
 
Hasło miesiąca: 

Bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. 
/Mt 10,16/ 

Powitanie 
Wąż i gołębica – trudno o równie skrajne zestawienie. Ucieleśnienie Zła z ogrodu Eden, 
chytry i przebiegły kusiciel, sprawca niedoli pierwszych, i wszystkich kolejnych, ludzi. 
Z drugiej strony gołębica. Zwiastująca kres Bożego gniewu i nowy pokój z ludzkością. To 
jak połączenie ognia i wodę. Ale w naszym świecie, naszpikowanym różnego rodzaju 
bodźcami – nie tylko tymi pożytecznymi - zachowanie czujności jest konieczne, by nie 
zejść z właściwej drogi do naszego Celu. 
Sierpniowy numer Biuletynu jest nieco inny, niż poprzednie. Polecimy coś do posłuchania, 
do poczytania, zaprosimy na dobry koncert i ważne dla naszych parafii wydarzenie – 
pożegnanie dotychczasowego i wprowadzenie w urząd nowego proboszcza parafii. Na 
koniec proponujemy ciąg dalszy wspomnień z czasów służby ks. Tadeusza Makuli 
w warszowickiej i żorskiej parafii. W sam raz na letnie dni… 

____________________________________________________________________________|SS  
O jak to dobrze i miło… 

Zespół CME 
„Live in Filadelfia” 
Wydawnictwo Warto 2015 
Gdy w 2000 roku w siedzibie Centrum 
Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie 
realizowano pomysł utworzenia zespołu 
muzycznego, jego głównym celem miało 
być prowadzenie śpiewu w czasie 
organizowanych przez Centrum 
wydarzeń, takich jak Tydzień 
Ewangelizacyjny czy Ogólnopolski Zjazd 
Młodzieży Ewangelickiej. Śpiew podczas 
Tygodni, Zjazdów, Bezsennej Nocy, 
Świątecznego Spotkania w Teatrze czy 
Nocy z Lutrem, nadal pozostaje trzonem 
działalności grupy.  
Dziś Zespół CME kończy 15 lat. W tym 
czasie wielokrotnie zmieniał się skład 
zespołu, jego prowadzący. Zawsze 
jednak byli grupą młodych, 

zaangażowanych ludzi chcących swoim śpiewem służyć ku chwale Boga. Na koncie mają 
dziesiątki występów i koncertów w Polsce i poza granicami kraju oraz 4 płyty: „Tak dla 
nieba”, „Część Planu B”, „To przywilej znać Ciebie” i bożonarodzeniowy krążek 
„Świątecznie”. 
Jubileusz 15-lecia to świetna okazja na wydanie kolejnej płyty. W czasie 66. Tygodnia 
Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie swoją premierę miał album „Live in Filadelfia”. 
Materiał, nagrany w czasie dwóch kwietniowych koncertów w Zielonoświątkowym Zborze 
Filadelfia w Bielsku Białej, to podsumowanie dotychczasowej działalności zespołu 
zamknięte w 13 utworach. Znajdziemy tu więc zarówno dobrze znane pieśni, które nieraz 
słyszeliśmy i śpiewaliśmy podczas TE czy OZME (w nowych aranżacjach), jak 
i premierowe utwory, także autorskie.  
Płytę otwiera pełen energii utwór „Z gór wysoko”, dobrze znany z występów Zespołu, ale 
na płycie po raz pierwszy. Dalej tradycyjne teksty – „Wejdź do pańskich bram” 
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i „Niewyczerpane są łaski Pana” – kto z nas nie pamięta ich ze spotkań młodzieżowych? 
Tu możemy usłyszeć zupełnie nowe interpretacje muzyczne tych słów. Z poprzednich 
albumów Zespołu CME pamiętamy takie pieśni jak „Modlitwa w ciszy” (jeden z moich 
ulubionych), „Uderzą na miasto” czy „Święty Żar” – także i one zyskały zupełnie nową, 
nieraz zaskakującą, oprawę muzyczną. Całości dopełniają nowe, autorskie kompozycje 
przygotowane przez członków zespołu. „Znasz mnie, Panie” i „Bóg jest naszą siłą” łączą 
w sobie muzyczny kunszt i głębię tekstu. Warto wsłuchać się w słowa, możemy być 
zaskoczeni, jak bliskie są naszym doświadczeniom życia z Bogiem… 
Płyta „Live in Filadelfia” to niecała godzina nagrań pełnych dobrych dźwięków 
i wartościowych słów. Z czystym sumieniem mogę polecić ją i do słuchania „sam na sam” 
w domowym zaciszu i do samochodu, np. na wakacyjny wypad. Wybierzmy się 
w muzyczną podróż przez historię Zespołu CME dziękując Panu Bogu za każdą osobę, 
która w ciągu tych 15 lat była częścią tej historii… 

„O, gdy Pana mam, gdy mam Jezusa, 
Choć prócz Niego nic nie będę mieć, 

W Nim mam jednak zawsze dość wszystkiego, 
Jego pragnę, w Nim mój życia dział! 

