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T. Edouardas gimė 1921 m. liepos 30 d. Lausanne, Šveicarijoje,  
generolo šeimoje, kur augo drauge su jaunesniuoju broliu. 
Studijavo Lausanne universitete teisę ir įgijo teisės licenciato 
(magistro) laipsnį. 1950 m. šeima išvyko gyventi į Buenos 
Aires, Argentiną.

1952 m. įstojo į Jėzaus draugiją (jėzuitų ordiną). Studijavo 
kunigų seminarijoje Romoje ir ten 1959 m. liepos 4 d. buvo 
įšventintas į kunigus. Mama būdama protestantė ypač gerbė 
sūnaus pašaukimą į kunigystę, o Edouardas labai mylėjo savo 
mamą. 

1961-1965 m. buvo Lotynų Amerikos studentų kapelionu 
Prancūzijoje ir Mergelės Marjos grupių dvasiniu vadovu. Nuo 
1974 m. buvo paskirtas aukštųjų mokyklų studentų kapelionu 
Versailles. Daugelį metų dirbo su studetiškuoju jaunimu.



Tarp daugelio tiesioginių 
įsipareigojimų labai aktyviai 
dirbo ekumenizmo srityje, 
buvo aktyvus visų 
krikščioniškų konfesijų 
suartėjimo, bendrystės ir 
susivienijimo šalininkas.

Prasidėjus Katalikų Bažnyčios 
dvasinio atsinaujinimo 
judėjimui, t. Edouardas kartu 
su s. Rozana tapo atsakingais 
už įvairių charizmatinių 
grupių  formaciją Prancūzijoje, 
kūrė krikščionių intelektualų 
grupes ir t.t.



T. Edouardas daugelį metų darbavosi vidinio išgydymo 
tarnystėje Prancūzijoje ir kitose Europos šalyse bei Lotynų 
Amerikoje, vesdamas gausybę  ignaciškojo dvasingumo 
rekolekcijų ir palydėdamas žmones rekolekcijų metu bei per  šv.
Ignaco Lojolos dvasines pratybas kasdieniniame gyvenime. 

Ši turtinga dvasinė patirtis leido Jam įvardinti pagrindinę kliūtį, 
trukdančią  žmogaus širdžiai atsiverti Dievo Meilei, t.y., per 
gyvenimą patirtų nuoskaudų neatleidimą.

Remdamasis ignaciškuoju dvasingumu, t. Edouradas parengė 
vidinių žaizdų gydymo metodą, kurį pavadino Meilės ir 
atleidimo keliu.

Gausių Dievo malonių dėka Jis padėjo išgyti daugybei sužeistų 
žmonių, pakvietęs juos eiti šiuo Meilės ir atleidimo keliu.



2002 m. spalio 17 d. t. Edouardas kartu 
su 12-ka bendraminčių palydėtojų įkūrė 
Gerojo Samariečio tarptautinę 
ekumeninę broliją Prancūzijoje ir 
Šveicarijoje.

Gerojo Samariečio brolija buvo įkurta 
kaip ignaciškuoju dvasingumu 
besiremiančių dvasinių palydėtojų 
asociacija, kurios pagrindiniai 
uždaviniai – vesti  vidinio gydymo per 
atleidimą rekolekcijas ir ruošti žmones 
šiai tarnystei.

Netrukus, 2003 m. rugpjūčio 30 d., 
bendradarbiaujant s. Rozanai, Gerojo 
Samariečio bendruomenė buvo įkurta ir 
Lietuvoje



T. Edouardas į moderniąją 
prancūzų kalbą išvertė šv. 
Ignaco Lojolos „Dvasines 
pratybas“ ir išleido 1986 m. 

2014 m. išleista t. Edouardo
knyga apie vidinį gydimą 
per atleidimą.



2000 m. t. Edouardas Lietuvoje vedė pirmąsias rekolekcijas bei 
sesiją apie vidinį gydymą. Po to keletą metų atvykdavo vesti 
rekolekcijų ir sesijų vidinio gydymo ir palydėjimo temomis. 

2005 m. vedė rekolekcijas benediktinų vienuolyne Palendriuose. 

Lietuvoje ne tik dirbo, bet ir atostogavo su s.Rozanos 
bendruomene Valkininkuose bei Nidoje. 



Visada aktyviai dalyvavo GSB veikloje, kartu dirbdamas





ir dalindamasis džiaugsmu





Jis labai mylėjo Lietuvą



ir mūsų yra labai mylimas 





Jūs turite labai stipriai mylėti vieni kitus. 

Mūsų bendruomenės stiprybė ir vaisingumas 

priklauso nuo jos dvasingumo ir 

kiekvieno nario asmeninio įsipareigojimo.

t. Eduardas SJ

Gerojo Samariečio bendruomenės įkūrėjas




