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Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił, jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w
Konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus":
"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą,
ogłaszamy, orzekamy i określamy, jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana
Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem
została wzięta do chwały niebieskiej” (Breviarium fidei VI, 105)
W Kościele katolickim w Polsce uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia) jest dniem wolnym od
pracy. Święto nazywane jest także Świętem Matki Boskiej
Zielnej (Polska), Matki Boskiej Znakomitej (Kongo) bądź
Matki Boskiej Korzennej (Czechy). W Kościele jest obchodzone,
pod
tą pierwszą nazwą, od V wieku. Wywodzi się ono z
przeświadczenia, że Maryja nie umarła jak zwykły człowiek, lecz
została zabrana do Nieba.
W Polsce i w krajach europejskich czci się Matkę Boską
Wniebowziętą, jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności.
W niektórych rejonach Polski w czasie obrzędów religijnych
związanych z tym świętem błogosławi się wiązanki kwiatów, kiedyś
ten zwyczaj był bardzo popularny. Wierzono, że taki bukiet nabiera
cudownych, leczniczych właściwości. Podczas powrotu z kościoła
zostawiano go wśród upraw gdzie miał przynieść szczęście w
zbiorach, po czym, po kilku dniach, zabierano go do domu. Był
przechowywany bardzo pieczołowicie, okadzano nim izbę,
trzymano w miejscu, które było widoczne i dawało pewność, że
moc bukietu będzie działała.

W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście, jednak
największe obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej,
odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Marii oraz jej Wniebowzięcia,
a także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają pielgrzymki z całej Polski
właśnie na to święto. W innych częściach Polski często wiąże się ono
ze świętem dożynek.
Protestanci przeciwstawiają się dogmatowi o wniebowzięciu podając,
jako argument brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat w Piśmie
Świętym.
Cerkiew prawosławna obchodzi święto Zaśnięcia Bogurodzicy, 15/28
sierpnia, tj. 28 sierpnia wg kalendarza gregoriańskiego.

Uroczystość 15 sierpnia, to

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Po zakończeniu życia ziemskiego Niepokalana Matka Boża została z duszą i ciałem wyniesiona do
chwały niebieskiej. Wniebowzięcie Maryi przypomina ludzkości powołanie do chwały w niebie.
MSZA W DZIEŃ
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej
głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ap 12, 1
Albo:
Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej
Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.
Odmawia się Chwała na wysokości.
KOLEKTA
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy
Maryi, Matki Twojego Syna, + spraw abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli
sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Odmawia się Wierzę.
MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania + i za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie
dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o Wniebowstąpieniu NMP, nr 61.
W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. (Łk 1, 4849).
MODLITWA PO KOMUNII
Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, + prosimy Cię, abyś za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały
zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta,
Módl się za nami, Królowo święta!...
O Maryjo, czemu biegniesz w niebo?
Z jaką śpieszysz do Boga potrzebą?
Ty nas żegnasz ostatnim tchnieniem, Pani?
O, my wiemy, co Twój znaczy skon!
Nie płaczemy, bośmy przekonani,
Że Cię czeka w niebie chwały tron.
Przynieśliśmy bieluteńkie szaty,
Niesiem mirę, olejki, bławaty.
Czemuż niknie z rąk naszych Twe ciało,
Jakby z duszą do nieba leciało?
Witaj, święta Wniebowzięta, Niepokalana

Wniebowzięcie NMP nazywane jest także popularnie Świętem Matki Bożej
Zielnej - w tym dniu zwyczajowo przynosi się do kościoła kwiaty i
zioła, aby je poświęcić. Następnie wracając z kościoła bukiet
kwiatów zostawia się wśród upraw, by przynosił szczęście i urodzaje
na roli, szczególnie przy zbiorach. Lud polski to święto miał zawsze w
wielkiej czci. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała
Maryi znaleźli kwiaty, lud poświęca kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wierzy, że zioła
poświęcone w dniu Wniebowzięcia Maryi za Jej pośrednictwem otrzymują
moc leczniczą. Chronią też od chorób i zarazy. Dlatego święto nosi w Polsce
nazwę Matki Bożej Zielnej.
Kiedy niektórzy Ojcowie Kościoła piszą o zaśnięciu Maryi, to biorą to słowo w znaczeniu, jakie mu nadał
św. Paweł Apostoł, który śmierć nazywa zaśnięciem, czego nie uwzględnia polski przekład (1 Tes
4,13.14). O zmarłej córce Jaira Pan Jezus również mówi, że śpi (Mt 9,24; Mk 5,39; Łk 8,52).

Jak nic pewnego nie wiemy o miejscu zgonu
Maryi, tak podobnie nie wiemy, kiedy Maryja
opuściła naszą ziemię. Prawdopodobnie mogło to
być około roku 45. Maryja przez ok. 12 lat
pozostawała, by przebywać z uczniami Chrystusa,
jako widomy znak Jego obecności wśród nich. Ona
miała być czynnikiem spajającym i integrującym
młody Kościół Chrystusowy.

