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Algirdas Mocius gimė 1917 m. gegužės 20 d. Šiaulių aps. Meškui-
čių vls. Dapkūnų k. Augo gausioje šeimoje – turėjo tris brolius ir dvi 
seseris. Mokėsi Meškuičių pradžios mokykloje, vėliau – Šiaulių ber-
niukų gimnazijoje. 1938 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1942 m. 
gruodį vysk.Vincentas Brizgys įšventino kunigu. 

1943 m. A. Mocius buvo paskirtas Viduklės (Raseinių r.) parapijos 
vikaru. Be pastoracinio darbo teko dirbti ir mokyklose, dėstyti tikybą. 
Pamokslų metu siekė parapijiečiams skiepyti Tiesos, Gėrio ir Grožio 
troškimą, pasitikėjimą Dievo valia.

1944 m. prasidėjus ginkluotam antisovietiniam pasipriešinimui, 
kun. A. Mocius neliko nuošalyje – lankydavo partizanų būrius Pau-
pio, Blinstrubiškių ir kt. miškuose, ten aukodavo šv. Mišias, klausyda-
vo išpažinčių, teikdavo Šv. Sakramentą, palaiminimą, aiškindavo ko-
vos už Tėvynės laisvę ir tikėjimą prasmę. Rinko partizanams pinigus, 
rūbus ir maistą. Suorganizavo slaptą spaustuvėlę, platino pogrindžio 
spaudą. Jo broliai taip pat įsitraukė į pasipriešinimą, tapo partizanais.

Kun. A. Mocius buvo ne vieną kartą kviestas į saugumą. 1945 m. 
birželio pabaigoje areštuotas. Iš pradžių kalintas Kaune, o lapkričio 
mėn. be teismo išvežtas į Komijos lagerius. 1946 m. balandžio 30 d. 
nuteistas 10 metų lagerio. 1954 m. vasarą paleistas, grįžo į Lietuvą. 
Kunigavo Milašaičiuose (dab. Raseinių r.). Daug dėmesio skyrė jauni-
mo auklėjimui, įkūrė religinę Švenčiausiosios Jėzaus širdies draugiją. 
1957 m. vasario mėn. suimtas antrą kartą ir tų pačių metų gegužės 
3 d. vėl nuteistas 10 metų. Kalėjo Dubrovlage (Mordovijoje). Kaip 
pasakoja kiti buvę politiniai kaliniai, iš gautų siuntinių kun. A. Mo-
cius rėmė likimo draugus, palaikė jų dvasią, klausė išpažinčių, slaptai 
aukojo šv. Mišias. Atlikęs skirtą bausmę, paleistas 1967 m. vasario 6 
d. Grįžęs į Lietuvą kunigavo Lauksodyje (Pakruojo  r.), Užunevėžy-
je (Anykščių r.), Jurbarke. Nuo 1982 m. dešimt metų buvo Siesikų 
(Ukmergės r.) parapijos klebonu. Rūpinosi bažnyčios atnaujinimu, 
įvedė centrinį šildymą. 

Kun. A. Mocius nepaisė ir nebijojo valdžios draudimų. Platino po-
grindžio spaudą, pamoksluose kritikavo pilietinių teisių ir religijos 
laisvės suvaržymus. Katekizavo vaikus, organizavo tikinčiųjų procesi-
jas. Aktyviai dalyvavo tikinčiųjų eisenose iš Tytuvėnų į Šiluvą ir į Kry-
žių kalną. 1979 m., minėdami savo veiklos dešimtmetį, Eucharistijos 
bičiuliai surengė atgailos žygį į Kryžių kalną. Kun. A. Mocius eisenos 
priešakyje ant savo pečių nešė sunkų kryžių. Ant Kryžių kalno jis au-
kojo šv. Mišias, pasakė pamokslą. Pasirašė 1979 m. rugpjūčio 23 d. 
kreipimąsi į Atlanto chartą pasirašiusių šalių vyriausybes ir Jungti-
nių Tautų Generalinį Sekretorių, vėliau pavadintą „45-ių pabaltijiečių 
memorandumu“.

Džiaugėsi tautiniu atgimimu, dalyvavo Sąjūdžio susibūrimuose. 
Silpnėjant sveikatai, 1992 m. grįžo į pirmąją savo parapiją, Viduklę, 
altaristos pareigoms. Mirė 1999 m. gruodžio 24 d. Raseinių ligoninė-
je. Palaidotas Meškuičių bažnyčios šventoriuje.

1999 m. liepos 1 d. kun. A. Mocius už nuopelnus Lietuvai buvo ap-
dovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio 
ordinu (dabar – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžius).
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