Lipiec 2015 (nr 66)
Hasło miesiąca:
Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od
złego.
/Mt 5,37/

Powitanie
Rozpoczęliśmy okres wakacyjny – czas relaksu, odprężenia, przynajmniej czasowego
zwolnienia tempa. Czasu, w którym możemy głębiej spojrzeć w siebie, zastanowić się nad
swoją kondycją, tą plażową, ale też, a może przede wszystkim, duchową. Gdzie jesteśmy
na naszej drodze z Bogiem? Jak wykorzystujemy czas, który został nam dany? Jak i co
komunikujemy otaczającemu nas światu? Być może do refleksji na ten temat zachęcą
nas przemyślenia inspirowane biblijnym hasłem miesiąca. Nie zabraknie też relacji
z wydarzeń ostatnich tygodni w naszych parafiach – a był to czas bardzo intensywny.
W aktualnym numerze Biuletynu także pierwsza część kalendarium ponad 40-letniej
służby ks. proboszcza Tadeusza Makuli w naszych parafiach. Wyboru dokonał ks.
proboszcz wraz z małżonką. Polecamy Waszej uwadze –to w końcu nasza wspólna
historia.
____________________________________________________________________________|SS

„Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz
mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją.”
/Ps 139, 4-5/
Słowo o języku...
Czy wiesz, który z ludzkich mięśni jest najsilniejszy? Istnieje teoria, że jest nim język,
chociaż nie pracuje on zupełnie sam. Pomaga nam w jedzeniu, połykaniu, odczuwaniu
smaku i oczywiście w mówieniu. W tej ostatniej dziedzinie każdy z nas zapewne
doświadczył, jak wielką siłę ma ten narząd. Nawet Jakub w swoim liście poświęcił temu
jeden cały rozdział - rozdział trzeci. Napisał w nim m.in.: „...język jest małym członkiem,
lecz pyszni się z wielkich rzeczy (…) Język jest ogniem (…) Nikt z ludzi nie może ujarzmić
języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu (…) Z tych samych ust
wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.”
Wiele lat później Winston Churchil powiedział: „Człowiek ma coraz większy wpływ na
każdą dziedzinę, z wyjątkiem siebie samego.” Czy nie dziwi cię, że możemy już latać na
księżyc czy konstruować skomplikowane maszyny, ale jeśli chodzi o wypowiadane przez
nas słowa, nie jesteśmy w stanie kontrolować ich ani ich celu, ani trasy lotu, ani zasięgu
ich wpływu. Dlatego Jakub wzywał do powściągania języka, by mógł on kierować nami
tak jak ster kieruje statkiem, a wędzidło koniami, by były posłuszne woźnicy.
W wersecie z Ew. Mateusza 5, 37, który jest biblijnym hasłem lipca, Jezus również
zachęca słuchaczy do panowania nad słowami, które wychodzą z naszych ust: „Niechaj
więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co panadto jest, to jest od złego.”
Zanim więc wypowiemy cokolwiek, zweryfikujmy to, zastanówmy się, czy nie rozpalimy
naszymi małymi słowami wielkiego pożaru. Przemyślmy, czy nasza mowa przyniesie
więcej szkody, czy pożytku ludziom, którzy będą jej słuchać, a przede wszystkim, czy
Pan Bóg będzie przez nią uwielbiony.
____________________________________________________________________________|MK