/”Choćbym wszystko miał”/ 
A jeśli już jesteśmy przy wakacyjnych wypadach, jeśli ich drogi wiodą do, lub przez, 
Cieszyn, zapraszamy do księgarni Warto. Można tam zaopatrzyć się w płytę „Live in 
Filadelfia” jak również szereg innych wartościowych pozycji książkowych, muzycznych 
i nie tylko… księgarnia mieści się przy ulicy Wyższa Brama 29. Cały czas do dyspozycji 
jest też jej internetowy odpowiednik: www.warto.com.pl.  A jeśli któraś z oferowanych 
tam pozycji przypadnie Wam do gustu, zachęcam do podzielenia się wrażeniami 
z lektury/słuchania na łamach Biuletynu Parafialnego!  
____________________________________________________________________________|SS 

Polecamy też: 
Lidia Czyż 
„Narodziny Perły” 
Wydawnictwo Warto 2015 
Autorka licznych artykułów i opowiadań 
debiutowała w 2013 roku powieścią 
„Mocniejsza niż śmierć”, która została 
przetłumaczona na język czeski i niemiecki. 
„Narodziny perły” to powieść zainspirowana 
autentyczną historią o Ewie i Adamie, którzy 
chcieli żyć jak w raju, jednak ich życie 
zamieniło się w piekło. To książka o miłości, 
stracie i uzależnieniu. O zmaganiu człowieka 
z cierpieniem oraz odkrywaniu siebie i Boga, 
który ze zwykłego ziarnka piasku potrafi 
stworzyć drogocenną perłę. Druga już 
powieść autorki oparta na autentycznej 
historii przekonuje, że to, co zrobisz ze swoim 
bólem, zależy od ciebie. 

Patronatem medialnym książkę objęli: 
E-czasopismo Warto 
Instytut Psychologii Zdrowia Niebieska Linia  
Program radiowy Po prostu  
Warszawskie Forum Kobiet 
Wrocławskie Forum Kobiet  
_______________________________________________________________________________ 
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Sierpień i wrzesień to w Żorach czas Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”. 
Tegoroczna edycja będzie już dziewiątą odsłoną. W ramach festiwalu w każdy piątek 
w innym kościele na terenie miasta i okolicznych miejscowości odbywają się koncerty 
klasycznej muzyki religijnej. Jedną ze świątyń goszczących muzyków jest żorski kościół 
ewangelicki Zbawiciela, a wśród patronów honorowych znajdował się zwierzchnik diecezji 
katowickiej KEA. Nie inaczej będzie i w tym roku. Zapraszamy na: 

Wieczór VI 

18 września 2015, godz. 19.00 

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Zbawiciela, Żory, ul. Osińska 4 

The Divan of Moses -Ibn -Ezra 

Repertuar: Mario Castelnuovo - Tedesco 

Wykonawcy: Joanna Klissowska - sopran, Giulio Tampalini - gitara (Włochy) 

Szczegółowy program Festiwalu i wydarzeń towarzyszących jest dostępny na ulotkach 
i w internecie pod adresem: www.fideetamore.zory.pl 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
|Wydarzenia 

� Na przegląd wydarzeń parafialnych lipca i sierpnia zapraszamy do 
wrześniowego numeru Biuletynu Parafialnego. 

� Obchodzącym w sierpniu urodziny i jubileusze życzymy, by opieka naszego 
Pana towarzyszyła im w dalszych latach. 

|Ogłoszenia 
� Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach w sierpniu, w niedziele 

o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 w Żorach.  
� 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. 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ PARAFIALNYCH 
1976-2015 

cz. II (lata 1994-2015) 
 
Oto druga część przeglądu wydarzeń, jakie miały miejsce w parafiach w Żorach i 
Warszowicach w ciągu 40 lat służby proboszcza, ks. Tadeusza Makuli z perspektywy 
plebanii. 
 
1994 
W lutym ks. Bp Rudolf Pastucha dokonał wizytacji parafii, która wypadła pozytywnie. 
W lecie gościliśmy grupę młodzieży z Austrii i z Niemiec z Augsburga. 
Chór wyjechał na występy do Holandii, koncertował w Zoeterwoude i Puttershoeck. 
6.11. ks. T. Makula obchodził 20-lecie ordynacji. 
Zakupiono nowe okna do mieszkania na plebanii w Żorach. 
Dzięki ofiarności parafian zakupiono płytki chodnikowe na żorski cmentarz i do ogrodu 
parafialnego, oraz ufundowane zostały trzy witraże w nawie ołtarzowej. 
9 chrztów, 9 ślubów, 7 pogrzebów, 15 konfirmantów. 
W Warszowicach wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe na plebanii. 
 
