Fesztivál, 

(https://www.todocanada.ca/city/calgary/event/calgary-international-childrens-festival/), 

Calgary Folk Fesztivál (https://www.calgaryfolkfest.com/), vagy a Calgary Jazz Fesztivál 

(https://www.jazzyyc.com/) Blues Fesztivál (https://calgarybluesfest.com/) és számos 

egyéb. 

     

A magyarság a jól felszerelt Magyar Házban 

(https://hungarianheritageincanada.ca/en/place/hungarian-canadian-cultural-association-

of-calgary-ab-hungarian-hall) gyűlik össze nemzeti ünnepeinken, ahol a nagy 

https://www.artscommons.ca/
https://jubileeauditorium.com/index.php/calgary
https://ucalgary.ca/facilities/buildings-grounds/buildings/rozsa-centre
https://www.chinookblast.ca/
https://www.todocanada.ca/city/calgary/event/calgary-international-childrens-festival/
https://www.calgaryfolkfest.com/
https://www.jazzyyc.com/
https://calgarybluesfest.com/
https://hungarianheritageincanada.ca/en/place/hungarian-canadian-cultural-association-of-calgary-ab-hungarian-hall
https://hungarianheritageincanada.ca/en/place/hungarian-canadian-cultural-association-of-calgary-ab-hungarian-hall
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előadótermen kivül könyvtár, szakkörök, gyermekfoglalkozások, beszélgetések havi 

rendszeres  programot adnak minden korosztálynak, helyet adva a Nádihegedű 

Népművészeti műhelynek (https://www.nadihegedu.com)  és a Vadrózsa Tánc 

együttesnek (https://www.facebook.com/calgaryvadrozsa), csak párat említve. 

Rendszeresen működik a Calgary  Magyar Televízió és a ZeneBuona Rádió, melyek a 

közösség életéről tájékoztatnak. 

 

A két templom, katolikus és református, vallásos istentiszteleteken túl közösségi házként 

is működnek és rendszeres programokat kínálnak az érdeklődőknek. Míg a Szent 

Erzsébet Katolikus Egyház a Cserkészetnek nyújt helyet, a Kálvin Magyar Református 

Egyházban működik a Magyar Óvoda és Iskola 

(https://hungarianschoolcalgary.com/adult-school/ ), amely nemcsak a különböző 

korosztályú és magyar nyelvtudású gyermekeknek, de érdeklődő felnőtteknek is kínál 

magyar nyelvtanulási lehetőséget. Az Arts Poetica sorozat művészeti jellegű közös 

beszélgetésekre invitálja  az irodalomra, képzőművészetre fogékony érdeklődőket. A 

templomokban és a Magyar Házban rendszeresen szervez a közösség vacsorás esteket. A 

Bazár pedig jó lehetőség a magyaros házikolbász és hurka beszerzésére évente két 

alkalommal, ahol az önkéntesek segitségével készülnek hazai finomságok.  

 

Emellett, a Hungarian Deli (https://www.hungariandelicalgary.ca/), Polcan Meat  

Products and European Deli, (https://www.polcanmeatscalgary.ca) az Italian Centre Shop 

Ltd ( italiancentre.ca ) és még több más delikát üzlet segít a hazai ízek, fűszerek 

megtalálásában. A nagy élelmiszer üzleteken kívül, nyáron a piacokon is vásárolhatók 

friss gyümölcsök, zöldségek és az 1956-os menekülteknek köszönhetően, még magyar 

TV paprika is. 

 

Természetesen végtelenül sok mindent lehetne még írni városunkról, de reméljük, hogy 

ez a rövid ismertető elegendő bepillantást nyújt és segít az ide pályázó lelkésznek és 

családjának képet kapni, hogy mire számíthatnak Calgaryben. Részletesebb információért 

kérem forduljon a (https://en.wikipedia.org/wiki/Calgary ) és a 

 ( https://www.calgaryeconomicdevelopment.com/) linkekhez. 

 

 Szeretettel várjuk Önöket! 

 

 

 

Milyen lelkipásztort keresünk? 

Olyan lelkészt keresünk, aki elkötelezett keresztyénként odaadóan és példaadóan vezeti 

gyülekezetünket, különös tekintettel a lelkészi, pásztorizációs képességekre. 

 

 

 

https://www.nadihegedu.com/
http://www.facebook.com/calgaryvadrozsa
https://hungarianschoolcalgary.com/adult-school/
https://www.hungariandelicalgary.ca/
https://www.polcanmeatscalgary.ca/
http://italiancentre.ca/
https://en.wikipedia.org/wiki/Calgary
https://www.calgaryeconomicdevelopment.com/
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A  lelkészi állás betöltésének munkaköri leírása és kötelezettségek  

Pozíció megnevezése: Főállású lelkész 

 

Munkaköri leírás: Főállású lelkipásztor, aki az egyház presbitériumával szorosan 

együttműködve végzi feladatát és a Calgary-Macleod Egyházmegye felé tartozik 

elszámolással. 

 

 

(A Congregational Profile angol nyelvű változata az irányt adó, a magyar fordítás csupán 

tájékoztató jellegű.) 
 


