LEGENDA O ŚWIĘTEJ LIPCE

Dawno temu na zamku krzyżackim w Kętrzynie więziony był pewien człowiek.
Oczekiwał w lochu na śmierć. W noc poprzedzającą egzekucję nie mógł zasnąć. Modlił się
gorąco do Matki Bożej prosząc o ratunek. Wtedy skazańcowi ukazała się Maryja
i powiedziała:
– Witaj skruszony grzeszniku!
– O Piękna Pani! Wiem, że źle czyniłem, ale postanawiam się zmienić – wyznał człowiek.
Matka Boża zobaczyła szczerą, płynącą z serca chęć poprawy. Powiedziała
do skazańca:
– Oto dłuto i drewno, proszę abyś wyrzeźbił moją postać.
Skazany podziękował, ale przeraził się, ponieważ nie umiał rzeźbić.
Rankiem strażnicy znaleźli przy skazańcu piękną rzeźbę. Sędziowie zdumieli się
i uznali to za znak Boży. Uwolnili mężczyznę, który wdzięczny i szczęśliwy ruszył w kierunku
Reszla. Usłyszał znów głos Maryi:
– Chcę, abyś umieścił moją figurkę na pierwszej lipie, jaką spotkasz na drodze.
Po czterech dniach marszu mężczyzna zobaczył rozłożystą lipę. W jej gałęziach położył
figurkę. Odszedł do domu i żył uczciwie.
Przejeżdżał tamtędy bogaty, ale niewidomy szlachcic. Jego woźnica zobaczył
niezwykłe światło. Od figurki Matki Bożej bił oślepiający blask. Szlachcic kazał się
doprowadzić do lipy. Dotknął figurki, a potem swoich oczu i natychmiast odzyskał wzrok.
Potem przyszli pasterze ze swoim stadem. Zwierzęta padły na kolana oddając cześć
Maryi. Zdumieni pasterze opowiadali o tym wokół. Zaczęli przybywać chorzy na ciele i duszy.
Ślepi odzyskiwali wzrok, niemi mowę, kulawi odrzucali laski, a pogrążeni w rozpaczy
otrzymywali pocieszenie.
Postanowiono przenieść cudowną figurkę do kościoła w Kętrzynie. Umieszczono ją
w głównym ołtarzu. Jednak następnego ranka figurka zniknęła. Powróciła na swoją lipę,
gdzie była adorowana przez pasterzy i zwierzęta. Kolejne próby przeniesienia figurki nie
powiodły się. Odebrano to jako dowód, że Maryja upodobała sobie to miejsce. Wokół drzewa
zbudowano kaplicę. Gałęzie lipy wystawały przez otwór w dachu i nigdy nie traciły liści.
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