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Historia i inwentarz kościoła parafialnego
w Wiskitkach pod wezwaniem
Świętego Stanisława BM i Wszystkich Świętych
spisane przez ustępującego proboszcza Wincentego
Trojanowskiego,
pełniącego ten urząd w latach 1945 do 1947

Zdając inwentarz kościelny, uważam za właściwe umieścić
niektóre dane z dawnych przeszłości kościoła, w poprzednich
inwentarzach niezanotowane, a które znalazłem
w materiałach historycznych przy pisaniu dwudziestu dwóch
monografii kościołów dekanatu sochaczewskiego.
Monografie te wraz z odpisami dokumentów pozbieranych
w różnych archiwach, w skutek działań wojennych spaliły się
w Sochaczewie w 1939 roku.
To, co przytaczam poniżej o kościele w Wiskitkach
odtwarzam z pamięci.
Kościół w Wiskitkach założeniem swoim sięga czasów
Konrada I- księcia mazowieckiego, który spowodowany
napadami na Płock przez pogańskich Prusów i sprzymierzonych
z nimi Jadźwingów, Litwinów i Żmudzinów, szukał miejsca
bezpiecznego dla swojej rodziny- żony i małoletnich dzieci. W tym
celu Konrad przeniósł się na lewobrzeżne Mazowsze. Pierwotnie
osiadł nad Bzurą, w Trojanowie, gdzie dla potrzeb religijnych
swojej rodziny i dworu zbudował Kościół z drzewa i uposażył go
dziesięcinami. W Trojanowie, leżącym nad spławną rzeką Bzurą,
nie czuł się bezpiecznym, szukał więc miejsca bardziej spokojnego.
W tym celu, rzeką Pisią Gągoliną, mającą ujście do Bzury, udał się
w głąb puszczy Jaktorowskiej, gdzie upatrzył sobie miejsce
odpowiednie, pobudował gród warowny, otoczył go częstokołem
i fosami, zasilonymi wodą rzeki, której bieg zatrzymał i poziom
podniósł groblą.
Działo się to w latach 1220-1222, z których to czasów
pozostały nadania Konrada I, datowane w Wiskitkach, tj.
miejscu wyiskanym (wyszukanym).
Kościół stanowił pierwotnie kaplicę książęca, służącą dla
potrzeb religijnych książęcej rodziny i dworu. Po ustaniu
napadu, Konrad przeniósł się z powrotem do Płocka, kaplica
przeistoczyła się w kościół parafialny, dla okolicznej
puszczańskiej ludności, która już zdążyła się osiedlić koło grodu,
jednak w pewnej od niego odległości, z jednej strony na tak
zwanym Zagrodziu, wioski po dziś dzień istniejącej pod Wiskitkami
z drugiej strony miejscowości pod nazwą grodową Wiskitki

i prawdopodobnie były to wioski, których ludność miała jakieś
zadania służebne dla grodu. Znacznie później, bo już po
wyjeździe rodziny książęcej, powstało osiedle przy samym grodzie
na prawach ówczesnych targowisk pod nazwą grodu Wiskitki
i dla odróżnienia tych dwóch miejscowości poprzednie Wiskitki
nazwano Starymi. Kościół zaliczony został do dekanatu
Sochaczewskiego jednego z najstarszych w Archidekanacie
Czerskim diecezji Poznańskiej. Z biegiem czasu powstał dekanat
Mszczonowski, do którego przyłączono Wiskitki, po roku 1863
ukazem carskim zniesiono dekanat Mszczonowski; parafie do
niego należące przyłączono do dekanatu Błońsko- Grodziskiego.
Ustała jednak przemoc carska, wskrzeszony został dekanat
Mszczonowski, wraz z dawnymi parafiami.
Drewniany kościół w Wiskitkach spłonął. W roku 1585 ks.
Wawrzyniec Goślicki proboszcz Wiskicki Dziekan Kapituły
Płockiej, buduje kościół murowany w stylu wtórnego gotyku.
W czasie najazdu szwedzkiego i ten kościół uległ pożarowi,
i przywrócono go do stanu używalności, lecz ostatecznie
odbudowany został wraz z dobudowaniem trzech naw
środkowych w roku 1756, w stylu ówczesnego rococa przez
proboszcza miejscowego ks. Adama Markiewicza. Dwie wieże
basztowe w stylu neogotyckim otrzymał kościół dopiero w roku
1829 za proboszcza ks. Tadeusza Łubieńskiego, późniejszego biskupa
szafragana Kujarskiego Kaliskiego. Kościół w tym stanie
przetrwał wojnę Europejską i druga wszechświatową. W roku
1945 przy pościgu wojsk sowieckich za uciekającymi Niemcami,
dach blaszany kościoła został porażony pociskami kulomiotów,
z lecących samolotów co spowodowało sinne zacieki.
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Plebania
Takież uszkodzenia powstały na dachu plebanii z wybiciem
wszystkich szyb. Plebanię obecną o sześciu pokojach i kuchnią
i dwóch pokoikach na strychu, dla służby zbudował w roku 1895
ksiądz Antoni Tomczak.
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Budynki gospodarcze
Zbudowane z cegły przez ks. Henryka Stankiewicza również
od pocisków mocno ucierpiały, jak również rozbite zostały
ażurowe przęsła parkanów pobudowane na wiridażu plebanii
przez tegoż proboszcza..
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Organistówka
Dom murowany wybudowany tuż przy stawie przez ks.
Tadeusza Łubieńskiego w roku 1836, pełen jest wilgoci. Zniszczony
został nie tylko przez wypadki wojenne, ale jeszcze więcej przez
szaber złych miejscowych ludzi. Od strony zachodniej w paru

