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Vandaag zijn we bedroefd omdat we het bericht ontvangen hebben dat van onze confrater 
pater Malachy McBride SDS overleden is. Van 1987 tot 1993 was hij onze generale overste: 
een salvatoriaan die Jezus Christus centraal stelde in zijn leven. Hij werd voor allen die hem 
kenden een voorbeeld van vrijgevigheid en dienstbaarheid aan anderen. Pater Malachy is erin 
geslaagd een lang, duurzaam en gezegend leven te leiden. Daarom rouwen wij vandaag om 
zijn afwezigheid, alsof een grootvader van ons overleden zou zijn. Net als andere oudere 
confraters vertegenwoordigt zijn bestaan de wortels, de herinnering en de wijsheid van onze 
apostolische Sociëteit. Zoals Psalm 44 zegt: "in de ouderdom zullen zij vrucht blijven dragen" 
vanwege hun toewijding, hun geloof en hun wijsheid. 
 

Overigens heeft niet iedereen het verhaal gehoord van deze "bejaarde salvatoriaan". Toen hij 
nog heel jong was, in Noord-Ierland, gaf hij resoluut gehoor aan de oproep om Jezus te volgen, 
in de voetsporen van de zalige Franciscus Jordan. Bevestigd in zijn roeping kreeg hij de 
kloosternaam "Maleachi", wat in het Hebreeuws betekent: "boodschapper van God". Hoe 
goed is het om in deze wereld, waarin wij onszelf zien verzinken in de logica van zelfbehoud en 
zelfreferentialiteit, een trouwe salvatoriaan onder ons te hebben gehad die zijn leven wist te 
vertalen in een boodschap van dienstbaarheid en gemeenschap met God en met zijn broeders 
en zusters! Hij zal altijd een getuigenis zijn die ons inspireert en onze harten vervult met 
immense dankbaarheid. 
 

Pater Malachy had ook de roeping van een pedagoog en professor in de filosofie, die niet alleen 
op het niveau van ideeën bleef, maar die op een eenvoudige, glimlachende en goedmoedige 
manier een groot deel van zijn leven wijdde aan het organiseren, animeren en leiden van het 
apostolische werk van de zalige Franciscus Jordan. Na provinciale overste van de salvatorianen 
in Groot-Brittannië te zijn geweest, werd hem een sabbatjaar aangeboden, dat hij graag 
aannam. Hij gebruikte dit jaar vooral om zich te wijden aan het lezen en bestuderen van de 
documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Daarna werd hij novicemeester. In dit werk 
wist hij aandachtig en geduldig te luisteren naar de intenties van de jongeren en het beste in 
hen naar boven te halen om van daaruit samen verder te bouwen. 
 

Op de rijpe leeftijd van 60 jaar nam hij deel aan het 14e Generaal Kapittel van de Sociëteit in 
Steinfeld, Duitsland. Bij deze belangrijke gebeurtenis kozen de kapitularissen pater Malachy tot 
generale overste van onze apostolische Sociëteit. Zich bewust van zijn fysieke zwakheden en 
verrast, aanvaardde pater Malachy deze dienst met grote nederigheid en hernieuwd 
vertrouwen dat God Voorzienend is en altijd alles nieuw maakt. 
 



 
Zijn verhuis naar de stad Rome en het leren van de Italiaanse taal was voor hem geen 
onoverkomelijke uitdaging, zoveel als men zich kan voorstellen voor iemand die uit het 
noorden van de wereld komt. Niet alleen deed hij het met grote inzet, maar hij moedigde ook 
de andere leden van het generalaat aan om de Italiaanse taallessen te volgen die in het 
Moederhuis werden aangeboden. Inderdaad, echte wijsheid is niet gebaseerd op het geloof 
dat men alles weet, maar op de erkenning van de eigen grenzen om zich te laten helpen en te 
leren van en met anderen. 
 

Misschien wel de belangrijkste gebeurtenis van zijn algemeen bestuur was de terugkeer van 
de salvatorianen naar India. Het leek misschien een kleine stap in die tijd, maar tot op heden 
is hij van grote transformerende kracht in de ontwikkeling van de Sociëteit gebleken. Wij zijn 
pater Malachy erkentelijk voor deze beslissende gebeurtenis waardoor de salvatorianen de 
missionaire geest die in het hart van de Stichter leefde, weer hebben opgenomen. Zo werd, na 
vele moeilijkheden en uitdagingen te hebben overwonnen, in 1990 het zaad van het charisma 
opnieuw gezaaid en vandaag zien wij het bloeien in verschillende regio's van India en het 
Aziatische continent. 
 

Beste pater Malachy McBride, wij zijn jou eeuwig dankbaar voor jouw voorbeeld van genereus, 
eenvoudig salvatorisch leven en van het overbrengen van vreugde aan anderen. Hartelijk dank 
dat jij ons hebt geleid en geleerd om de missionaire geest die in het hart van de zalige 
Franciscus Jordan brandde, levend te houden. Moge God jou in zijn genadige armen 
ontvangen, zodat je samen met de Liefde en Vrede van onze geliefde Stichter in het gezelschap 
van zovelen die ons voorgingen op deze weg van het kenbaar maken van Jezus Christus door 
woord en voorbeeld, mag delen in de glorie van de Eeuwigheid. Beste confrater, hier gaan wij 
verder op deze weg van trouw zoals jij, met in de herinnering van ons hart onze immense 
dankbaarheid voor het geschenk van jouw bestaan, de kracht van jouw getuigenis, 
dienstbaarheid en wijsheid! In leven en in sterven behoren wij de Heer toe! Amen. 
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