Wiersze poświęcone św. Brunonowi Bonifacemu z Kwerfurtu

Mozaika ze szczytu frontonu kościoła
pw. św. Brunona w Giżycku

Bożena Diemjaniuk
Kwiat szkarłatny zakwitł
Kwiat szkarłatny zakwitł na szczęśliwej ziemi.
Święta krew męczeńska rodzi plon obfity.
Kwiat szkarłatny zakwitł, abyśmy widzieli
Znak przez Boga dany, przykład znakomity.
Święty biskup Brunon tak Boga ukochał,
Że z radością głosił Zmartwychwstanie Pańskie.
Święty biskup Brunon życia nie żałował,
By Dobrą Nowinę poznał świat pogański.
Miłosierdzie Boga i pokój wyznawał,
Pośród mroków grzechu niósł Chrystusa światło.
Miłosierdziu Boga braci swych oddawał,
Pragnął, by nadziei ludziom nie zabrakło.
Brunonie z Kwerfurtu, przyjacielu Polski,
Oręduj za nami tam, przed tronem Pana.
Brunonie z Kwerfurtu, usłysz nasze prośby
I módl się o wieczne życie w niebie dla nas.
(„Przegląd Augustowski” 2009, nr 3, s. 13)

Bożena Diemjaniuk
Witraż św. Brunona w kościele w Starych Juchach

W skryptorium świętego Brunona
W skryptorium świętego Brunona
Stosy ksiąg, cisza, spokój.
Aniołowie złotem męczeństwa
Wybielają karty polskiej historii.
Brunon z zapałem coś tłumaczy Bolesławowi.
Może planują nową misję –
Do ochrzczonych już pogan?
- Widzisz, królu Bolesławie,
Spierają się o mój grób,
Wyznaczają trasy, robią mapki,
Biorą pod uwagę
Możliwości jeźdźców i koni.
Nie pytają o Pana Boga.
- Widzisz, hrabio Brunonie,
Dużo mówią,
Mało kochają.
Też chciałem być ważny…
No, ale ja miałem szczęście Świętego przyjaciela i świętego wroga.
W skryptorium świętego Brunona
Cisza, ład i wieczny pokój.
U Pana Boga w gościnie.
(„Martyria” 2008, nr 10, s. 20)

Kapliczka św. Brunona ze Śmierciowej Góry

Józefa Drozdowska
Kontemplując winorośl z Krzyża św. Brunona
Stasi Aleksandrowicz

Nie będziesz miał innej rozkoszy
niż niebieska. Pędami winorośli piąć się
będziesz ku błękitnemu niebu. Życie
zachowasz tracąc go i z bieli niewinnej
i z krwi męczeńskiej narodzisz się
ponownie dla nich. A wzgórze to zapamięta
i drzewa drzewom opowiadać będą.
Pędami winorośli piąć się będziesz
wraz ze mną, gdzie ja będę, tam i pamięć
o tobie będzie. I wzgórze to ocali każdego,
kto pielgrzymować tu będzie, chociażby i tysiąc lat potem…
Augustów, 8 maja 2009 r.

Tondo z płaskorzeźbą św. Brunona
z Bazyliki NSJ w Augustowie