1995 
W Żorach Nowy Rok przywitaliśmy wraz z grupą Holendrów z Zoeterwoude, następnie 
przyjmowaliśmy 14 osobową delegację Synodu Kościoła Luterańskiego w Oregon w USA. 
Zespół młodzieżowy występował w Augsburgu, natomiast w listopadzie chór dał koncert 
w Buchholtz, a ks. T Makula wygłosił tam kazanie. 
Z prac remontowych należy wymienić ułożenie zakupionych uprzednio płytek na 
cmentarzu i w ogrodzie. Całość prac wykonał w czynie społecznym p. Stanisław Gola. 
Zakupiono pozostałe okna na żorską plebanię i dokonano ich wymiany. 
8 chrztów, 4 śluby, 6 pogrzebów, 24 konfirmantów /rekordowa liczba/. 
 
1996 
W czasie wizytacji Parafii Rzymsko-Katolickiej odwiedził ks. T. Makulę arcybiskup Damian 
Zimoń . 
Ponadto gościliśmy grupę Holendrów z Puttershoek i Niemców z Wiederitsch i Buchholtz. 
W Żorach wznowiło działalność Koło Pań i nawiązało kontakt z Kołem Pań w Holandii w 
Zoeterwoude. Panie były również w Domu Opieki w Miechowicach, wykonywały prace 
porządkowe wokół obiektu i spotkały się z podopiecznymi na kawie i kołaczu, który same 
upiekły. 
Dzieci uczestniczyły w Festiwalu Twórczości Dziecięcej w amfiteatrze w Ustroniu, gdzie 
zaśpiewały dwie pieśni i otrzymały dyplom uznania.. 
Chór obchodził jubileusz 50-lecia istnienia w czasie pamiątki założenia kościoła w Żorach. 
Słowem Bożym służył były chórzysta i ks. Karol Bauman obecnie ze Szczecina. 
W Bielsku odbyła się ordynacja pochodzącego z Żor mgra teol. Krzysztofa Cienciały. 
Zakupiono do domu parafialnego nowe okna i wymieniono je, pomalowano 
pomieszczenia, a w plebanii zrobiono nowe schody wejściowe z balustradą i zadaszeniem. 
9 chrztów, 5 ślubów, 6 pogrzebów, 16 konfirmantów. 
W Warszowicach dokonano ocieplenia murów plebanii i położono nową elewację. 
 
1997 
Jest to rok jubileuszu 725-lecia założenia Miasta Zory, w związku z tym ks. T.Makula 
uczestniczył w uroczystej mszy z udziałem arcybiskupa D. Zimonia oraz w Sesji Rady 
Miejskiej. 
Koło Niewiast zorganizowało wycieczkę na Wang i Śnieżkę. 
W czasie wakacji dzieci z wokalnego zespołu dziecięcego wyjechały na Węgry do 
miejscowości Tokel, gdzie wypoczywały również dzieci z Niemiec, Węgier i Francji. 
W sierpniu chór i zespół młodzieżowy po raz drugi odwiedzili Szwecję, gdzie dali kilka 
koncertów w kościołach, domu starców i na wolnym powietrzu. 
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Wymieniono drzwi wejściowe na plebanii, zakupiono nową kosiarkę spalinową do trawy. 
Konfirmowanych było 13 dzieci, 7 chrztów, 5 ślubów, 5 pogrzebów. 
Na warszowickim kościele i dzwonnicy dokonano odnowienia elewacji.  
2 śluby, 7 chrztów, 2 śluby, 3 pogrzeby 
 
1998 
Koło Pań odwiedziło Holandię, gdzie wraz z współsiostrami z Pszczyny podziwialiśmy 
uroki kwitnących pól tulipanów, hiacyntów i żonkili, płynęliśmy statkiem po kanałach i 
uczestniczyliśmy w holenderskich dniach kościoła. 
Odwiedziła nas delegacja z Oregon i goście uczestniczyli w niedzielnym nabożeństwie. 
Wczesną wiosną przystąpiono do wybudowania nowych kominów na żorskiej plebanii i 
założenia stalowych rur, wyremontowano i ocieplono salę na plebanii, ściany obłożono 
boazerią, a podłogę przykryto panelami. Wymieniliśmy również całą instalację grzewczą i 
zainstalowaliśmy piec firmy Buderus. Został także pomalowany dach na plebanii oraz 
założono nowe plastykowe rynny. Wykonano także remont kuchni i łazienki w mieszkaniu 
proboszcza. 
Wszystkie te remonty mogły być możliwe dzięki wpływom z wynajęcia domu parafialnego 
firmie budowlanej, gdyż nie było zainteresowania grup młodzieżowych naszym 
ośrodkiem. 
9 chrztów, konfirmantów 13, 4 śluby, 5 pogrzebów. 
W Warszowicach były 2 pogrzeby, żadnego chrztu ani ślubu. 
 
