Heiligenkalender + dagen en periodes die steeds op dezelfde datum(s) vallen
JANUARI

Rood = Hoogfeest

● Feest van Maria, Moeder van God, Feest van de (heilige) Naam van (de Maagd) Maria 
(1 januari) (= 1 week na Kerstmis)
(Wereld)Vredesdag (1 januari)
OnzeLieveVrouw van Wijnendale
(1 januari)
● Heiligen Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze
, bisschoppen en kerkleraren (2 januari)
● Heilige Naam van Jezus 
(3 januari)
● Heilige Odilo van Cluny
, abt van de benedictijnerabdij van Cluny (4 januari)
● Heilige Emiliana van Rome
, maagd (5 januari)
Heilige Simeon de Styliet (de Pilaarheilige)
, kluizenaar en eerste pilaarheilige of styliet (5 januari)
● Feest van de Openbaring
(
Epifanie
), 
Openbaring van de Heer, Feest van de Drie Wijzen, Driekoningen(feest)
(6 januari)
Heiligen Melchior, Gaspar en Balthazar
, koningen (6 januari)
(indien 6 januari echter op een werkdag valt, wordt dit feest gevierd op de eerste zondag na 1 januari
)
Ontmoe
ting van de drie wijzen uit het Morgenland met de pasgeboren Messias
● Heilige Raymundus (Raimundus) van Peñafort
, priester en dominicaan (7 januari)
Heilige Lucianus van Antiochië (van Nicomedië; van Drepana)
, martelaar (7 januari)
Heilige Tillo van Solignac
, abt en kluizenaar (7 januari)
Heilige Virginia van Poitiers
, maagd en herderin (7 januari)
● Heilige Pega (Peggy) van Croyland
, kluizenares en pelgrim (8 januari)
Heilige Severinus van Noricum
, monnik, stichter van de kloosters Favianus in Mautern en Bojotro in Passau en abt (8 januari)
● Zalige Alix (Alice) Le Clerc
, pionierster van het meisjesonderwijs (9 januari)
Heilige Julianus van Pereiro
, stichter van de orde van de Heilige Julianus van Pereiro (Spaanse ridderorde) (9 januari)
● Zalige Gregorius X
, paus (10 januari)
● Heilige Paulinus II van Aquile(i)a
, bisschop (11 januari)
● Heilige Caesaria (Cesarina) van Arles
, abdis en zuster van de heilige bisschop Caesarius van Arles (12 januari)
Heilige Tatiana van Rome
, martelares (12 januari)
● Heilige Hilarius van Poitiers
, bisschop en kerkleraar (13 januari)
Heilige Ivetta van Hoei
, weduwe en kluizenares (13 januari)
● Heilige Nina (Nino) van Georgië
, geloofsverkondigster (14 januari)
● Heilige Maurus van Glanfeuil (van Rome; van Anjou)
, abt
(15 januari)

Heilige Rachel Aartsmoeder
, aartsmoeder en vrouw van Jakob (15 januari)
Heilige Remigius van Reims
, bisschop (15 januari)
OnzeLieveVrouw van Banneux
(15 januari)
Heilige Paulus van Thebe (SintPaulus van Thebe)
, kluizenaar en eerste vriesheilige (15 januari)
● Heilige Marcellus I
, paus (16 januari)
● Heilige Antonius van Egypte (SintAntoniusmetzijnvarken; SintAntonius Abt)
, monnik en tweede vriesheilige (17 januari)
Zalige Roselina van VilleneuvelesAvignon
, priorin van de kartuizerinnen
(17 januari)

● Heilige Prisc(ill)a van Rome
, evangeliste en profetes
(18 januari)

Heiligen Faustina en Liberata van Como
, kloosterstichtsters (18 januari)
● Internationale Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen 
(van 18 tot en met 25 januari):
 Eenheid van alle christenen, zoals Jezus Christus die heeft gewild voor zijn Kerk 
(18 januari)

