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   Początki parafii w Wildze sięgają roku 1407. Początkowo parafia podlegała pod archidiakonat warszawski, biskupstwa poznańskiego. Wraz z

założeniem parafii postawiono pierwszy kościół drewniany pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. Na początku

XVI wieku kościół spłoną. Odbudowali go na nowo właściciele Wilgi. W pierwszej połowie XVI wieku Wilga uzyskuje prawa miejskie. Do

parafii wówczas należało miasto Wilga i wsie: Skurcza, Uścieniec, Trzcianka, Giełcza, Cyganówka, Celejów, Ostrybór, Zalesie, Szymanowice

Biskupie, Szymanowice Zawiszow (Szlacheckie), Lazek (Leśniki). Drugi kościół wraz z budynkami parafialnymi spłonął podczas dużego pożaru

Wilgi. Fundatorami nowej, kolejnej Świątyni byli Jan Wilcki - podkomorzy ziemi czerskiej i Piotr Wilcki - sędzia stężycki. Wykonano go z drewna

tak jak poprzednie i był zapewne większy, gdyż posiadał trzy ołtarze. Poświęcił go Jakub Brzeźnicki sufragan poznański w 1591r. pozostał pod

takim samym wezwaniem jak poprzedni. W pobliżu kościoła postawiono kaplicę pod wezwaniem św. Anny, fundatorem jej był Jan Wilcki. W

1657 wojska węgierskie spaliły całkowicie miasto Wilga, które już się nie dźwignęło ze zgliszczy i z czasem utraciło prawa miejskie.

W 1699 r. Jan Lasocki z Glewu, cześnik łukowski, ufundował kościół i budynki klasztorne w Goźlinie dla zakonu Marianów, którzy przebywali w

tym czasie w Zalesiu. Była to trzecia z kolei placówka tego zgromadzenia w kraju. Zakonnicy przybyli ze swym założycielem, ojcem, Stanisławem

Papczyńskim (obecnie jest błogosławiony). Zabudowania klasztorne z kościołem spłonęły w 1769r., nowy kościół postawiono na nowym miejscu

(obecnie Mariańskie Porzecze) w 1776r. Kościół ten zachował się do chwili obecnej i jest cennym zabytkiem w naszym powiecie. Także w Wildze

5 lipca 1769 spłonął kościół. Budowę nowego kościoła także drewnianego ukończono w 1771r., poświęcony został 15 września pod wezwaniem

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W ostatnich latach XVIII w. nastąpiło odłączenie wsi Uścieniec od parafii. Weszła ona w skład

parafii Łaskarzew. Pod koniec XVIII wieku, w wyniku zatoru, Wisła zmieniła swe koryto. Na lewym brzegu znalazła się wieś Kępa Skurecka,

należąca do naszej parafii, a na prawym brzegu wsie: Podole, Wólka Gruszczyńska i Wicie, należące do parafii Mniszew. Po trzecim rozbiorze

Polski teren parafii znalazł się w zaborze austriackim. Dnia 15 lutego 1802r. erygowano parafię Goźlin, która powstała ze znacznej części parafii

Wilga i parafii Radwanów.

Tekst pochodzi ze strony Gminy Wilga gdzie można przeczytać więcej informacji o parafii.
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