1999 
Rok jubileuszu 70-lecia kościoła.w Żorach. Z tej okazji wymieniono okna w kościele i na 
nowo pomalowano jego wnętrze. Było to możliwe dzięki ofiarności parafian oraz dotacji z 
Urzędu Miasta. Oczyszczono fundament obłożony piaskowcem. Został pomalowany dach 
na budynku parafialnym i wymieniono rynny. Wykonano wjazd dla niepełnosprawnych do 
kościoła. 
Koło Niewiast urządziło wycieczkę do Zakopanego i na spływ Dunajca. 
Chór był na wycieczce na Mazurach. 
Na plebanii gościliśmy 10-cio osobową delegację z Oregon. W tym czasie goście zwiedzili 
Pszczynę, Oświęcim, Kraków, Zakopane i spłynęli również Dunajcem. Zorganizowaliśmy 
spotkanie amerykanów z parafianami w ogrodzie. Na piknik przybyło ok. 100 osób. 
5 września odbyło się uroczyste, jubileuszowe nabożeństwo z okazji 70-lecia poświęcenia 
kamienia węgielnego pod kościół w Żorach z udziałem ks. Bpa Jana Szarka i ks. Bpa 
Rudolfa Pastuchy. W czasie nabożeństwa zostało ordynowanych trzech mgr teol.: Daniel 
Ferek, Marcin Makula i Rafał Miller. Zostali oni skierowani do pracy w różnych placówkach 
w Kosciele. Ks. Daniel Ferek do Wisły, ks. Marcin Makula jako kapelan do wojska NATO w 
Korpusie Północno-Wschodnim w Szczecinie, ks. Rafał Miller do Drogomyśla. 
Ks.Tadeusz  Makula obchodził również 25-lecie pracy duszpasterskiej. 
W połowie września odwiedzili nas przedstawiciele parafii partnerskich w Niemczech z 
Wiederitz i Buchholtz. W Żorach 10 chrztów, 10 konfirmantów, 9 ślubów i 5 pogrzebów. 
Warszowice: 3 chrzty, 2 pogrzeby 
 
2000 
W Rudziczce odbyło się I ekumeniczne nabożeństwo w kościele katolickim, po czym jego 
uczestnicy spotkali się na poczęstunku na sali Koła Gospodyń Wiejskich. 
W Żorach odbyło się I spotkanie niepełnosprawnych z diecezji cieszyńskiej i katowickiej, 
którzy należą do Stowarzyszenia „Maria i Marta „ działającego przy parafii w Ustroniu. 
Został rozebrany budynek gospodarczy w podwórzu żorskiej plebani i rozpoczęto budowę 
dwóch garaży, toalety i pomieszczeń gospodarczych. 
Urząd Miasta przyznał dotację na pomalowanie elewacji zewnętrznej kościoła i końcem 
sierpnia prace zostały zakończone. 
Na zaproszenie parafii z Buchholtz 8 osobowa delegacja pojechała na wystawę EXPO 
2000. 
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Latem odwiedziła nas grupa z Klein Ronnau, z którą spotkaliśmy się na pikniku 
charytatywnym w żorskim ogrodzie. 
W Żorach było ochrzczonych 13 dzieci, 10 konfirmantów, 6 ślubów, 8 pogrzebów. 
W nawie ołtarzowej warszowickiego kościoła powiększono okna i wstawiono 3 witraże 
przedstawiające ap. Piotra i Pawła i krzyż i nadano mu nazwę tychże apostołów. Witraże 
ufundowała Rodzina Twardzików z Krzyżowic. 
W Warszowicach były 4 chrzty, 1 ślub, 7 pogrzebów. 
 
2001 
W Żorach obchodziliśmy uroczyście 150-lecie Parafii z udziałem bpa Janusza Jaguckiego 
oraz delegacji z Genewy i Petersburga, przedstawicieli władz Miasta z prezydentem 
Waldemarem Sochą. 
Parafia wynajęła budynek parafialny spółce lekarskiej i po gruntownej adaptacji powstała 
Prywatna Klinika Chirurgii i Ginekologii pod nazwą Novamed. 
W budynku gdzie znajdują się garaże zainstalowano automatyczne bramy i 
zautomatyzowano bramę wjazdową do podwórza. 
Odwiedzili nas współwyznawcy z Oregon wraz z organomistrzem, który dał koncert i 
stwierdził, że należy organy poddać gruntownej renowacji. Część środków dali 
Amerykanie, część dofinansował Urząd Miasta, a resztę pozyskaliśmy z ofiar parafian. 
Organy zostały zremontowane pod koniec roku. 
Odbyła się wycieczka chóru w Pieniny. 
W związku z przejściem Eryka Firli do Domu Opieki w Miechowicach parafia w zapisie 
testamentowym otrzymała gospodarstwo rolne, w którym zamieszkiwać mieli kościelni.  
Ze względu na stan zdrowia po 15 latach służby zrezygnowała z pracy p. Krystyna Kulik i 
na jej miejsce została przyjęta p. Lidia Urbanek co związane było z zamieszkaniem w 
budynku w Gogołowej. 
W Żorach 6 chrztów, 6 ślubów, 6 pogrzebów, konfirmacji nie było w związku z reformą 
szkolnictwa. 
W Warszowicach dokonano przebudowy konstrukcji dachu na kościele, co związane było z 
wykonaniem nowej więźby i pokrycia dachu papą termozgrzewalną. 
W Warszowicach były 2 pogrzeby. 
 
