
 

Algirdas Mykolas Dobrovolskis gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje geležinkelio tar-
nautojo šeimoje. Augo lenkiškoje aplinkoje, todėl mokslai pradžios mokykloje sekėsi sunkiai. 
Vėliau mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, kur išsiugdė pasiryžimą stropiai mokytis. Baigęs 
gimnaziją, 1936 m. įstojo į Plungės kapucinų vienuolyną. 1940–1944 m. mokėsi Kauno ku-
nigų seminarijoje. 1944 m. kovo 25 d. priėmė kunigo šventimus ir tapo Tėvu Stanislovu. Tre-
jus metus dirbo pastoracinį darbą Plungėje, 1947 m. buvo perkeltas į kapucinų vienuolyną ir 
parapiją Petrašiūnuose, Kaune. Važinėjo po visą Lietuvą ir netruko išgarsėti kaip drąsus pa-
mokslininkas. Savo pamoksluose Tėvas Stanislovas drąsino žmones nepasiduoti nusivylimui 
ir girtuoklystei, skatino remti kovotojus už laisvę ir nestoti į komunistų partiją, ragino tuoktis 
bažnyčioje ir nešvęsti sovietinių švenčių. Dėl šių savo kalbų neliko nepastebėtas MGB. Apie jį 
sukosi net 7 slapti informatoriai, kurie fiksavo jo keliones po Lietuvą, užrašinėjo pamokslus. 
1947 m. sausio 25 d. pas Tėvą Stanislovą buvo padaryta krata, paimtas jo rašomosios mašinėlės 
šrifto pavyzdys. 

1948 m. gegužę Tėvą Stanislovą labai sukrėtė sovietų valdžios įvykdytas masinis gyventojų 
trėmimas, kurio metu buvo ištremta daugiau nei 40 tūkst. žmonių. To meto pamoksluose jis 
ragino žmones melstis už ištremtuosius ir įkalintus tautiečius ir smerkė žiaurios trėmimo ak-
cijos vykdytojus, negailinčius nei kūdikių, nei senelių, nei nėščių moterų. Po mėnesio Kauno 
arkivyskupijos valdytojas uždraudė jam sakyti pamokslus, o 1948 m. rugpjūčio 10 d. pas jį vėl 
buvo padaryta krata. Kitą dieną Tėvas Stanislovas buvo areštuotas ir apkaltintas, kad pasinau-
dodamas Bažnyčios bei savo, kaip kulto tarno ir vienuolio, padėtimi užsiėmė antisovietine 
propaganda. Tardomas Tėvas Stanislovas savo pamokslų turinio neišsigynė, teigė, kad tai jo 
pareiga aiškinti žmonėms, kas vyksta Lietuvoje, ir stiprinti jų dvasią. 1948 m. gruodžio mėn. 
Ypatingojo pasitarimo nutarimu jis buvo nuteistas 10 metų lagerio ir išvežtas į Intos lagerį 
Komijos ASSR. 1956 m. rugpjūčio mėn. buvo paleistas, grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas į at-
kampią Jurbarko r. Vertimų parapiją. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad amnestija jam pritaikyta 
nepagrįstai (ji nelietė „ypač pavojingų“ nusikaltėlių, tarp jų ir katalikų kunigų), todėl Tėvas 
Stanislovas vėl buvo suimtas ir išvežtas į Komijos ASSR – šį kartą į Vorkutą. Antrą kartą iš 
lagerio paleistas 1957 m. liepą. 