pokoikach mieszczą się tu świetlice dla śpiewaków chóru
kościelnego i dla ministrantów. Od strony wschodniej sala
parafialna w całkowitej ruinie. Na odbudowanie tej sali
młodzież stowarzyszona przy kościele dla popierania
trzeźwości urządza przedstawienia i zbiera fundusze.
Budynki gospodarskie murowane dla służby kościelnej,
również uległy zniszczeniu, tak przez wypadki wojenne, jak
przez słych ludzi.
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Grunta parafialne
W ilości sześciu morgów z których trzy morgi łąki nad
rzeką, a drugie trzy przylegają do plebanii na których jest
ogród i cztery sadzawki- pozostałe z dawnej fossy grodowej II 400
prętów ziemi naprzeciw cmentarza grzebalnego.
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Cmentarz grzebalny
Oddalony od kościoła parafialnego o jeden kilometr.
Cmentarz od frontu ogrodzony murem, z boku siatką, od tyłu
drutem, który to ostatnio źli parafianie zrywają i tędy
przedostają się wozami po drzewo wycinane na terenie
cmentarza. Opłat od grobów zajętych na stałe przez trwałe
ogrodzenia i pomniki, na fundusz cmentarny większość parafian
uiszczać nie chce. Dwóch tylko parafian złożyła na fundusz
cmentarny w ciągu dwóch lat z racji grobów swych rodzin
opłatę jeden 500 zł a drugi 600 zł i to stanowi fundusz
cmentarza obecnie. W ciągu lat 1945, 1946 i w pierwszych
miesiącach 1947 r. dachy na kościele zostały naprawione jak
również na plebanii i na budynkach gospodarczych, wybite szyby
na plebanii i w kościele wprawione, przęsła parkanów
ażurowych odbudowane. Ogród plebański obsadzony młodemi
drzewkami owocowemi. W kościele oragan zyskał wentylator
elektryczny.
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Inwentarz ruchomy kościoła
-

Aparaty kościelne
3 ornaty białe ze słupami wyszywanymi na kanwie
1 ornat biały ze słupem haftowanym
1 ornat biały adamaszkowy ze słupem haftowanym w złote
palmety, nowoodrestaurowane
1 ornat romański z adamaszku złotobiałego
Ornaty koloru czerwonego
1 atłasowy ze słupem malowanym na atłasie
1 aksamitny ze słupem wyszywanym na kanwie
Z ciemnego ciemno czerwonego adamaszku ze słupem
kanwowym