2002 
Zgodnie z testamentem p. Eryka Firli Parafia żorska otrzymała meble wykonane przez 
jego teścia Żabkę, który wykonał je własnoręcznie i ozdobił licznymi płaskorzeźbami. 
Powstała konieczność wyremontowania strychu na I piętrze plebanii. Powstał więc nad 
dużą salą parafialną piękny pokój z dwoma oknami dachowymi w zachodniej części 
budynku, w którym ustawiono meble. 
Są one własnością Parafii i mają stanowić wyposażenie mieszkania kolejnych księży. 
Chór był na wycieczce w Bydgoszczy, gdzie dał koncert w czasie nabożeństwa. 
Odwiedzili nas goście z USA z Dietmarem Goebelem i Glenn,emLudtke organistą w Parafii 
Newport, który dał koncert na nowo wyremontowanych organach i był pełen podziwu dla 
tego instrumentu. W ogrodzie zorganizowano piknik parafialny. 
Zespół wokalny Voce Segreto działający przy LO im. K.Miarki w Żorach pod dyr. P. 
Marcińca nagrał w naszym kościele dwie płyty CD, wykorzystując b. dobrą akustykę 
kościoła. 
Na zaproszenie przewodniczącego Czerwonego Krzyża Horsta Schurada z Klein Ronnau 
chór wziął udział w obchodach 30-lecia istnienia niemieckiego Czerwonego Krzyża DRK i 
w Niedzielę Wieczności wystąpił w kościele w Bad Segeberg. 
W żorskiej plebanii zainstalowano urządzenie alarmowe. 
Ponieważ dach na plebanii wymagał gruntownego remontu parafia zmuszona była 
sprzedać działki, z terenu, który otrzymała z rewindykacji. 
W II dzień Świąt Bożego Narodzenia odbyła się uroczystość ordynacji mgrów teol. 
Michała Makuli i Sławomira Sikory na księży naszego Kościoła. Ks. Michał Makula został 
skierowany do pracy w zborach niepolskich we Wrocławiu, a ks. Sławomir Sikora do 
Leszna. 
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W Żorach ochrzczono 4 dzieci, konfirmowano 13, 2 śluby, 6 pogrzebów. 
W Warszowicach były 3 chrzty, 1 ślub i 5 pogrzebów. 
 
2003 
Na początku roku odwiedził nas po raz kolejny arcybiskup Damian Zimoń, wizytujący 
parafię rzymskokatolicką i wyraził podziękowanie dla ewangelików żorskich za „gest 
solidarności” z kościołem katolickim w czasie gdy ich świątynia była zniszczona w wyniku 
działań wojennych. 
Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży działek wymieniono pokrycie dachu na plebanii w 
Żorach z blachy na gont papowy i odnowiono elewację. Na podstawie zachowanych 
fotografii zrekonstruowano oryginalne wejście główne do plebanii oraz wejście boczne do 
ogrodu. 
W czerwcu zorganizowano wycieczkę do Słupska, gdzie m.in. zwiedziliśmy rezydencję 
Bismarcka w Warcinie oraz kilka stacji kaznodziejskich obsługiwanych przez ks. Marcina 
Makulę. 
W lipcu konfirmanci wraz z Proboszczem uczestniczyli w międzynarodowym obozie na 
Węgrzech w Tokel. 
Żory: 15 chrztów, 6 konfirmantów, 9 ślubów, 4 pogrzeby. W Warszowicach było 5 
pogrzebów. 
Państwo Twardzikowie ufundowali kolejne witraże do nowych okien w warszowickim 
kościele oraz odświeżono jego wnętrze. 
 
2004 
Ks. Tadeusz Makula został wybrany na Prezesa Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. 
W czerwcu odwiedzili nas parafianie ze Słupska, którzy wzięli udział w nabożeństwie na 
Równicy. Było ono dla nich wielkim przeżyciem. Uczestniczyli też w nabożeństwie 
niedzielnym w Żorach, które wywarło na nich wielkie wrażenie. 
Niespełna tydzień później chór i grupa parafian z Żor i Warszowic udali się na wycieczkę 
do Słupska. 
Ks. Makula z dwoma radnymi wzięli udział w obchodach 10-lecia trójstronnych kontaktów 
między parafiami Wiederitsch, Buchholtz i Żory. 
Wybrukowano podwórko i wjazd do garażu w Żorach 
Pamiątkę poświęcenia kościoła uświetnił występ chóru z Bładnic, a kazanie wygłosił ks. Dr 
Adrian Korczago. Po nabożeństwie chórzyści żorscy przyjęli gości w ogrodzie. 
Odwiedziło nas też Koło Niewiast z Ustronia z Ks. Henrykiem Czemborem. Poza tym 
odbywają się trójstronne spotkania  
Kół Pań z Żor, Warszowic i Studzionki. 
Regularnie co roku Koło Pań organizuje spotkania dla niepełnosprawnych w ogrodzie. 
11 listopada uroczyście obchodzono 30-lecie pracy duszpasterskiej ks. Tadeusza Makuli 
połączone z diecezjalnymi obchodami Święta Niepodległości. W nabożeństwie wziąl udział 
ks. Bp Tadeusz Szurman, Prezydent Miasta Waldemar Socha i zaproszeni księża. 
 Żory: 8 chrztów, 13 konfirmantów, 9 ślubów i 6 pogrzebów. 
Warszowice: 1 chrzest, 1 ślub i 1 pogrzeb. 
Na plebanii w Warszowicach przygotowano mieszkanie dla wikariusza, który ma pomagać 
ks. T. Makuli . 
 
