
      

  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny   

  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny nazywane jest również świętem Matki 
Boskiej Zielnej. Obchodzone jest w Kościele od V wieku. Wiara we wniebowzięcie 
Maryi zawsze dziewicy, która po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta z duszą i 
ciałem do chwały niebieskiej  (z dok.) trwała przez całe wieki i została uznana 1 
listopada 1950 r. za dogmat przez Piusa XII. W uzasadnieniu swej decyzji Pius XII 
powiedział: " Maryja, dzięki osobliwemu przywilejowi Niepokalanego swego poczęcia 
zwyciężyła grzech i dlatego nie była podległa owemu prawu pozostawania w stanie 
rozkładu grobowego i nie miała powinności wyczekiwania na odkupienie swego ciała aż 
do końca czasów".   
W naszym kraju ojczystym i Europie, w Święto Wniebowzięcia czcimy Matkę Boską 
Zielną jako patronkę ziemi. Dlatego z wdzięcznością składamy dzisiaj Maryi dary ziemi: 
zioła, warzywa, kwiaty. 

Modlitwa wiernych  
 
Przed Maryją, Matką Boga, która została z duszą i ciałem wzięta do nieba; przed 
Patronką Ziemi, w uwielbieniu składając nasze kwiaty i zioła, przedstawmy Bogu nasze 
modlitwy: 

Maryjo, Matko Boga i Matko Kościoła, błogosław papieżowi, biskupom i kapłanom, aby 
wsparci na Twoim zawierzeniu i miłości prowadzili wiernych Kościoła świętego przed 
oblicze Boga.  
Maryjo Wniebowzięta – módl się za nami 

Maryjo, Pośredniczko ludzi, wysłuchaj naszych próśb i przyczyń się za nami, abyśmy 
Twoim wzorem, spragnieni Bożej miłości, potrafili przedkładać wolę Bożą nad własną. 

Maryjo, Matko nasza, zatroskana o zbawienie każdej duszy, wyjednaj łaskę nawrócenia 
wszystkim ludziom, aby Twój Syn obecny w Eucharystii mógł gościć w sercu każdego 
człowieka. 

Maryjo, Matko Bolesna, otocz swym macierzyńskim płaszczem wszystkich 
zagubionych, samotnych, nieszczęśliwych, chorych, cierpiących oraz zatroskanych o los 
własnych dzieci rodziców.  

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj nam łaskę prawdziwej miłości i 
wiernego trwania przy Twoim Synu, a naszym Panu, Jezusie Chrystusie.  
 

 



Maryjo, Niepokalana Dziewico, w swoim sercu schroń umierających i prowadź do domu 
Ojca dusze śp. ….(intencje) 

Maryjo, Królowo różańca, błogosławiona między niewiastami, przyjdź z pomocą w 
wielorakich potrzebach naszych, aby Twoje wstawiennictwo przynosiło chwałę Ojcu, 
Synowi i Duchowi Świętemu.  
 
Maryjo Wniebowzięta, Pocieszycielko i Orędowniczko nasza, wysłuchaj naszych próśb. 
Niech będą miłe dla Ciebie nasze modlitwy, bo sławiąc Twoje Imię, wraz chórami 
niebieskimi pragniemy dzięki składać najhojniejszemu Bogu za wzięcie Twojej duszy i 
ciała do chwały niebieskiej. Amen.  

 