Pijn bij het vaststellen van de scheiding 
(19 januari)
 Heiliging van de katholieken 
(20 januari)
 Heiliging van de orthodoxen 
(21 januari)
 Heiliging van de anglicanen 
(22 januari)
 Heiliging van de protestanten
(23 januari)
 Heiliging van de Kerken in de ontwikkelingslanden 
(24 januari)
 Eenheid van alle mensen in liefde en waarheid 
(25 januari)
● Heilige Marius van Rome (Marius de Pers)
, martelaar
(19 januari)

Heilige Pia van Chartago
, martelares (19 januari)
● Heilige Fabianus (Fabiaan) van Rome
, paus en martelaar (20 januari)
Heilige Sebastianius van Rome (SintSebastiaan)
, martelaar en derde vriesheilige (20 januari)
Weerspreuk: ‘SintAntoon en SintSebastiaan komen met 't hardste van de winter aan’
● Heilige Agnes van Rome
, maagd en martelares
(21 januari)

● Heilige Vincentius van Valencia
, diaken en martelaar (22 januari)
● Heilige Emerentiana van Rome
, martelares
(23 januari)

● Heilige Franciscus van Sales
, bisschop en kerkleraar (24 januari)
● Bekering van de Heilige Paulus
, apostel
(25 januari)

● Heiligen Timot(h)eüs en Titus Apostel (van Kreta)
, bisschoppen (26 januari)
Heilige Paula van Rome
, kluizenares en kloosterstichteres (26 januari)
● Heilige Angela di Merici
, stichteres van de orde van de Ursulinen (27 januari)
Heilige Theodoric(us) van Orléans
, bisschop (27 januari)
● Heilige Thomas van Aquino
, filosoof, theoloog en scholasticus (28 januari)
SintThomasfeest aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, alsook aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Zalige Manfred(o) Settala
, priester en kluizenaar (28 januari)
● Zalige Johannes van Waasten (van Terwaan;
van Thérouanne)

, bisschop
(29 januari)

● Heilige Aldegonda (Aldegundis) van Maubeuge
, kloosterstichteres
(30 januari)

Heilige Martina van Rome
, martelares (30 januari)
Zalige MutienMarie Wiaux
, broeder
(30 januari)

● Heilige Johannes Bosco
, Italiaans priester en stichter van de orde van de Salesianen en de Zusters van Don Bosco (31 januari)
Heilige Marcella van Rome
, martelares (31 januari)
Heilige Veronus van Lembeek
, belijder (was de zoon van Lodewijk de Vrome en kleinzoon van Karel De Grote) (31 januari)