2005 
Światowy Dzień Modlitwy przygotowywały w tym roku kobiety z Polski. W związku z tym 
parafia w Bad Segeberg zaprosiła nasz chór i Koło Niewiast, gdzie aktywnie 
uczestniczyliśmy w spotkaniu modlitewnym. Chór śpiewał pieśni, także w j. niemieckim, a 
ks. T.Makula wygłosił odczyt na temat sytuacji ewangelików w Polsce. Po nabożeństwie 
odbyło się spotkanie w domu parafialnym, gdzie serwowaliśmy polskie specjały 
przywiezione z Żor: bigos, flaczki i kołacz. 
W związku z wyborem ks. T. Makuli na prezesa BPGA od połowy stycznia przydzielono 
praktykanta w osobie mgra teol. Sebastiana Kozieła. Zamieszkał on w wyremontowanym 
mieszkaniu na plebanii w Warszowicach. 
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Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano w ogrodzie parafialnym piknik dla dzieci wraz z 
dmuchaną zjeżdżalnią. 
W lipcu odbyła się w Katowicach ordynacja mgrów teol. Wojciecha Froehlicha i 
Sebastiana Kozieła. 
Aktywna działalność żorskiego Koła Pań przejawia się w organizowaniu pasyjnych i 
adwentowych spotkań seniorów, przyjmowaniu grupy niepełnosprawnych, pieczeniu 
kołacza na pamiątkę poświęcenia kościoła, międzyparafialnych spotkań z innymi Kołami 
Pań itp. 
W październiku Panie były na wycieczce w Orawicy na Słowacji, gdzie można korzystać s 
kąpieli MW wodach termalnych. 
Żory: 12 chrztów, 13 konfirmantów, 5 ślubów, 6 pogrzebów. 
W styczniu odbyło się pierwsze spotkanie warszowickiego Koła Pań. 
Wyasfaltowano tam też drogi i parking przy kościele.. 
Warszowice: 2 chrzty, 1 ślub, 1 pogrzeb. 
 
2006 
W katowickim Spodku była zorganizowana ewangelizacja Pro Christ transmitowana przez 
satelitę do wielu krajów. Autobus dowoził chętnych parafian do Spodka. 
Zorganizowano wycieczkę do Pragi czeskiej. 
W sierpniu odbyl się w parafii w Żorach obóz językowy prowadzony przez grupę 9 
Amerykanów z Oregon. Uczestniczyło w nim na zasadach półkolonii 60 dzieci z obydwu 
parafii. Nauczyciele mieszkali na plebanii. Zajęcia odbywały się na plebanii w salach, 
ogrodzie, kościele, altanie i pod namiotem, a posiłki spożywane były w garażu. Na 
zakończenie Koło Pań zorganizowało spotkanie w ogrodzie. 
Odbył się także piknik dla Pań ze Studzionki, Warszowic i Żor. Koło Pań było w teatrze w 
Cieszynie i na ponownym wyjeździe do Orawicy. Panie piekły dwukrotnie kołacz na 
pamiątkę poświęcenia kościoła i Święto Żniw, a dochód ze sprzedaży kołacza 
przeznaczono na zakup wycieraczek do kościoła, obrusów, łyżeczek oraz na cele 
charytatywne. 
Żory: 10 chrztów, 8 konfirmantów, 5 ślubów, 6 pogrzebów. 
W Warszowicach odnowiono elewację kościoła i Rodzina Ruckich z Krzyżowic ufundowała 
stalowy krzyż na kościele. 
We wrześniu warszowickie Koło Pań przyjmowało u siebie Niewiasty z Żor i Studzionki. 
W Warszowicach miały miejsce 2 chrzty, 1 ślub i 3 pogrzeby 
 
2007 
W kościele w Żorach wymieniono instalację grzewczą. Zainstalowano nowy piec na olej z 
nawiewem ciepłego powietrza. 
Tradycyjnie gościliśmy grupę niepełnosprawnych, dla seniorów zorganizowano pasyjne i 
adwentowe spotkania. 
Młodzież uczestniczyła w Warszowicach w międzyparafialnym spotkaniu młodzieży z 
Golasowic, Warszowic, Wodzisławia i Żor. Brała udział w turnieju piłki nożnej w Zabrzu. 
Nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza. Ks. Sebastian Kozieł został skierowany do 
Ostródy, a na jego miejsce od 1.X został przydzielony praktykant Bartosz Cieślar z 
Ustronia. 
Państwo Urbanek oświadczyli, że rezygnują z funkcji kościelnego i mieszkania w 
Gogołowej, a na ich miejsce zdecydował się pójść Paweł Gaś z rodziną. Przejęli oni 
funkcję kościelnych, a Paweł został organistą. 
Parafia  żorska jest współorganizatorem Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej oraz 
Festiwalu Fide et Amore. 
Panie z Warszowic i Żor zorganizowały wycieczkę do Łodzi. 
Zamiennie parafia w Żorach otrzymała działkę koło plebanii za ziemię zabraną pod drogę 
przy ul. Folwareckiej. 
Żory: 6 chrztów, 11 konfirmantów, 7 ślubów, 5 pogrzebów. 
Dzięki przychylności Rady Parafialnej w Bad Segeberg parafia w Warszowicach otrzymała 
używane organy z nieczynnego już kościoła w miejscowości Blunk w Niemczech. 
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Warszowice: 2 chrzty, 3 pogrzeby 
 
