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Pásztor:  Lakatos Dénes atya 
Magyar Istentisztelet:  Naponta 11:00 
Magyar felekezet:  130-150 fő 

Az egyházközösség története 
 
A magyarok nagy számban a második világháború és az 
1956-os forradalom után érkeztek Kanadába. Eleinte a 
katolikus magyarság nem volt szervezett és saját templomuk 
sem volt. Ez Csáki Benjámin atya érkezésével megváltozott, 
aki Duke érsek kérésére érkezett plébánosnak Abbotsford városába, a mintegy 150 főnyi katolikus 
magyarságnak rendszeres misét tartani a Szent Anna templomban. 1950 májusának végén érkezett, 
miután tanulmányait Rómában befejezte, az erdélyi származású Zsigmond Albert atya, hogy segítsen Csáki 
Benjámin atyának. 
1957-ben Duke érsek arra kérte Zsigmond atyát, hogy lássa el a mintegy 6000 magyar menekült lelki 
életének gondozását. Az 1956-os forradalom menekültjei megkaptak minden segítséget, amire szükségük 
volt és hamarosan új életet kezdhettek Vancouver-ben és más közeli városokban. 
1957-től kezdődően minden vasárnap tartottak magyar nyelvű szentmisét a német Holy Family 
templomban. A vancouveri magyar katolikus élet virágzásnak indult. 1959 tavaszán érkezett Henye Géza 
atya, aki egy ideig a katedrálisban rendezte be a rezidenciáját. Henye atyát az érsek nevezte ki a misszió 
élére; a szentmiséket továbbra is a német Holy Family templomban tartották. Az egyházközösség szeretett 
volna már egy saját templomot, amelyet 1961-ben sikerült megvásárolni 45.000 dollárból. A “Magyarok 
Nagyasszonya” templomot 1962. június 8-án szentelte fel William Mark Duke érsek úr. 
1963-ban Henye atyát betegsége miatt az érsek felmentette szolgálata alól. Ismét Zsigmond atya volt az, 
aki a pap nélkül maradt magyarokon segített. Megkérte Martin Michael Johnson segédpüspököt, aki éppen 
Rómába készült a Zsinatra, hogy kérje meg a jezsuita generálist, hogy a külföldön élő jezsuiták vegyék 
gondozásukba a vancouveri Magyarok Nagyasszonya egyházközséget. A magyar jezsuita provinciális 
Varga Andor a torontói plébánost Horányi Lajos-t küldte Vancouverbe 1963-ban. Rácz atya és Potanko 
atya néha segítettek neki, miután Horányi atyára hárult az új plébánia további szervezése és anyagi 
gondjainak rendezése. 1969-re Horányi atya vezetése alatt a közösség kifizette a templom vételárát a 
kamatokkal együtt. 1971-ben az atya váratlanul megbetegedett és helyét Ugrin Béla atya vette át, aki 23 
éven keresztül volt a közösség tisztelt és megbecsült vezetője. 1994-ben Ugrin Béla jezsuita plébános 
egészségére való hivatkozással kérte nyugdíjaztatását. 
Az új plébános, Kiss Gábor már betegen érkezett Vancouverbe. Igyekezett elődje munkáját folytatni, de 
1996-ban egészségi állapota rosszabbra fordult és kérte felmentését. Ezen év szeptember elsején érkezett 
a szabadkai egyházmegyétől Pesznyák Béla atya, aki 2001-ig volt a templom plébánosa. A jelenlegi 
lelkész, Lakatos Dénes atya, 2001 óta tölti be tisztségét a Magyarok Nagyasszonya egyházközösségnél. 
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