FEBRUARI
● Heilige Brigitta van Kildare
, abdis (1 februari)
Zalige Ell(i)a Fitzpatrick
, weduwe en abdis (1 februari)
Heilige Sigi(s)bert van Austrasië
, koning (1 februari)
● Maria Lichtmis
of 
Opdracht van de Heer Jezus in de tempel
of 
Dag van het Godgewijde leven
(2 februari) (= 40 dagen na Kerstmis)
● Heilige Blasius van Sebaste
, bisschop en martelaar (3 februari)
Blasiuszegen tegen keelziekten
Heilige Ansgar(ius) van Hamburg
, bisschop en martelaar (3 februari)
Heilige (H)Adelin(us) (Hadelijn) van Cellus (nabij Dinant)
, benedictijn en kloosterstichter (3 februari)
● Heilige Veronica van Jeruzalem
, volgelinge van Jezus (4 februari)
Heilige Johanna van Valois (van Frankrijk)
, koningin (4 februari)
● Heilige Agatha van Sicilië (van Catania)
, maagd en martelares (5 februari)
Heilige Jacob
, derde aartsvader (5 februari)
Heilige Bert(h)ulfus van Gent (van Renty)
, kloosterstichter en abt (5 februari)
● Heilige Amandus van Nantes (van Maastricht)
(
SintAmandus
), bisschop (6 februari)
Heilige Dorothea van Cappadocië (van Cesarea)
, martelares met haar beide zussen Christina en Calixtina, en de secretaris Theofilus (6 februari)
Heilige Vedastus van Atrecht (SintVaast)
, bisschop (6 februari)
Heilige Paulus Miki en zijn 25 Gezellen
, martelaars in Nagasaki (6 februari)
● Heilige Chrysolius van Doornik
, martelaar (7 februari)
Heilige Lukas de Wonderdoener (van Hellas; van de Stirionberg; van Stiris of Thaumaturgos),
kluizenaar (7 februari)
Heilige Hiëronymus Emiliani
, stichter van de Orde van de Paters van Somaschi (8 februari)
Heilige Josephina Bakhita
, maagd en kloosterzuster bij de orde van de Canossianerinnen in Venetië (8 februari)
Zalige Jacolina (Jacomina 
of 
Jacoba) Frangipane (van Septisoles)
, weduwe en weldoenster (8 februari)
● Heilige Apollonia van Alexandrië
, martelares (9 februari)
● Heilige Scholastica van Monte Cassino
, kluizenares en zuster van de Heilige Benedictus van Nursia (10 februari)
Zalige Hugo van Fosses
, abt van klooster van Prémontré (premonstratenzers) (10 februari)
● OnzeLieveVrouw van Lourdes
(11 februari)
Trekking van de gratis Lourdesreizen van ‘De Vrienden van Lourdes’ (SintSalvatorparochie Harelbeke)
Heilige Victoria van Rome
, martelares (11 februari)
● Heilige Benedictus van Aniane
, kloosterhervormer (12 februari)
● Heiligen Harlindis en Relindis van Aldeneyk,
zusters en kloosterlingen (benedictinessen) (13 februari)
● Heilige Valentinus van Terni (SintValentijn)
, bisschop en martelaar (14 februari)
Valentijnsdag: dag waarop de geliefden elkaar extra aandacht geven
Heiligen Cyrillus van Thessalonica
, monnik
en

Methodius
, bisschop (14 februari)
● Zalige Claude de la Colombière
, biechtvader (15 februari)
Heilige Faustinus van Lyon
, bisschop (15 februari)
Heilige Siegfried van Zweden
, bisschop en missionaris (15 februari)
● Heiligen Daniël, Samuel en Elias
, profeten (16 februari)
Heilige Juliana van Nicomedïe (van Cumae)
, martelares (16 februari)
Heilige Lucilla van Rome
, martelares (16 februari)
Heilige Pamfilius van Cesaria
, priester en martelaar (16 februari)
● Zeven Heilige Stichters van de Servietenorde 
(17 februari)
Heilige Alexis Falconieri
, medestichter van de Servietenorde (18 februari)
● Heilige Bernadette Soubirous
, maagd (18 februari)
Heilige Constantia (Constancia) van Rome
, maagd (18 februari)
● Heilige Bonifatius (Bonifaas) van Brussel
, bisschop (19 februari)
Heilige Conrad van Piacenza (Koenraad)
, kluizenaar (19 februari)
● Heilige Eleutherius van Doornik
, bisschop (20 februari)
Heilige Amata van Assisi
, kloosterlinge bij de Zusters Clarissen
(20 februari)

● Heilige Petrus Damiani
, Italiaans kerkhervormer en theoloog (21 februari)
● Cathedra van de Heilige Petrus
(
SintPetrus’ Stoel
) (22 februari)
Zalige Isabella van Longchamp (van Parijs; van Frankrijk)
, prinses en stichteres van de koninklijke abdij van Longchamp (clarissen) (22 februari)
● Heilige Polycarpus van Smyrna
, bisschop en martelaar (23 februari)
● Heilige Modestus van Trier
, bisschop (24 februari)
● Heilige Aldetrudis (Aldetrude, Adeltrudis) van Maubeuge
, abdis (25 februari)
Heilige Walburga (Walpurgis)
, koningsdochter en abdis (25 februari)
Heilige Caesarius van Nazianze
, bisschop (25 februari)
● Heilige Nestor van Perge
, martelaar (26 februari)
● Heilige Gabriël van de Moeder van Smarten 
, kloosterling (27 februari)
Heilige Honorina (Honorine) van Normandië
, martelares (27 februari)
Heilige Leander (Léandre) van Sevilla
, aartsbisschop en kerkleraar (27 februari)
● Zalige Antonia Mesina
, martelares (28 februari)
● Heilige Oswald van Northumbria
, koning (29 februari)
Heilige Antonia van Florence
, weduwe en abdis bij de tertiarissen van SintFranciscus (29 februari)
Zalige August(e) Chapdelaine
, missionaris en martelaar
(29 februari)