2008 
20 kwietnia w kościele w Ustroniu odbyła się ordynacja mgra teol. Bartosza Cieślara i 
został on skierowany jako wikariusz do Żor i Warszowic. 
W żorskim kościele wymieniono drzwi od ul. Kościuszki, prowadzące do zakrystii i pieca 
grzewczego. 
Tradycyjnie Koła Pań z Żor i Warszowic zostały zaproszone do Studzionki na wigilijkę, a w 
czerwcu w ogrodzie w Zorach gościliśmy warszowianki i panie ze Studzionki. 
Zapoczątkowano wydawanie Biuletynu Parafialnego. 
W Żorach było 8 chrztów, 7 konfirmantów, 3 śluby, 5 pogrzebów. 
W Warszowicach zapoczątkowano remont ogrodzenia na cmentarzu. 
Tu też odbył się 145 zjazd BPGA, w którym wzięli udział przedstawiciele GAW z Pfaltz. 
Warszowice: 3 chrzty, 2 śluby, 2 pogrzeby 
 
2009 
W styczniu w Żorach spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu z chórkiem dziecięcym z 
Golasowic. 
W maju Koła Pań obu parafii pojechały na wycieczkę do Wrocławia, Jawora i Świdnicy. 
W Dzięgielowie odbył się zjazd wyborczy BPGA i ks. T. Makula został ponownie wybrany 
Prezesem. 
Dzieciom zorganizowano na Dzień Dziecka atrakcje w żorskim ogrodzie w postaci 
Bibliowozu, zjeżdżalni i występu klaunów. 
Wokół żorskiej plebanii został pomalowany płot, wymieniono pokrycie dachu na domu 
parafialnym, naklejono nowy gont na garażu i zremontowano domek grabarza na 
cmentarzu oraz częściowo obcięto korony drzew przy wejściu na cmentarz. 
W żorskim kościele ochrzczonych zostało 11 dzieci, 7 zostało konfirmowanych, odbyło się 
8 ślubów i 5 pogrzebów. 
W Warszowicach kontynuowano remont ogrodzenia na cmentarzu. 
W listopadzie ks. T. Makula obchodził 35-lecie ordynacji. 
Warszowice: 3 chrzty, 2 śluby, 4 pogrzeby 
 
2010 
W kościele w Żorach została odnowiona kamienna posadzka poprzez  szlifowanie 
istniejących płytek, wymianę uszkodzonych i pokrycie specjalnym preparatem. 
Na cmentarzu była kontynuowana przycinka drzew. 
W lecie odbył się w Żorach obóz języka angielskiego dla dzieci, który prowadziła 7 
osobowa grupa z Oregon /USA/.  
Nastąpiła też zmiana na stanowisku kościelnego, Funkcję tę przejęli Grażyna i Łukasz 
Szklany i zamieszkali w Gogołowej. 
W sierpniu Biskup odwołał ks. Bartosza Cieślara, a na jego miejsce przydzielono 
praktykanta mgra teol. Marcina Liberackiego. 
Koło Pań dochód ze sprzedaży kołaczy przeznaczyło na zakup śpiewników do kościoła , na 
wyposażenie kuchni i na cele charytatywne. 
Żory: 10 chrztów, 6 konfirmantów, 6 ślubów, 8 pogrzebów. 
Panie spotkały się w Warszowicach z Niewiastami ze Studzionki. 
Na warszowicką plebanię zakupiono nowy piec grzewczy. 
Warszowice: 2 chrzty, 3 śluby 
 
2011 
Wokół żorskiego kościoła wykonano izolację fundamentów oraz kanalizację deszczową. 
Wybrukowano też plac przed kościołem. 
Koło Pań zorganizowało wycieczkę do Wieliczki i Krakowa oraz uczestniczyło w spotkaniu 
połączonych grup z Golasowic, Pszczyny, Studzionki, Warszowic i Żor w Kobielicach. 
Gościliśmy, jak co roku, grupę niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia „Maria i Marta” z 
Ustronia. 
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Po blisko 20 latach bezinteresownej pomocy w utrzymaniu ogrodu, ze względu na stan 
zdrowia zrezygnował p. Ludwik Kijonka i na jego miejsce zgłosił się  p. Jan Cimała. 
Żory: 13 chrztów, 6 konfirmantów, 9 ślubów, 4 pogrzeby. 
W Warszowicach wymieniono ogrzewanie w kościele poprzez zakup nowego pieca 
olejowego i nagrzewnic. 
Warszowice: 4 chrzty, 1 ślub 
 
