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Urodził się 25 kwietnia 1936 r. w Paczynie. Jego rodzicami byli Alfons Szygula – cieśla i Krystyna z 

domu Wystrych. W 1953 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego 

w Nysie kolejno na V roku studiów kontynuował naukę w Opolu. Świecenia kapłańskie otrzymał w 

rodzinnej parafii w Toszku w 1959 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Bytomiu, a 

następnie pełnił posługę kapłańską w Opolu. W 1969 r. jako proboszcz objął parafię pw. Św. Andrzeja 

Apostoła w Ujeździe. Zainicjował, poprowadził i zmobilizował dobrych ludzi do udziału finansowego i 

materialnego oraz do świadczenia darmowej pracy  na rzecz budowy kościołów.  Poprowadził dwie 

budowy kościołów filialnych -  w Starym Ujeździe i w Niezdrowicach. Systematyczne starania i zabiegi 

księdza Szyguli umożliwiły wykonanie koniecznych prac remontowych i renowacyjnych w 

zabytkowym kościele parafialnym, które obejmowały wymianę więźby dachowej, malowanie elewacji 

zewnętrznej, naprawę wieży, renowację 2 ołtarzy bocznych i ołtarza głównego. Dbał o rozwój 

kościoła i rozwój wiary wśród dzieci i młodzieży. Był inicjatorem powstania scholii dziewczęcej w 

każdym z trzech kościołów. Utworzył i poszerzał grono Dzieci Maryi i ministrantów. Pod jego bokiem 

wychowało się 6 kapłanów. Jest kapłanem otwartym na inicjatywy duszpasterskie. Wskazując na 

panującą na terenie gminy Ujazd różnorodność przekonań, pochodzenia, status społeczny, historię, 

obyczajowość i kulturę namawiał do wzajemnej akceptacji, zrozumienia i poszanowania. Jego 

podejmowane działania miały na celu integrację lokalnego środowiska. Nakłaniał ludzi do rozwoju i  

zdobywania wykształcenia, nabywania nowych umiejętności i wiedzy. Nieodpłatnie prowadził kursy 

języka niemieckiego. Wprowadził odprawę mszy św. W j. niemieckim i łacińskim. Jak pierwszy z księży 

w parafii Ujazd wprowadził mszę za ojczyznę w dniu 11 listopada. Jako znawca języka migowego w 

swojej bogatej pracy duszpasterskiej na rzecz osób głuchoniemych m.in. przez 10 lat w Górze Św. 

Anny przygotowywał dzieci z Diecezji Opolskiej do Pierwszej Komunii Św. oraz młodzież do 

sakramentu bierzmowania. Od roku 1958 r. odprawiał msze dla głuchoniemych. Ks. Szygula 

organizował i prowadził działalność pomocową na rzecz parafian i mieszkańców Powiatu 

Strzeleckiego potrzebujących pomocy finansowej, materialnej i żywnościowej. Otwarcie odpowiadał 

na apele biskupów i Caritas Diecezji Opolskiej. Zorganizował zbiórkę płodów rolnych dla 

pokrzywdzonych przez suszę rolników z Polesia. W 2008 r. przeprowadził zbiórkę środków czystości i 

żywności dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego pokrzywdzonych w wyniku przejścia trąby 

powietrznej. Cechą charakterystyczną ks. Szyguli jest jego skromność, nieprzywiązywanie zbytnio 

uwagi do rzeczy materialnych, co wyraża się to np. w nie posiadaniu przez niego samochodu. Po 

Polsce jak również po Europie od ponad 40 lat podróżował autostopem uważając, że ta forma 

podróżowania pozwala na pewne oszczędności oraz na wzbogacenie człowieka poprzez poznanie 

wielu ludzi. W 2003 r. Rada Miejska w Ujeździe nadała Księdzu Prałatowi Wernerowi Szyguli tytuł 

„Zasłużony dla Gminy Ujazd”, a w 2006 r. Marszałek Województwa Opolskiego Odznakę Honorową 

„Za zasługi dla Województwa Opolskiego”  

 