MAART (MAAND VAN DE HEILIGE JOZEF)
● Heiligen Albinus van Angers 
en
David van Wales
, bisschoppen (1 maart)
● Zalige Karel de Goede
, graaf van Vlaanderen (2 maart)
● Heilige Cunegonde van Luxemburg
, koningin en keizeringemaal van het Heilige Roomse Rijk (3 maart)
Heilige Marinus van Cesarea
, martelaar (3 maart)
● Heilige Casimir Casimir (Kazimierz) van Polen
, koning (4 maart)
● Heilige Olivia van Brescia
, maagd (5 maart)
● Heilige Coleta van Corbië (SintColeta)
, stichteres van de Arme Klaren (6 maart)
● Heiligen Perpetua
en

Felicita van Carthago

, martelaressen (7 maart)
● Heilige Johannes a Deo (Johannes de Deo), 
kloosterling (passionist) (8 maart)
Heilige Beata van Afrika
, martelares (8 maart)
Heilige Cyrillus van Afrika
, martelaar (8 maart)
Heilige Filemon van Alexandrië 
(martelaar met Apollonius) (8 maart)
● Heilige Francisca Romana
, weduwe en stichteres van de Oblaten van Sint Benedictus (9 maart)
● Heilige Anastasia van Sirmium
, martelares (10 maart)
● Heilige Constantinus I
, keizer van Rome (11 maart)
● Heilige Maximilianus (Maximiliaan)
, martelaar (12 maart)
Heilige Theofanes (Theofaan) de Belijder
, stichter en abt (12 maart)
● Heilige Maria Eufrasia Pelletier
, stichteres van de congregatie van OnzeLieveVrouw van Liefdadigheid van de Goede Herder (13 maart)
Heiligen Rodrigo (Roderik) van Cordova en Salomon
, martelaars (13 maart)
● Heilige Mathildis (Mathilde) van Ringelheim
, koningin (14 maart)
● Heilige Louisa (Legras)de Marillac
, stichteres van de orde van de Soeurs de la Charité (Liefdezusters) (15 maart)
Heilige Leocritia (Lucretia) van Córdoba (Cordova)
, martelares (15 maart)
● Heilige Heribert(us) van Keulen
, bisschop (16 maart)
● Heilige Patricius (SintPatrick) van Ierland
, bisschop (17 maart)
Saint Patrick’s Day (nationale feestdag van Ierland)
Heilige Gertrudis (Geertrui) van Nijvel
, abdis, dochter van de Heilige Ida van Nijvel en zuster van de Heilige Begga (17 maart)
● Heilige Cyrill(i)us van Jeruzalem
, bisschop en kerkleraar (18 maart)
● Feest van de Heilige Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd Maria (Jozef Voedstervader) 
(19 maart)
(indien 19 maart echter in de Goede Week valt, wordt het feest vroeger gevierd)
● Heilige Wolfram (Wulfram) van Sens (van Fontenelle)
, bisschop en missionaris (20 maart)
● Zalige Clementia van Öhren (van Hohenburg)
, weduwe en kloosterlinge (benedictines) (21 maart)
● Heilige Lea van Rome
, weduwe en weldoenster (22 maart)
● Heilige Turibius van Mongrovejo
, bisschop (23 maart)
Heilige Viktorianus (Viktoriaan)
, martelaar (23 maart)
Heilige Ethelwald van Farne
, monnik (23 maart)
Heilige Rebecca
(Rebekka, Rebekah)

