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Edward McBride werd geboren op 23 februari 1927 en groeide op in Belfast.  Onder invloed van 
pater Dominic Crilly SDS, een dorpsgenoot uit Belfast, trad hij in 1948 in het noviciaat van de 
Salvatoren in Christleton Hall, Chester en nam de kloosternaam Malachy aan.  Later zou hij een 
graad in de klassieke talen behalen aan Queen's University, Belfast.  Na zijn priesterstudies en 
priesterwijding doceerde hij filosofie aan St Mary's College, Sindlesham en Breakspear College, 
Abbots Langley, voordat hij een korte periode lesgaf aan het Salvatoriaans College, Harrow 
Weald. Daarna was hij assistent in St Laurence's, Birkenhead, waar hij betrokken raakte bij het 
werk van het “Apostelschap van de Zee”, waarbij hij aan boord van schepen klauterde om de mis 
op te dragen voor zeelieden.  Hij woonde ook enige tijd in de Star of the Sea Social Club in 
Birkenhead, wat ongetwijfeld een opleiding was in de Universiteit van het Leven.   
 
Als jonge priester had Pater Malachy ernstige gezondheidsproblemen, hij werd zelfs een aantal 
keren in het ziekenhuis opgenomen. Toch deed hij veel assistenties in het bisdom Shrewsbury en 
vermaakte hij de confraters tijdens de recreatie vaak met verhalen over excentrieke pastoors die 
hij was tegengekomen.  Nadat hij verder les had gegeven in het Christleton junior seminarie, 
doceerde hij filosofie aan het Westminster diocesaan seminarie in Ware in Hertfordshire, en 
algemene vakken aan de Cardinal Vaughan School in Londen. 
 
Een groot deel van Pater Malachy's carrière als priester werd echter in beslag genomen door 
bestuurlijke taken.  In 1975 werd hij gekozen tot Provinciaal Overste van de (toenmalige) Britse 
Provincie.  Deze functie zou hij tot 1984 blijven uitoefenen, ondanks zijn slechte gezondheid.  Hij 
had geen auto en was dus vaak op de trein aangewezen voor bezoeken of het regelen van 
noodgevallen.  Dat leverde hem in de Provincie de titel op van "Zalige Malachy van de 
spoorwegen".  Desondanks wist hij bijzonder goed om te gaan met priesters die problemen 
hadden met alcohol of andere persoonlijke problemen.  Hij deed er alles aan om ervoor te zorgen 
dat zulke randfiguren zoveel mogelijk in het gelid werden gehouden. 
 
Na zijn tijd als Provinciaal Overste behaalde hij met onderscheiding een diploma in Theologie aan 
het Heythrop College.  Maar toen hij later als novicenmeester in Ierland werkte, werd hij gekozen 



als afgevaardigde naar het Generaal Kapittel in 1987.  Erg onverwacht werd hij er tot Generaal 
Overste gekozen, een functie die hij de volgende zes jaar zou vervullen.  
 
Deze nieuwe opdracht bracht veel wereldreizen met zich mee, onder andere naar Colombo, 
Taiwan en Congo.  Er zijn veel verhalen over deze tijd als Generale Overste; van slapen in een 
kamer vol vleermuizen in Colombia, tot kamperen in de Afrikaanse bush met de hele nacht 
brullende leeuwen. Eén van de hoogtepunten van Pater Malachy's ambtstermijn als Generaal 
Overste was zeker de officiële herlancering van de Salvatoriaanse aanwezigheid in India, waar hij 
in 1990 de eerste steen legde van ons huis in Bangalore. Dit bracht een hele nieuwe missionaire 
beweging op gang in onze Sociëteit, die in de daaropvolgende jaren zou resulteren in de 
oprichting van vele nieuwe missies over de hele wereld. 
 
Na deze zware tijd ging hij bij een vriend wonen in Thurles, Co.  Tipperary, hoewel hij vaak naar 
Sallynoggin, bij Dublin, reisde om de mis op te dragen voor de mensen in het Iers.  Daarna trok 
hij zich meer permanent terug in Buncrana, hoewel hij er vaak dienst deed als assistentie priester.  
Hij was ook gezegend met een uitgebreid archivistisch geheugen en kon zich data, namen en 
plaatsen met het grootste gemak herinneren.  Bovenal had hij een persoonlijke belangstelling 
voor veel mensen. 
 
Tijdens de laatste weken van zijn leven had pater Malachy een val en werd hij geopereerd aan 
zijn dijbeen, waarbij botkanker werd ontdekt. Hij werd ontslagen naar palliatieve zorg. Hij stierf 
in Nazareth House, Fahan, Donegal in Ierland op 18 november 2022. Hij was 95 jaar oud en was 
gedurende 73 jaar Salvatoriaan. Moge hij rusten in vrede! 


