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Gimė 1889 metais balandžio mėn. 18 dieną, Mikitų kaime, Pla
telių valsčiuje, Kretingos apskrityje. Baigęs Kunigų Seminariją 
Kaune, 1913 m. rugsėjo 7 d. buvo įšventintas kunigu. Po to vika
ravo Plateliuose, Vainute. 1918 m. buvo lietuvių belaisvių kapelionu 
Vokietijoje, 1919 m. vikaravo Naumiestyje ir 1920 m. prie švč. 
Trejybės bažnyčios, Kaune. 1920-1921 m. studijavo Romoje, Šv. Gri
galiaus universitete teisių fakultete, kur 1921 m. gavo bažnytinės 
teisės daktaro laipsnį. 1921-1922 m. gilino bažn. teisės mokslus
S. Goncilii Kongregacijoje, Romoje. 1922 m. grįžo į Lietuvą ir tų 
metų spalio 11d. buvo paskirtas teisėju Kauno Arkivyskupijos 
Tribunole kaipo Iudex Synodalis. Be to jis ėjo moterystės ryšio gy
nėjo pareigas (Defensor Vinculi). Jo vardas dar minimas Concilium 
Vigilantiae ir dekanatinių konferencijų komisijose.

1922 m. rugsėjo mėnesio 1 d. buvo paskirtas Lietuvos Universiteto 
Teologijos-Filosofijos fakulteto kanonų teisės skyriaus vyresniu asis
tentu ; nuo 1923 m. birž. mėn. 1 d. ėjo docento pareigas, o 1924 m. 
birž. 14 d. paskirtas docentu. 1929 m. lapkričio 26 d. išrinktas extra
ordinariniu profesorium, o vėliau paskirtas ir ordinariniu profeso
rium. Jis dėstė sekančius kursus : Institutiones Iuris Canonici, lūs 
publicum ecclesiasticum, Bendrąją mokslinio darbo metodiką ir jos 
pratybas ; taip pat Kodekso Iuris Canonici sekančius tekstus : I,
III ir V knygas ; be to Fontes Iuris Canonici ir Ius concordatarium. 
Jis dėstė seminaristiniam ir akademiniam skyriuje. Ilgą laiką jis 
buvo Teol.-Filos. fakulteto sekretorius, o po Prof. Prano Kuraičio,
1939 m. to fakulteto dekanas.

Nuo 1931 m. redagavo mokslinį žurnalą Soter. Bažnytinės teisės 
klausimais daug rašė Draugijoje, Tiesos Kelyje, Sotere ir kitur. Parašė 
ir išspausdino šias knygas bei leidinius :

Ar moteriškė Joana buvo kadaise papa?, 1913, 1931.
Taikos klausimas, 1919 (iš Draugijos).
Civilinės jungtuvės, 1926.
Konkordatas ir Lietuvos konkordatas, 1928 (iš Tiesos Kelio).
Katalikiškos draugijos, 1932.
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Viešosios bažnytinės teisės, 1931.
Bažnytinė cenzūra ir draudžiamos knygos, 1931.
Bažnytinių teisių šaltiniai, 1931.
Bažnytinės teisės (Įvadas), 1932.
Moterystės teisės, 21932.
Moterystė, 1933.
Baudžiamosios teisės, 21934.
Įgimtoji teisė, 1934.
Prigimtinė teisė, 21936.
Dvi numirusių vietos — kapinės ir krematorija, 1936.
Laidojimas, 1937.
Bažnytinės asmeninės teisės, I, 1938 ; II, 1939.

Pastebėtina, kad jo paruošti bažnytinės teisės veikalai buvo 
Vytauto Didžiojo Universiteto, Teol.-Filos. fakulteto leidiniai.

Kaip asmuo jis buvo nepaprastai darbštus, nuošalus ir išdi
džiai užsispyręs. Nemėgo jis būti minimas spaudoje. Tik arkivysku
pijos elenchus surinkdavo ir visuomenei patiekdavo kiek smulkesnių 
žinių apie ji. Įsigilinęs į studijas bei dėstymą ar rašymą visai pamiršo 
savo tėvus ir tėviškę. Kaip profesorius jis jos visai neaplankęs. 
Tuo nusiskusdavo jo tėvas, stebėdavosi draugai.

Šiaip jis buvo judrus, sąmojingas. Labai produktyvus vadovėli
nės bažnytinės teisės paruošime ir leidime. Paskaitas aiškindavo 
gerokai įpindamas žemaitiškos tarmės žodžių ir tai su tam tikru 
pamėgimu ; jo knygų kalba stati ir nepertiksli. Kadangi jis buvo 
pionierius bažnytinės teisės vadovėlių paruošime, turbūt todėl 
Teol.-Filosofijos fakultetas juos leido noriai ir skubiai. Tos srities 
literatūros lietuvių kalba labai trūko.

Klasėje jis buvo daugiau privengiamas negu mėgiamas. Pasta
bose studentams smarkus žodis turėdavo ir sarkazmo priemaišų. 
Privačiai studentams jis buvo sunkokai prieinamas. Namuose dirb
davo ilgas valandas be jokios pertraukos, paskendęs rūkalų dūmuose. 
Gal dėl to ir anemikas. Kartkartėmis mėgo kito profesoriaus — žemai
čio draugystę.

Nuo 1939 m. iš profesorių atleistas gana ramiai gyveno prie 
Šv. Antano bažnyčios, Žaliajam kalne, Kaune, ir rašė bene bažnytinio 
proceso teisę. Ar jis ją ruošti baigė — nežinia. Mirė ir buvo palaidotas 
1948 metais, Kaune.
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