, vrouw van Izaäk en de moeder van Jakob en Esau (23 maart)
● Heilige Catharina (Katarina) van Zweden
, dochter van de Heilige Birgitta (Brigitta) van Zweden, abdis (24 maart)
● Aankondiging van de Heer 
(
Maria Boodschap, Annunciatie
)
(25 maart) (= 9 maanden vóór Kerstmis)
(indien 25 maart echter in de Goede Week of in de paasweek valt, wordt het feest later gevierd)
OnzeLieveVrouwe Terd den tee(n)
of 
Kapellekensdag 
of 
OnzeLieveVrouw van Wijnendale 
(25 maart)
Heilige Dysmas, ‘de goede moordenaar’
, bekeerling (25 maart)
Heilige Isaak (Izaak)
, tweede aartsvader, zoon van Abraham en Sara en man van Rebecca (25 maart)
● Heilige Larissa (Lara) van de Krim
, martelares (26 maart)
Heilige Ludger van Münster
, bisschop (26 maart)
● Heilige Rupert van Salzburg
, bisschop en abt (27 maart)
● Heilige Gontram (Gunthram, Gontran) van Bourgondië
, koning (28 maart)
● Heilige Bertold(us) van Calabrië
, monnik en stichter van de orde van de Karmelieten (29 maart)
Heiligen Jonas en Barachisius 
(broers) 
en Gezellen
, martelaars (29 maart)
● Heilige Quirinus van Rome
, martelaar (30 maart)
● Heilige Amos
, profeet (31 maart)
Heilige Benjamin van Perzië
, deken en martelaar (31 maart)
Heilige Cornelia van Tunis (SintCornelia)
, martelares in NoordAfrika (31 maart)
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Heilige Hugo van Grenoble (Hugo de Kartuizer)
, bisschop, monnik (benedictijn) en weldoener der kartuizers (1 april)
Heilige Franciscus van Paola
, kluizenaar en stichter van de orde van de Minimi (Miniemen) (2 april)
Heilige Richard(us) van Chichester
, bisschop (3 april)
Heilige Isidorus (Isidoor) van Sevilla
, bisschop en kerkleraar (4 april)
Heilige Vincent(ius) Ferr(i)er
, kloosterling (dominicaan) en volkspredikant (5 april)
Heilige Irena (Irene) van Thessaloniki
, martelares samen met haar zusters Agape en Chionia (5 april)
Petrus van Verona (Petrus de Martelaar; Petrus Martyr)
, priester en martelaar (6 april)
Heilige Sixtus I
, paus (6 april)
Heilige Johannes Baptist(a) de la Salle
, priester en stichter van de congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen (Fratres Scholarum
Christianarum), die zich zouden inzetten voor de geestelijke ontwikkeling van de armen (7 april)
Heilige Walter van Pontoise (van Rouen; van Rebais)
, abt (8 april)
Heilige Wal(de)trudis van Mons
, kloosterstichteres (Maubeuge) en abdis (9 april)
Heilige Fulbert(us) van Chartres
, monnik (10 april)
Heilige Stanisla(u)s van Kraków
, bisschop en martelaar (11 april)
Heilige Gemma Galgani van Lucca
, mystica, speciaal vereerd door de congregatie der Passionisten, waar zij zelf ook had willen intreden (11 april)
Heilige Julius I
, paus (12 april)
Heilige Zeno van Verona
, bisschop (en vermoedelijk martelaar) (12 april)
Heilige Martinus I (de Belijder)
, paus en martelaar1 (13 april)
Zalige Ida van Leuven
, gestigmatiseerde en mystica (13 april)
Heilige Lidwina (Liduina) van Schiedam
, maagd (14 april)
Zalige Petrus Gonzalez
, dominicaan (15 april)
Heilige Benedictus (BenediktJozef) Labre
, pelgrim (16 april)
Heilige Gerwin(us) (Geerwijn) van Oudenburg (of van Oostende)
, pelgrim en kluizenaar
(17 april)