...i o słowie
Naukowcy obliczyli, że każdego dnia wypuszczamy ich w świat jakieś 16 tysięcy. Słowa,
bo o nich mowa, opisują nasz świat, nadają mu znaczenie, wyrażają nasze emocje
i światopogląd. Bywają ważne, zmieniające rzeczywistość, kiedy są mądrze dobrane
i adekwatne do okoliczności. Mogą pomagać, budować wspólnotę, zacieśniać więzi
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między ludźmi. Ale nie zawsze tak jest. Mimo, że za każde z tysięcy wypowiadanych słów
ponosimy pełną odpowiedzialność, nadal nie nauczyliśmy się ich w pełni kontrolować.
Czasem można odnieść wrażenie, że opuszczają nasze usta szybciej, niż zdążymy się
powstrzymać. Czy zawsze zwracamy uwagę na to, co, komu i jak mówimy? Czy zawsze
weryfikujemy informację przed przekazaniem jej dalej? Ile razy zdarzyło Ci się „delikatnie
ubarwić” zasłyszaną historię? Albo kiedy ostatnio, pod wpływem silnych emocji,
powiedziałeś „dwa słowa za dużo”? Mówi się, że „słowa mają moc”, potrafią w jednej
chwili zmienić naszą ocenę sytuacji, ludzi, otaczającego świata.
Słowa odgrywają też kluczową rolę w chrześcijaństwie: „Na początku było Słowo, a Słowo
było u Boga, a Bogiem było Słowo (...) wszystko przez nie powstało (...) w nim było
życie” (J 1,1-4). Na Słowo Stwórcy powstał cały świat, wszystko, co nas otacza, w tym
my sami, mamy swój początek w Bożej woli i Jego Słowie. Tak samo, jak było na
początku, będzie też i na końcu: „Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam
zostało zwiastowane” (1 P 1,25).
Choć nie ma uniwersalnego sposobu na całkowite kontrolowanie wypowiadanych słów,
nie możemy w żadnym razie czuć się zwolnieni z prób zapanowania nad tymi 16
tysiącami każdego dnia, bo, jak czytamy w Ewangelii Mateusza: „z każdego
nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.” (Mt 12,36).
____________________________________________________________________________|SS

Wybory zakończone
W niedzielę, 21 czerwca, dobiegła końca procedura wyboru nowego proboszcza żorskiej
parafii ewangelickiej, w miejsce, odchodzącego na emeryturę po ponad 40-letniej służbie,
ks. Tadeusza Makuli. Zgromadzenie Parafialne dokonało wyboru spośród trzech
zgłoszonych kandydatów. Rozstrzygnięcie przyniosła już pierwsza tura głosowania.
Łącznie oddano 242 głosy – 143 uzyskał ks. Bartosz Cieślar, 86 osób zagłosowało na ks.
Mateusza Łaciaka a 12 zdecydowało się poprzeć ks. Henryka Reske, oddano także jeden
głos nieważny. Tym samym na proboszcza wybrano ks. Bartosza Cieślara,
dotychczasowego proboszcza-administratora parafii w Wołczynie. Na posiedzeniu
w dniach 25-26 czerwca Konsystorz zatwierdził wyniki wyborów.
Pożegnanie ks. Tadeusza Makuli oraz wprowadzenie w urząd ks. Bartosza Cieślara
odbędzie się w kościele w Żorach 30 sierpnia br.
_______________________________________________________________________________

