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1st of November  

All Souls’ Day (Wszystkich Świętych)  
 w Kościołach łacińskich uroczystość ku czci 

wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli 
stan zbawienia i przebywają w niebie, 

przypadająca corocznie na dzień 1 listopada, 
treściowo połączona z następującym po niej 
obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego.  

W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem 
wiary w obcowanie świętych i powszechne 

powołanie do świętości. 



11th of November  

Independence Day (Święto Niepodległości) 
polskie święto państwowe obchodzone  

11 listopada dla upamiętnienia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 
latach zaborów (1795–1918); święto zostało 

ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, 
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej  

22 lipca 1945, przywrócono je ustawą  
w okresie transformacji systemowej w 1989; 

jest dniem wolnym od pracy. 



30th of November 
St. Andrew’s Day (Andrzejki) 

wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 
listopada, w wigilię świętego Andrzeja, 

patrona Szkocji, Grecji i Rosji. 
Pierwsza polska wzmianka literacka o nim 

pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina 
Bielskiego. 

Dzień ten przypada na końcu lub na 
początku roku liturgicznego. Andrzejki są 

specjalną okazją do zorganizowania ostatnich 
hucznych zabaw przed rozpoczynającym 

się adwentem. 
W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień 

świętego Andrzeja jest świętem narodowym. 



Humorki na jesienną pogodę  



Horoskop  
-ARIES (21.03- 19.04) - popracuj nad koncentracją. 
-TAURUS (20.04- 22.05) - wkładaj w naukę więcej pasji. 
-GEMINI (23.05- 21.06) - staraj się lepiej wykorzystywać   
  wrodzone zdolności . 
-CANCER (22.06- 22.07) - powinieneś/aś być bardziej 
  wytrwały/a w nauce. 
-LEO (23.07- 23.08) - nie przesadzaj ze swoimi ambicjami. 
-VIRGO (24.08- 22.09) - troszkę więcej skromności. 
-LIBRA (23.09- 22.10) - postaraj się lepiej odżywiać. 
-SCORPIO (23.10- 21.11) - więcej wiary w siebie  
  i więcej konsekwencji w działaniu, a mniej emocji. 
-SAGITTARIUS (22.11- 21.12) - nie odkładaj wszystkiego na      
  później. 
-CAPRICORN (22.12- 19.01) - więcej przebojowości. 
-AQUARIUS (20.01- 18.02) - unikaj popisywania się. 
-PISCES (19.02- 20.03) - nie upieraj się bez sensu przy   
  swoim. 



Pozdrowienia  


