św. Małgorzata Antiocheńska (III w.- ok. 307)
dziewica i męczennica, jedna z 14. Wspomożycieli
Urodziła się w rodzinie pogańskiego kapłana Edezjusza (Edyzeusza) w Antiochii Pizydyjskiej. Jej matka
zmarła bardzo wcześnie i dziewczynką zajmowała się
mamka, która była chrześcijanką. Potajemnie ochrzciła
dziewczynkę i wychowywała ją w wierze i bojaźni Bożej.
Gdy do Edezjusza dotarło, że jego córka wyznaje wiarę
w Jezusa Chrystusa i mimo jego gróźb, nie chciała wyrzec się tego, co dla niej najważniejsze, wygnał ją z domu.
Św. Małgorzata zamieszkała z mamką i zajmowała się
wypasem owiec.
Jej uroda przyciągnęła uwagę rzymskiego namiestnika
Olibriusza, a gdy dziewczyna odrzuciła jego zaloty, mówiąc iż jej jedynym oblubieńcem jest i będzie Pan Jezus,
urażony urzędnik postanowił się zemścić. Sędzia, przed
którym Olibriusz ją oskarżył, nakazał ją pojmać i doprowadzić przed siebie. Gdy żadnymi namowami, ani groźbami nie można było skłonić dziewczyny do złożenia
hołdu bożkom, wtrącono ją do więzienia. Tam miał jej się
pokazać diabeł, który przybrał postać smoka i połknął ją.
Św. Małgorzata miała przy sobie mały krzyż i tak nim
drażniła trzewia potwora, że ten w końcu pękł, uwalniając
ją (stąd uważano ją za patronkę rodzących). Próbując złamać jej charakter poddawano ją różnorakim torturom rozrywano jej ciało żelaznymi grzebieniami, palono
ogniem i wrzucano do lodowatej wody. Widząc, że nic
tym nie wskórają oprawcy nakazali ją ściąć, 20 lipca 304
roku. Ciało męczenniczki pochowała potajemnie pobożna wdowa.
Kult św. Małgorzaty (Maryny) rozwinął się bardzo
wcześnie na Wschodzie, skąd najprawdopodobniej dzięki
krzyżowcom, dotarł do Francji, Niemiec i Anglii, czyniąc
z młodej i pięknej dziewicy jedną z najbardziej czczonych w średniowieczu męczenniczek. Relikwie wywieziono w Antiochii w 980 roku, w 1145 trafiły do Montefiascone, gdzie są przechowywane do dziś w katedrze pw.
św. Małgorzaty. Część relikwii w 1213 roku mieli otrzymać benedyktyni w Wenecji.
Św. Małgorzata Antiocheńska wraz ze św. Katarzyną
Aleksandryjską, św. Dorotą i św. Barbarą to Virgines Capitales, czyli cztery najważniejsze dziewice i męczennice.
Święta należy również do grona Czternastu Świętych
Wspomożycieli, których wstawiennictwo u Boga jest w
każdej potrzebie szczególnie skuteczne.
To jej głos, razem z głosem św. Katarzyny i św. Michała Archanioła, usłyszała św. Joanna d'Arc.

http://martyrologium.blogspot.com/2011/07/swmagorzata-antiochenska.html

USA – Waszyngton, Moz. w Bazylice Niepokal. Poczęcia NMP
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2m.html

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7m.html

1. Królówka, MAŁ, pł. na kd z 1907 r.;
2. USA – Phoenix, pł. na baz. St. Mary’s; P1280187- 3.X.’08.
3. Królówka, MAŁ, pł. na kd z XIX w.;

4. Królówka, MAŁ, pł.2 na kd z XIX w.;
5. Muchówka, MAŁ, pł. na kd k. ko NSJ;
6. Pelplin, POM, fg w Muz. Diecezjalnym;

7. Świdnica, DLN, fg w kt śś. Stanisława i Wacława;
8. Frombork, WMZ, pp w baz. WNMP;

9. USA – Waszyngton, Moz. w baz. Niepokal. Poczęcia NMP; P1270311- 30.IX.’08
M3,10- Nowy Sącz, MAŁ, ob. w baz. św. Małgorzaty Antioch.

M3,11- Witów, ŁDZ, ob. w ko śś. Małgorzaty i Augustyna;
M3,12- Witów, ŁDZ, ob.2 w ko śś. Małgorzaty i Augustyna;
M3,13- Witów, ŁDZ, ob. 3 w ko śś. Małgorzaty i Augustyna;

M3,14- Witów, ŁDZ, ob.4 w ko śś. Małgorzaty i Augustyna;
M3,15- Toruń, ob. w Muzeum region al. (z 1520r.);

M3,16- Legnica, fg w ko Św. Trójcy;

M3,17- Skała, MAŁ, wt w ko św. Mikołaja
M3,18- Pelplin, fg z XIV w. w Muzeum Diecez.
Bytom, ko. św. Małgorzaty (zdj. pw)

Przyszowice, ko. św. Jana Nepomucena (zdj. pw)
Bydlin, ko. św. Małgorzaty (zdj. pw)

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ko. św. Pawła (zdj. tsw)
Warta, ko. WNMP (zdj. Andrzej Świniarski)
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