Czas na zmiany...?
Właśnie kończy się ponad 40-letni etap w życiu naszej parafii – czas, który
przewędrowaliśmy z naszym „starym” duszpasterzem. Wielu z nas ma za sobą cały etap
tej drogi, wielu dołączyło do naszej wędrówki w trakcie, wielu też ukończyło ją wcześniej.
Wszystkie te nasze doświadczenia, zebrane w tym czasie, składają się na życie duchowe
naszej wspólnoty, naszego zboru, bo każdy z nas ma w tej historii swoje miejsce.
Rozpoczęciem kolejnego etapu był wybór „nowego” duszpasterza, który także już za
nami. Każdy z nas miał prawo decydować, kto nim będzie. Niezależnie jednak od tego,
czy z tego prawa skorzystaliśmy, czy nasz wybór pokrywa się z tym dokonanym przez
większość czy nie, warto abyśmy pamiętali, że to przede wszystkim nasz Niebieski Ojciec
decydował najpierw, bo bez Jego woli nic w naszym życiu się nie dzieje.
Nie my i nasza ludzka mądrość, ale Jego wola ponad nami, bo: „myśli moje to nie myśli
wasze” (Iz 55,8), bo On nie mianował nas swoimi doradcami, ale swoimi dziećmi. Dzieci
nie muszą wszystkiego rozumieć – one ufają! Ufni więc, jak dzieci, w Jego ojcowskie,
najlepsze prowadzenie, podziękujmy Mu za dotychczasową opiekę duszpasterską
i przyjmijmy z Jego rąk tego „nowego”, który stanie teraz na czele naszej wspólnoty, aby
nas dalej prowadzić..
Warto też pamiętać, że nie zmieniamy celu naszej drogi. Zmienia się tylko nasz
przewodnik. To on będzie odpowiedzialny za nasze wspólne wędrowanie, ale to także od
nas zależy, jak nam ta droga będzie przebiegać. Jesteśmy przecież wspólnotą Bożych
dzieci i każdy z nas w tej grupie jest jednakowo ważny dla naszego Ojca, który czeka na
nas na progu Wiecznego Domu.
Po krótkim przystanku, ruszamy więc dalej, z nowym przewodnikiem, ale wciąż w tym
samym celu! Proszę księdza! Witamy i zapraszamy - w drogę!
____________________________________________________________________________|DS
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XV Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i
Młodzieżowych Diecezji Katowickiej
„Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi będę głosił przez wszystkie
pokolenia wierność Twoją. Alleluja!”
/Ps 89,2/
W drugą niedzielę po Trójcy Świętej, 14 czerwca, w kościele ewangelickim w JastrzębiuZdroju, odbył się jubileuszowy, XV Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów
Dziecięcych i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej. Tegorocznemu Przeglądowi, podobnie
jak i poprzednim towarzyszył całodniowy program pełen atrakcji dla młodych
wykonawców i ich opiekunów. Spotkanie otwarło uroczyste nabożeństwo, w czasie
którego kazanie wygłosił ks. Dariusz Sławomir Chwastek z Nowego Sącza. Następnie
dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w różnorodnych warsztatach, grach i zabawach
w ogrodzie parafialnym. Odbył się też konkurs „Mam Talent”, który był okazją do
wykazania się różnorodnymi pasjami i zdolnościami. Zwieńczeniem, pełnego emocji
i wrażeń, dnia był galowy koncert w kościele, w którym swój program zaprezentowały
zespoły i soliści z różnych stron diecezji. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele
naszych parafii: Artur Plinta z Warszowic oraz Śpiewające Owieczki – zespół dzieci
Szkółki Niedzielnej z Żor. W trakcie koncertu ogłoszono również nazwisko laureata II
naboru Funduszu Stypendialnego im. ks bpa Tadeusza Szurmana. Tym razem wyróżniona
została Klaudia Camilla Twardzik z Pasymia.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy
zaangażowali
się
w
przygotowanie
naszych
reprezentantów do występu w Przeglądzie.
_______________________________________________________________________________

Trzy i pół dekady
Parafia w Warszowicach w niedzielę, 21 czerwca obchodziła 35 rocznicę wmurowania
kamienia węgielnego pod obecny kościół ap. Piotra i Pawła – tamta uroczystość miała
miejsce 20 czerwca 1980 roku, nieco ponad rok później warszowiccy luteranie
uczestniczyli w poświęceniu świątyni. W uroczystym nabożeństwie uczestniczył i Słowem
Bożym służył zwierzchnik diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Bp
Marian Niemiec.
_______________________________________________________________________________

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015
W ostatnią niedzielę czerwca przeżywaliśmy nabożeństwa z okazji zakończenia kolejnego
roku szkolnego. Odbyła się też ostatnia przed wakacyjną przerwą, Szkółka Niedzielna.
Podczas zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz zabrały ze sobą prace
wykonane na zajęciach.
Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych wakacji i do zobaczenia na niedzielnych
nabożeństwach i we wrześniu na kolejnych Szkółkach Niedzielnych i lekcjach religii!
Dziękujemy prowadzącym zajęcia za pracę włożoną w ich przygotowanie!
_______________________________________________________________________________

|Wydarzenia
W niedzielę, 21 czerwca w kościele w Żorach Chrzest Święty przyjęła
Martyna Fojcik. Najmłodszej parafiance i Jej najbliższym życzymy Bożej
opieki i błogosławieństwa.
Obchodzącym w lipcu urodziny i jubileusze składamy życzenia Bożej łaski
w nadchodzących latach.
|Ogłoszenia

Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w lipcu, w niedziele o godz.
8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach.
Wczoraj rozpoczął się 66 Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie.
W nawiązaniu do słów hasła roku, temat TE brzmi: Bez ograniczeń. Zachęcamy
do wzięcia udziału w bogatym programie w miasteczku namiotowym. Podobnie
jak w poprzednich latach, spotkania ewangelizacyjne są transmitowane
w Internecie. Szczegóły na www.te.cme.org.pl. TE trwa od 4 do 12 lipca.
Młodzieży polecamy Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, który
w tym roku odbędzie się w Pokoju pod wiele mówiącym hasłem „daj pokój!”
w ostatni weekend września (25-27.09). Lista zgłoszeniowa jest otwarta.

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice
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KALENDARIUM WYDARZEŃ PARAFIALNYCH
1976-2015
cz. I (lata 1976-1993)
Przedstawiamy przegląd wydarzeń, jakie miały miejsce w naszych parafiach w Żorach
i Warszowicach w ciągu minionych 40 lat służby odchodzącego proboszcza, ks. Tadeusza
Makuli. Ze względu na długi okres, jaki w kalendarium wspominamy, zostało ono
podzielone na dwie części. Wyboru wydarzeń dokonał ks. Tadeusz Makula wraz
z małżonką. Zachęcamy do lektury i wspomnień!

1976
Od 1.2.1976 administrację Parafii obejmuje ks. Sen Alfred Hauptman z Zabrza. Do służby
w zborze zostaje skierowany wikariusz senioralny ks. Tadeusz Makula.
W I dzień Świąt Wielkanocnych 18.4 zmarł śp. ks. Emil Kowala. Pogrzeb odprawił ks. Bp
Janusz Narzyński, który przeprowadził rozmowę z Radą Parafialną, podczas której
zdecydowano, że ks. T. Makula może pozostać w obu parafiach
Odbyło się 7 chrztów, 7 ślubów, 3 pogrzeby i konfirmowanych było 12 dzieci.

1977
Wczesną wiosną przystąpiono w Żorach do remontu elewacji kościoła, naprawiono dach,
wymienione zostały rynny, pomalowano dach na wieży i krzyż. Zostały także
pomalowane okna w kościele i drzwi. Na cmentarzu wykonano zachodnią część
ogrodzenia. Ponadto zakupiono stoły i krzesła do sali parafialnej oraz obrusy i szklanki.
Parafia ufundowała ks. Adamowi Baworowskiemu i jego małżonce pomnik na żorskim
cmentarzu.
Było 15 chrztów, 2 śluby, 7 pogrzebów, 9 konfirmantów.

1978
16.1 ks. Tadeusz Makula obejmuje administrację Parafii w Żorach i Warszowicach.
6.2 zmarł kurator zboru żorskiego Paweł Gibiec. Nowym kuratorem został wybrany
p. Walter Parot.
W czerwcu wykonano zachodnią część ogrodzenia wokół plebanii oraz bramę i dwie furtki
w ogrodzeniu przy kościele. Zakupiono piec elektryczny do zakrystii, 20 krzeseł do
kościoła, 2 świeczniki na ołtarz oraz położono nową wykładzinę na stopniach ołtarza.
W kościele w Żorach została wymieniona instalacja elektryczna, wysprzątano strych
i dokonano jego ocieplenia, oraz przystąpiono do remontu organów.
W połowie roku rozpoczęto malowanie wnętrza kościoła, które zostało zakończone na
pamiątkę poświęcenia. Słowem Bożym służył ks. Karol Samiec z Wisły. Obecny był także
ks. Sen. Alfred Hauptman.
Ochrzczono 14 dzieci, były 2 śluby, 6 pogrzebów, konfirmantów było 12.

1979
Był to rok jubileuszu 50-lecia kościoła w Żorach. W maju i czerwcu kontynuowany był
remont organów. Z Gustav Adolf Werk z Kassel otrzymaliśmy potrzebne skóry do wentyli
oraz dmuchawę.
Z tyłu kościoła zamontowano dwie dodatkowe ławki.
Jubileuszowe nabożeństwo odbyło się 12 września i odprawił je ks. Bp Janusz Narzyński
w asyście ks. Sen. Alfreda Hauptmana i ks. Tadeusza Makuli.
Gościliśmy młodzież z parafii w Kluczborku. Podczas spotkania odbywały się liczne
zawody i turnieje.
Było 19 chrztów, 9 ślubów, 11 pogrzebów, konfirmowanych było 12 dzieci.