2012 
Zorganizowano wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie zwiedzaliśmy ruiny 
zamków w Ogrodzieńcu, Podzamczu i Bobolicach. 
Odwiedzili nas parafianie z Łodzi oraz Koło Pań z Jaworza. 
Nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza. Ks. Marcina Liberackiego zastąpił mgr teol. 
Karol Długosz. 
Żory: 13 chrztów, 8 konfirmantów, 5 ślubów, 6 pogrzebów. 
W Warszowicach wyremontowano salkę na plebanii i balkon nad nią się znajdujący. 
Warszowice: 5 chrztów, 3 śluby, 2 pogrzeby 
 
2013 
Reaktywowano Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Żorach. Jego prezesem został p. 
Józef Chmiel. 
Na spotkaniu niepełnosprawnych ks. Jan Szklorz z Jaworza opowiadał o życiu 
ewangelików w diasporze. 
Dzieci wystąpiły na przeglądzie zespołów dziecięcych i młodzieżowych w Ruptawie. 
Tradycyjnie, jak co roku, odbywały się w kościele w Żorach koncerty chórów 
uczestniczących w Przeglądzie pieśni pasyjnych i pokutnych. 
Zorganizowano wycieczkę do Koszalina i Poznania. W październiku Koła Pań z Żor i 
Warszowic spotkały się na wyjazdowym wypoczynku w Pisku w Czechach. 
W Żorach w zakrystii wykonano nową podłogę, a na plebanii wyremontowano kuchnię 
parafialną. 
11 chrztów, 6 konfirmantów, 5 ślubów i 5 pogrzebów. 
W Warszowicach dokończono remont płotu wokół plebanii.  
Warszowice: 2 chrzty, 3 śluby, 2 pogrzeby 
 
2014 
W marcu w Warszowicach niewiasty z Żor i Warszowic zorganizowały Światowy Dzień 
Modlitwy dla parafii z południa diecezji katowickiej. Uczestniczyło w nim ponad 250 osób. 
Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do znajdującej się opodal sali budynku OSP, gdzie 
odbyła się prezentacja o Egipcie oraz posiłek przygotowany przez nasze parafianki. 
Zorganizowano wycieczkę do Sandomierza, Kazimierza i Lublina. 
We wrześniu odbyła się w Żorach ordynacja dwóch mgrów teol. Karola Długosza i Oskara 
Wilda. Obydwaj pochodzą z Pomorza. Ks. Karol Długosz został skierowany do Żor i 
Warszowic, a ks. Oskar Wild do Ustronia. 
W Żorach dokonano częściowej (od strony południowe, zachodniej i połowa północnej) 
wymiany drewnianych elementów płotu na cmentarzu, natomiast w Warszowicach 
wykonano nowe schody do kościoła i plebanii, uporządkowano cmentarz i zremontowano 
budynki cmentarne. 
W listopadzie odbyło się dziękczynne nabożeństwo z okazji 40-lecia ordynacji ks. T.Makuli 
i 40-lecia pożycia małżeńskiego z udziałem zwierzchnika diecezji ks. Bpa Mariana Niemca. 
Żory, 9 chrztów, 6 konfirmantów, 5 ślubów, 4 pogrzeby. 
 
2015 
Zakupiono i pomalowano dalszą część drewna na kolejne przęsła płotu na cmentarzu w 
Żorach. 
Rada Parafialna zgodnie z przepisami prawa kościelnego ogłosiła w marcu wakans na 
stanowisko proboszcza w Żorach w związku z przejściem ks. Tadeusza Makuli na 
emeryturę. 
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Zgłosiło się trzech kandydatów: ks. Bartosz Cieślar, ks. Mateusz Łaciak i ks. Radca 
Henryk Reske. 
Po zatwierdzeniu ich przez Konsystorz kandydaci przez 3 kolejne niedziele odprawiali 
nabożeństwa i spotykali się z parafianami. 
W niedzielę 21 czerwca odbyły się wybory, w wyniku których proboszczem w Żorach 
został ks. Bartosz Cieślar. Jego wprowadzenie w urząd i pożegnanie odchodzącego 
Proboszcza odbędzie się 30 sierpnia br. 
 
 
 

Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 
tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Wikariusz – ks. Karol Długosz 
Tel. 728-704-263 

e-mail: karol.dlugosz@luteranie.pl 
 

ŻORY 
ul. Osińska 4 
44-240 Żory 

tel/fax 032 4350124; 
 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 
09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

Kancelaria parafialna: 
czynna w poniedziałek  

od 15:00 – 17:00. 
wtorek - piątek: 10:00 – 13:00. 

WARSZOWICE 
ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 
tel/fax 032 4723447;   

e-mail: warszowice@luteranie.pl 
konto:  

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 
Kancelaria parafialna: 

czynna w czwartki od 10:00 do 16:00  
i w Żorach j.w. 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  
(tel. 602598130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 

 

 

 

 

 


