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Az egyházközösség története 
 
Minnesota állammá alakulása, vagyis 1858 óta élnek 
ezen a területen magyarok. Sokan az 1848-49-es 
szabadságharc idején menekültek Amerikába, s 
telepedtek le Észak-Amerikában a középnyugati 
Minnesotában. 1870 és 1918 között még többen jöttek ide és találtak otthonra. Akik a közép-
nyugati részre érkeztek, nagy számban Saint Paul városában, később Minneapolisban és a 
két város  környékén telepedtek le. A katolikusok csatlakoztak a már meglévő Szent Ágnes, 
Szent Bernárd és Szent András templom közösségeihez. Saint Paul városában a magyarok 
legnagyobb számban a Como nevű úton épült Szent András templomhoz tartoztak. A 
protestánsokkal kezdetben egy baptista gyülekezet papja, Andrew Kandler foglalkozott, aki 
még magyarul is megtanult, hogy jobban szolgálhassa a nagyszámú magyar közösséget. A 
helyi magyar közösség egy része csatlakozott a Warrendale Presbiteriánus Templomhoz. 
1889-ben a templom céljaként új missziót állítottak fel, felépíteni a Reformátusok Reménysége 
Házát a közösség számára. Sokan a magyarok közül munkájukkal és pénzbeli adományaikkal 
segítették az épület fejlesztését. 
1898-ig egy utazó magyar református pap-házaspár látta el a közösség lelkipásztori feladatát. 
A pap-házaspárnak több gyermeke közül egy lányuk ebben a templomban esküdött egy helyi 
amerikai férfivel. Több mint 100 éve ebbe a templomba járnak ennek a családnak a 
leszármazottai. 
A templom 1921-ben kapta első kinevezett lelkipásztorát Rev. George Földessy-Fisher 
személyében, aki Dubuqe városban Iowa állam szemináriumában végzett. Magyar nyelven 
tartotta az első istentiszteletet. Hat évig szolgálta a Warrendale Templom magyar közösségét 
kétnyelvű Istentiszteleteken, amikor álhelyezték Grand Forks városba, Észak Dakotába. 
Ezután már nem tartottak két nyelven miséket, beszédeket, mert nem volt magyarul beszélő 
pap. A családok gyermekei segítettek szüleiknek az angolul elmondottak megértésében. 
Jelenleg is vannak magyar gyökerekkel rendelkező családok, akik közül néhányan még 
értenek egy keveset, talán beszélnek is néhány szót magyarul. 
A Warrendale templom számára nagyon fontos a magyar gyökerek megtartása és a magyar 
családok még itt élő leszármazottainak jelenléte. A kötődés megtartására testvértemplomi 
kapcsolatot állítottak fel az erdélyi Kéró templom közösségével, valamint testvér gyülekezetük 
a csetényi presbiteriánus templom Magyarországon. 
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