1980
17 lutego odbyła się niecodzienna uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa
Dziadków z Baranowic.
Parafia w Żorach ogłosiła wakans na stanowisko proboszcza. Zgłosił się ks. Tadeusz
Makula. Wybory odbyły się 24 sierpnia. Głosowało 155 osób, 4 głosy były przeciw, 2
osoby wstrzymały się od głosu.
19 października odbyła się uroczysta instalacja na proboszcza, której dokonał ks. Sen.
Alfred Hauptman w asyście ks. Jana Motyki i ks. Edwarda Romańskiego.

www.zory.luteranie.pl
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Zakupiono blachę ocynkowaną na remont dachu na plebanii.
17 dzieci zostało ochrzczonych, było 9 ślubów, 9 pogrzebów, 7 konfirmantów.
W Warszowicach odbyła się niezwykła uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod
nowy kościół, który zbudowany będzie na fundamentach starego kościoła, zniszczonego
w czasie działań wojennych. Akt erekcyjny został wmurowany w czasie nabożeństwa 20
czerwca, a Słowem Bożym służył Biskup Kościoła ks. Janusz Narzyński.
Budowa kościoła była możliwa dzięki znacznej pomocy finansowej Kościoła w Niemczech
Zachodnich.

1981
Po remoncie kościoła w Żorach przystąpiono do remontu plebanii. Pomalowane zostały
okna, wprawiono nowe drzwi wejściowe oraz zakupiono deski na remont dachu. Z RFN
przywiezione zostały elektryczne nożyce do obcinania żywopłotu, co znacznie ułatwiło
jego pielęgnację.
Zorganizowana została wycieczka do Istebnej, Cisownicy i Dzięgielowa połączona ze
zwiedzaniem nowo wybudowanych obiektów sakralnych.
Od września zaczęły napływać dary żywnościowe z zagranicy oraz używana odzież.
W związku z tym zapoczątkowana została praca diakonijna polegająca na rozdzielaniu
tych darów i dostarczaniu ich do poszczególnych parafian.
Zaczęły się też pierwsze wyjazdy do RFN m. in. Parafia straciła długoletniego organistę
p. Wernera Reima. Funkcję organisty przejmuje Ilona Bebek
Odbyły się 22 chrzty, 12 ślubów, 11 pogrzebów, do konfirmacji przystąpiło 10 dzieci.
Dla parafian w Warszowicach był to rok intensywnych prac przy budowie kościoła
uwieńczonych jego poświęceniem w dniu 20 września. Kościół został oddany w pełnym
wyposażeniu z wyjątkiem organów.
Uroczystego aktu poświęcenia dokonał ks. Bp Janusz Narzyński w asyście ks. Sen.
Alfreda Hauptmana oraz licznej rzeszy księży.

1982
7 lutego odbyła się w Żorach ordynacja ks. Mariana Bienioszka. Dokonał jej ks. Bp Janusz
Narzyński w asyście ks. Jana Motyki i ks. Tadeusza Makuli.
10 lutego gościliśmy delegację Światowej Rady Kościołów z biskupem Pruesem na czele.
W spotkaniu uczestniczył ks. Bp J. Narzyński, księża diecezji cieszyńskiej i katowickiej
oraz przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Migawka
filmowa z tego spotkania ukazała się również w telewizji.
Na plebanii dokonano zmiany pokrycia dachu ze zniszczonej dachówki na blachę
ocynkowaną. Prace przygotowawcze polegające na zrzuceniu dachówki, odeskowaniu
więźby i pokryciu papą wykonali w czynie społecznym parafianie. Pokrycie blachą
wykonała firma dekarska
Ochrzczonych zostało 18 dzieci, 5 ślubów, 7 pogrzebów, 12 konfirmantów.
W Warszowicach rozpoczęto budowę dzwonnicy, po czym przywieziono 2 dzwony
z nieczynnego kościoła na Opolszczyźnie koło Kluczborka.