Kadangi kapucinų vienuolija tuo metu sovietų valdžios jau buvo panaikinta, į Lietuvą grį-
žusiam Tėvui Stanislovui buvo uždrausta turėti tonzūrą ir auginti barzdą, vilkėti vienuolio 
rūbais – leista dirbti tik kaip dieceziniam kunigui. Teko kunigauti Juodeikiuose (Joniškio r.), 
Žemaitkiemyje (Ukmergės r.), Milašaičiuose (Raseinių r.), Butkiškėse (Raseinių r.). Visur gar-
sėjo savo rengiamom talkom, koplytstulpių statymu, rekolekcijomis kunigams ir pamokslais, 
kurių paklausyti susirinkdavo žmonės ir iš kitų parapijų. Toks aktyvumas neliko sovietų val-
džios nepastebėtas. Jo namuose ne kartą darytos kratos, užvesta agentūrinio sekimo byla, kurį 
laiką net atimtas registracijos pažymėjimas ir uždrausta dirbti pastoracinį darbą. Norėdama 
populiarų kunigą kuo labiau atskirti nuo visuomenės, valdžia jį 1966 m. vasarą perkėlė į vie-
ną vargingiausių užkampio parapijų Kėdainių r. pakraštyje – Paberžę. Tačiau netrukus Tėvo 
Stanislovo dėka Paberžės vardas tapo žinomas ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos, Ukrainos, Estijos 
ir kitų kraštų intelektualams. Jis rinko ir restauravo bažnytinius žibintus, rūbus, paveikslus, 
įvairius sendaikčius – sukaupė unikalią kolekciją, kurią įkurdino svirnelyje-muziejuje. Paber-
žėje pas Tėvą Stanislovą buvo galima rasti ir pasiskaityti ikikarinių laikų religijos, filosofijos, 
istorijos ir kt. knygų, žurnalų, vėliau – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“, „Aušros“ ir kt. 
pogrindžio spaudos, rusų ir lietuvių emigrantų leidinių, padiskutuoti su įdomiais atvykėliais 
iš kitų kraštų, sužinoti naujienas. Bet labiausiai visus traukė pati Tėvo Stanislovo asmenybė, jo 
tolerancija, erudicija, dvasingumas. 

1976 m. gruodžio mėn. Tėvas Stanislovas buvo tardomas ir įspėtas, kad gali būti sudaryta 
nauja baudžiamoji byla, nes pas jį lankosi įtartini asmenys iš visos SSRS, Paberžėje laikoma ir 
platinama draudžiama literatūra. Pradėta slapta klausytis jo pokalbių telefonu. Tas pat karto-
josi 1981 m. po procesijos į Šiluvą. Be to, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis bažnytinę valdžią 
vertė uždrausti kunigui A. M. Dobrovolskiui sakyti pamokslus kitose bažnyčiose. Tačiau Tėvas 
Stanislovas ir toliau važinėjo po visą Lietuvą ir sakė pamokslus. 1978 m. balandžio mėn. kartu 
su kitais Kauno arkivyskupijos kunigais jis pasirašė pareiškimą dėl naujos LSSR konstitucijos 
straipsnių, susijusių su tikinčiųjų teisėmis, 1983 m. – pareiškimą, reikalaujantį paleisti iš įkali-
nimo kunigus Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių. 

Lietuvai tapus nepriklausoma, atkūrė kapucinų namus Dotnuvoje, rūpinosi vienuolyno 
restauravimu. Jo nuopelnai buvo įvertinti. 1996 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos Preziden-
to dekretu Tėvas Stanislovas apdovanotas LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (dabar – LDK 
Gedimino ordino Karininko kryžius). 1997 m. jam suteiktas Kėdainių krašto Garbės piliečio 
vardas. 1999 m. balandžio 14 d. už žydų gelbėjimą nacių okupacijos metais Lietuvos Respub-
likos Prezidento dekretu apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 1999 m. apdovanotas 
ir Santarvės fondo premija. Apie jo gyvenimą parašytos kelios knygos, sukurta dokumentinių 
filmų.

2001 m. Tėvas Stanislovas sužinojo, kad serga vėžiu. Sveikata silpo, jėgų mažėjo, todėl 
2002 m. kovo 28 d. jo paties prašymu buvo atleistas iš visų užimamų pareigų ir paskirtas tik 
Paberžės bažnyčios administratoriumi. Mirė 2005 m. birželio 23 d. Kaune. Palaidotas Paberžės 
bažnyčios šventoriuje.
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