- Ornat świąteczny z czerwonego aksamitu ze słupem
haftowanym złotem z XVII wieku
- Ornat świąteczny z czerwonego aksamitu haftowany
złotem
Ornaty koloru zielonego
- Ornat o bokach haftowanych srebrem z XVII wieku z słupem
adamaszkowym zielonym z materii nowej
- Ornat z adamaszku z gwiazdą
Ornaty koloru fioletowego
- Ornat ze słupem białym kanwowym
- Fioletowy z adamaszkowym słupem kanwowym
- Z tkaniny włoskiej z XVII wieku o srebrnych tkanych
palmetach
Ornaty czarne
- Z adamaszku o starym słupie i kapturze
- Z adamaszku o słupie i kapturze haftowanym
Kapy białe
- Ze złotej lamy z haftowanym barankiem
- Kapa adamaszkowa poznańska
- 4 kapy adamaszkowe mieszane
Kapy fioletowe
- Dwie jedna zniszczona
Kapa czarna
- Jedna z adamaszku wełnianego ze słupem z haftu srebrnego
z XVII wieku nową podszytą podszewką
Kapa zielona
- Z adamaszku
Dalmatyki
2
z białego atłasu ze słupem na kanwie
- 2 z lamy złotej ze słupami z lamy srebrnej
- 2 z czerwonego adamaszku ze słupami na kanwie
- 2 czarne atłasowe ze słupami na kanwie
Bielizna kościelna
- 20 obrusów zwierzchnich na ołtarze
- 4 obrusy spodnie z płótna
- 8 alb
- 5 komży dużych
- 10 komży dla chłopców
- 8 komży dla młodzieży (bez rękawów)
- 12 korporałów
- 70 puryfikaterzy
- 20 palek
- 5 ręczników dużych
- 30 ręczników małych
- 8 humerałów
- 3 pary obrusów do komunii
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4 sukienki na puszkę do N. Sakramentu
6 serwetek pod monstrancje
1 tron z białego tiulu do monstrancji
1 tuwalnia i druga krótka zniszczona
1 zasłona tiulowa na monstrancje
1 zasłona fioletowa na wielki ołtarz
1 upięcie duże do firanek
6 peleryn pluszowych dla chłopców
4 lichtarze srebrne na ołtarz
2 dzwonki do mszy świętej
4 pelerynki niebieskie dla chłopców
4 pokrycia na ołtarze
1 umbraculum
1 figura Zmartwychwstałego Pana Jezusa
3 feletrony
6 chorągwi procesjonalnych
1 chorągiew żałobna
1 krzyż procesjonalny
2 krzyże drewniane do pogrzebów
1 krzyż na katafalk
1 katafalk duży
1 katafalk mały
10 lichtarzy do katafalku
1 dywan duży do wielkiego ołtarza
3 dywaniki małe
1 monstrancja
1 Relikwiarz z drzewem Krzyża Świętego
1 paczybikał
3 kielichy do mszy świętej
2 kielichy platerowane na Boże Ciało
2 puszki do komunikantów
1 kociołek do wody święconej
1 bęben (kocioł) z pałeczkami
14 lichtarzy na wielki ołtarz
2 kandelabry
6 lichtarzy drewnianych złoconych renesansowych
6 lichtarzy drewnianych złoconych barokowych
4 lichtarze bronzowe w kaplicy Matki Bożej
4 lichtarze platerowane na ołtarzu Pana Jezusa
ukrzyżowanego
2 relikwiarze rzeźbione i złocone na ołtarzu Pana Jezusa
1 tabernakulum biało złocone ołtarz Pana Jezusa
1 tabernakulum biało złocone na Wielki Czwartek
1 baldachim duży biały
1 baldachim mały zniszczony
1 dekoracja do grobu Pana Jezusa
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Szopka na Boże Narodzenie
Tacka i kubek do Chrztu Świętego
3 mszały
3 mszały żałobne
Jedna sztuka czterech ewangelii na Boże Ciało
1 naczynko do olejów świętych z tacką
1 kadzielnica z łódką
1 naczynko do palców obmycia na Wielkim Ołtarzu
Formy do wypiekania opłatków
2 formy do wycinania hostii i komunikantów
1 rytuał i ewangeliczka, kancjonał
2 tacki do zbierania ofiar
1 sygnaturka na kościele
1 sygnaturka przy zakrystii
1 komplet dokumentów na odpusty
Księgi metrykalne ochrzczonych od 1754 r- 1802 w języku
łacińskim
Księgi metrykalne zmarłych od 1802 r- 1820 r.
Księgi metrykalne zaślubionych 1754 r.- 1802 r. w języku
łacińskim
Księgi metrykalne zmarłych 1754- 1784- 1802
Księgi metrykalne ochrzczonych 1821- 1826
Księgi metrykalne aktów cywilnych 1809- 1825 urodzonych,
zaślubionych i zmarłych
Księgi metrykalne ochrzczonych 1826- 1946
Księgi metrykalne zaślubionych 1826- 1946
Księgi metrykalne zmarłych 1826-1946
Liber obligationem qui bus ecclesia gratiatur
Księga nawróconych do religii rzymsko- katolickiej
Księga wizyt dziekańskich
Księga ze starymi dokumentami
Liber visitationis

Wiskitki, 29 maja 1947 roku
Odbierający ks. Apoloniusz Kosiński w obecności dziekana
Mszczonowskiego ks. Marcelego Kossakowskiego