1983
W dalszym ciągu napływają dary z zagranicy. Do akcji humanitarnej dołączają Stany
Zjednoczone skąd otrzymaliśmy duże ilości masła, sera i mleka w proszku. Można było
nimi obdarować wszystkich parafian.
Została zorganizowana wycieczka do Karpacza i świątyni Wang.
Na plebanii w Żorach wykonano nową instalację elektryczną oraz położono boazerię.
Odbyło się 15 chrztów, 7 ślubów, 6 pogrzebów, 13 konfirmantów.
W II rocznicę poświęcenia kościoła w Warszowicach ks. Sen Rudolf Pastucha dokonał
poświęcenia wolnostojącej dzwonnicy. Działo się to 25 września.

1984
Przystąpiono do tynkowania żorskiej plebanii, rozbiórki balkonu od strony północnej,
malowania okien, wymieniono instalację wodną i wykafelkowano łazienki oraz toaletę.
Zakupiono meble do kuchni parafialnej. W ogrodzie postawiono drewnianą altanę.
Było 18 chrztów, 8 ślubów, 11 pogrzebów, 12 konfirmantów.
W Warszowicach na kościele dokonano renowacji krzyża.
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1985
Zapadła decyzja remontu dachu na kościele w Żorach. Postanowiono wymienić zużytą
dachówkę na blachę miedzianą. Stopniowo w miarę dostaw blachy do sklepu
w Skoczowie dokonywano jej zakupu, a trwało to ponad 2 lata.
Założona została nowa instalacja odgromowa na plebanii i częściowo na kościele,
przesuwając jej dokończenie do czasu wymiany pokrycia dachowego.
Zakupiono rury na słupki do nowego ogrodzenia z frontu plebanii.
Ochrzczono 12 dzieci, 9 ślubów, 16 pogrzebów, 19 konfirmantów.
W Warszowicach przystąpiono do adaptacji pomieszczeń w piwnicy na kuchnię, jadalnię
i sanitariaty dla potrzeb kolonii dla dzieci z diecezji katowickiej.

1986
Kontynuowano zakup blachy miedzianej na dach żorskiego kościoła oraz zakupiono
żelazo na ogrodzenie frontu plebanii, z którego p. Gustaw Bieta wraz z p. Walterem
Parotem wykonali przęsła.
Dzieci ochrzczono 16, 7 ślubów, 4 pogrzeby, 13 konfirmantów.
Dokonano remontu ogrodzenia warszowickiego cmentarza i częściowo plebanii i kościoła.

1987
Największym osiągnięciem był remont dachu na kościele i wieży. Gdy wszystko było
przygotowane okazało się, że konieczna jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach i opóźniło to prace o 3 miesiące. Po otrzymaniu zgody
przystąpiono do zdejmowania dachówki, deskowania i przykrycia papą. Wszystkie te
czynności wykonali parafianie w czynie społecznym. Pokrycie dachu blachą wykonała
firma dekarska za Skoczowa.
Równocześnie postawiono rusztowanie wokół wieży, aby skuć stary tynk i na nowo ją
otynkować.
Prace przebiegały bez zakłóceń i udało się nawet wykonać frontowe ogrodzenie plebanii.
Odbyła się również wycieczka chóru do Łańcuta i w Bieszczady.
Ochrzczonych zostało 11 dzieci, 4 śluby, 8 pogrzebów, 15 konfirmantów.
Od 1985r. na plebanii w Warszowicach w czasie letnich i zimowych wakacji odbywały się
kolonie dla dzieci.

1988
Ze względu na zły stan podłogi pod ławkami w żorskim kościele postanowiono zakupić
deski na jej wymianę. Zakon Joanitów w Niemczech ufundowała nam środek przeciw
kornikom oraz farbę na podłogę i ławki.
Wykonano zachodnia część ogrodzenia wokół plebanii i jego całość pomalowano.
W związku z licznymi ubytkami tynku na kościele przystąpiono do jego odkuwania
i tynkowania na nowo. Prace te wykonano w czynie społecznym.
Wystosowano list protestacyjny z podpisami 200 parafian do Urzędu Miasta w związku
z planami usytuowania dwupasmowej drogi między plebanią a cmentarzem.
Ks. Tadeusz Makula został powołany na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego.
Chrztów było 9, 4 śluby, 10 pogrzebów, 20 konfirmantów.