Zalige Idesbald van der Gracht
, abt en cisterciënzer (18 april)
Heilige Ursmarus (Ursmaar) van Lobbes
, de ‘apostel van Vlaanderen’, bisschop (19 april)
Heilige (H)
Emma (Imma) van Lesum (van Stiepel)
, weldoenster
(19 april)
Zalige Werner van Oberwesel (van Bacharach; van Womrath)
, arbeider (19 april)
Heilige Theotimus
, bisschop (20 april)
Heilige Agnes van Montepulciano
, kloosterlinge (dominicanes) en abdis (20 april)
Heilige Zacheüs
, oppertollenaar en bekeerling (20 april)
Heilige Anselm(us) van Canterbury
, aartsbisschop, theoloog en kerkleraar (21 april)
Heilige Caius (Gaius, Kaius, Kajus)
, paus (22 april)
Heilige Joris (Georgius) van Cappadocië (van Lydda) (SintJoris met de draak)
, martelaar (23 april)
Heilige Adalbert(us) van Praag
, bisschop en martelaar (23 april)
Heilige Fidelis (Fideel) van Sigmaringen
, kapucijn en martelaar (24 april)
Heilige Egbert(us) van Rathmelsigi (van Northumbria)
, priester en monnik (24 april)
Heilige Marcus
, evangelist en stichter van de Kerk van Alexandrië, één van de vier oorspronkelijke zetels in het christendom (25 april)
Heilige (Ana)Cletus
, paus en martelaar (26 april)
Heilige Floribert(us) I van Lüttich
, bisschop en zoon van de Heilige Hubert(us) (27 april)
Heilige Zita Lombardo van Lucca
, maagd en dienstmeid in de adellijke familie di Fatinelli (27 april)
Heilige Petrus Canisius
, Nijmeegse theoloog, kerkleraar en eerste Nederlandse jezuïet (27 april)
Heilige Petrus Chanel
, priester en martelaar (28 april)
Heilige LouisMarie Grignion de Montfort
, stichter van de congregatie van de Montfortanen (28 april)
Heilige Theodora van Alexandrië
, boetelinge alias Theodorus (28 april)
Heilige Valeria van Milaan (van Ravenna)
, martelares samen met haar man (de 
Heilige Vitalis
) en hun kinderen Gervasius en Protasius (28 april)
Heilige Catharina Benincasa (van Siëna)
, maagd, mystica en kerklerares; ontving de genade van het mystieke huwelijk (29 april)
Heilige Pius V
, paus met een belangrijke rol gedurende het Concilie van Trente, de contrareformatie en de standaardisatie van de liturgie (30 april)

Hij stierf door de vele ontberingen en vernederingen en is dus in de strikte zin geen martelaar omdat hij niet rechtstreeks is gedood omwille van Christus.

