Kalendarium życia i śmierci św. Brunona
Wpisany przez Ks. Mirosław Baranowski

974 r. - Bruno urodził się w Kwerfurcie.
985 r. - Wstąpił do szkoły katedralnej w Magdeburgu.
994 r. - Został absolwentem szkoły w Magdeburgu.
995 r. - Otrzymał tytuł kanonika kapituły katedralnej. Prawdopodobnie przyjęty został na dwór
cesarza Ottona III. Napisał poemat dedykacyjny ofiarowany cesarzowi.
996 r. - Z dworem cesarza odbył podróż do Rzymu. Po powrocie do Niemiec przebywał m.in.
w Moguncji i Kolonii.
997 r. - Jesienią z Ottonem III znów wyjechał do Rzymu.
998 r. - Wstąpił do klasztoru św. Bonifacego i św. Aleksego na Awentynie w Rzymie.
999 r. - Przyjął imię Bonifacy. Złożył śluby zakonne.
1001 r. - Wraz ze św. Romualdem przeniósł się do eremu w Pereum pod Rawenną.
1002 r. - Udał się do Rzymu po sakrę biskupią i pozwolenie na misję, którą miał pełnić wraz z
braćmi, którzy rok wcześniej wyruszyli do Polski. Zimą wybrał się do Ratyzbony na dwór króla
Henryka II.
1003 r. - Przebywał w Niemczech, prawdopodobnie także w rodzinnym Kwerfurcie. Pod koniec
roku wyjechał na misję na Węgry.
1004 r. - Zakończył misję na Węgrzech. Otrzymał sakrę biskupią w Niemczech. Napisał „Żywot
świętego Wojciecha”.
1005 r. - Przybył do Polski na dwór Bolesława Chrobrego.
1006 r. - Podczas pobytu w Polsce uzupełnił „Żywot świętego Wojciecha” i napisał „Żywot
Pięciu Braci Męczenników”.
1007 r. - Prawdopodobnie wysłał z Polski misję do Szwecji. Następnie wyruszył w drugą podróż
misyjną na Węgry. Stamtąd pod koniec roku udał się na Ruś.
1008 r. - Najpierw przebywał na dworze Włodzimierza Wielkiego w Kijowie. Potem od lutego do
sierpnia prowadził działalność misyjną wśród Pieczyngów. Wrócił na Ruś, a stamtąd - do Polski.
Pod koniec roku pisał „List do Henryka II”.
1009 r. - Wyekwipowany przez Chrobrego wyruszył w podróż misyjną do Prus. Po dotarciu na
ziemie Jadźwingów 9 marca poniósł śmierć męczeńską.
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