1989
Jest to rok jubileuszowy, gdyż obchodzimy 420-lecie istnienia Parafii i 60-lecie Kościoła
w Żorach. Kazanie w czasie uroczystego nabożeństwa wygłosił ks. Sen. Rudolf Pastucha
z Miechowic.
Nasila się fala wyjazdów do RFN. Parafia zmalała o ok. 200 osób. Wyjeżdżają ludzie
młodzi z całymi rodzinami. Wyjechała też organistka, jej miejsce zajęła Marieta Pisek.
Pragnęliśmy kontynuować prace związane z wykonaniem ogrodzenia od strony
wschodniej plebanii. Zwrócono się do Wydziału Oświaty UM z prośbą o dofinansowanie,
lecz ze względu na trudności finansowe odpowiedź była negatywna. Jednakże
zaproponowano nam oddanie w ramach zwrotów zagarniętego mienia zdewastowanego
przedszkola (dawnej szkoły ewangelickiej).
12 chrztów, 11 ślubów, 8 pogrzebów, 18 konfirmantów.

1990
W styczniu w Żorach odbyło się pierwsze w historii parafii nabożeństwo ekumeniczne.
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22.2 otrzymaliśmy klucze od budynku dawnej szkoły ewangelickiej. W tym czasie Polska
Rada Ekumeniczna poszukiwała obiektu nadającego się do organizowania konferencji
i zjazdów młodzieżowych. Dzięki przekazanym środkom finansowym dokonano
gruntownego remontu obiektu.
Do wyposażenia ośrodka przyczynił się w znacznej mierze generał Zakonu Joanitów
z Hamburga Herr von Selchow oraz nasi współwyznawcy z Holandii.
8 grudnia z udziałem bpa Janusza Narzyńskiego, władz Miasta i gości zagranicznych
dokonano poświęcenia budynku na Ośrodek Spotkań Młodzieżowych.
Po długich staraniach położono kostkę i asfalt na drogę wokół kościoła.
W sierpniu wyjazd chóru kościelnego do Szwecji.
12 chrztów, 2 śluby, 7 pogrzebów, 18 konfirmantów.

1991
W Żorach w styczniu gościliśmy w ośrodku młodzież z całej Europy na spotkaniu
korespondentów krajowych i Sekretariatu Generalnego EYCE.
Wykonano ogrodzenie wzdłuż ul. Osińskiej oraz otynkowano budynek ośrodka.
Chór został zaproszony do Holandii.
W czasie wakacji 15 dzieci wypoczywało w Niemczech koło Eisenach.
Na przełomie lipca i sierpnia gościliśmy w ośrodku uczestników pleneru malarskiego.
15 chrztów, 3 śluby, 8 pogrzebów, 18 konfirmantów.

1992
Wczesną wiosną przystąpiono w Żorach do renowacji ławek. Zdemontowano ławki,
zerwano starą podłogę, wstawiono nową. Z ławek została usunięta olejna farba,
zakonserwowano je środkiem przeciw kornikom i pomalowano.
Został też pomalowany dach na plebanii.
Gościliśmy dwa chóry z zagranicy. W lecie przyjechał z rewizytą chór ze Szwecji, a we
wrześniu chór z Holandii.
Zakupiono wykładzinę do żorskiego kościoła, wykonano nagłośnienie oraz napędy
i sterowanie do dzwonów.
12 chrztów, 5 ślubów, 4 pogrzeby, 13 konfirmantów.

1993
W Żorach gościliśmy delegację kościoła szwedzkiego z biskupem Vesteras na czele.
Na wieży kościoła dokonano wymiany skorodowanego krzyża, który przechylił się, co
groziło jego złamaniem i upadkiem na dach kościoła.
Ufundowane zostały nowe żyrandole i kinkiety w żorskim kościele.
9 chrztów, 4 śluby, 11 pogrzebów, 21 konfirmantów.
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