MEI (MARIAMAAND)
● Feest van de Heilige Jozef als arbeider 
(1 mei)
Rerum Novarum  Feestdag van de christelijke arbeidersbeweging 
(1 mei)
1 meibedevaart van Harelbeke naar de OnzeLieveVrouwbasiliek te Dadizele
Heilige Sigismund van Bourgondië
, koning (1 mei)
● Heilige Athanasius (Athanaas) van Alexandrië (de Grote)
, patriarch en kerkvader (2 mei)
Heilige Boris van Bulgarije
, monnik en vorst (2 mei)
Heilige Zoë van Rome
, martelares (2 mei)
● Heiligen Filippus en Jakobus
, apostelen (3 mei)
● Heilige Florianus (Floriaan) van Lorch
, martelaar (4 mei)
Heilige Antonia van Nicomedië
, martelares (4 mei)
● Heilige Silas (Silvanus; Silvaan)
, begeleider van de apostel Paulus (4 mei)
● Heilige Jutta van Pruisen (van Sangerhausen)
, weduwe, kluizenares en mystica (5 mei)
● Feest van het Heilig Bloed van Jezus (Sanguis Christi)
(5 mei)
● Heilige Prudentia Castori
, maagd en kluizenares (6 mei)
● Zalige Gisela van Passau (van Hongarije; van Niedernburg)
, weduwe en abdis (7 mei)
● Heilige Desideratus (Désiré) van Bourges
, bisschop (8 mei)
Heilige Ida van Nijvel
, stichteres van de abdij van Nijvel en moeder van de Heilige Gertrudis (Geertrui) van Nijvel en van de Heilige Begga (8 mei)
● OnzeLieveVrouw van Vlaanderen
(9 mei)
● Heilige Pachomius van Tabennisi (de Grote; de Oudere; van Tabau; van Tabenne)
, woestijnvader (9 mei)
● Heilige Damiaan de Melaatse (Jozef de Veuster)
, missionaris (10 mei)
Heilige Antoninus van Florence (van Pierozzi),
aartsbisschop (10 mei)
Heilige Gordianus van Rome
, martelaar (10 mei)
Heilige Solange van Bourges
, herderin en martelares (10 mei)
Heilige Wiro van Roermond,
missionaris en stichter van het SintPietersklooster in het huidige Sint Odiliënberg bij Roermond (10 mei)
● IJsheiligen 
(periode van 11 t/m 14 of 15 mei2)
● Heilige Mamert(us) van Vienne
, bisschop en eerste ijsheilige (11 mei)
Weerspreuk: ‘Al is Mamertus oud en grijs, hij houdt van vriezen en van ijs’
Heilige Estella (Estelle) van Saintes
, martelares (11 mei)
● Heilige Pancratius van Rome (SintPancraas)
, martelaar en tweede ijsheilige (12 mei)
Weerspreuk: ‘Het weer wordt stilaan schoon, met SintPancraas op d’eerste troon’
Heiligen Nereus en Achilleus van Rome
, martelaars (12 mei)
Zalige Imelda Lambertini
, kloosterlinge (dominicanes) (12 mei)
● Heilige Servatius van Maastricht (SintServaas)
, bisschop en derde ijsheilige (13 mei)
Weerspreuk: ‘Voor nachtvorst ben je niet beschermd, totdat Servatius zich ontfermt’
OnzeLieveVrouw van Fátima
(13 mei)

Heilige Julia (Julie) Billiart
, stichteres van de congregatie van de Zusters van OnzeLieveVrouw (13 mei)
Heilige Rolanda (Rolande) van Gerpinnes
, maagd (13 mei)
● Heilige Bonafatius van Tarsus (SintBonifaas)
, Romeins burger, martelaar en vierde ijsheilige (14 mei)
Weerspreuk: ‘Is Bonifaas nog niet voorbij, van nachtvorst ben je nimmer vrij’
Noveen van SintRita van Cascia 
(14 mei t/m 22 mei)
Heilige Matt(h)ias
, apostel en martelaar; als schriftgeleerde werd hij toegevoegd aan de elf apostelen na het wegvallen van Judas Iskariot
(14 mei)

● Heilige Gerebern
, priester en martelaar en 
Heilige Dimfna (Dympna) van Geel
, prinses en martelares (15 mei)
Heilige Dionysia (Dionissia) van Lampsaka
, martelares samen met Petrus, Andreas en Paulus van Lampsaka (15 mei)
Heilige Isidorus van Madrid
, landbouwer (15 mei)
● Heilige Brenda(a)n (de Zeevaarder),
abt (16 mei)
Heilige Johannes Nepomucenus (van Nepomuk)
, priester en martelaar
(16 mei)

● Heilige Pachalis (Pascal) Baylon
, lekenbroeder (17 mei)
● Heilige Johannes I
, paus en martelaar (18 mei)
Heilige Alexandra van Rome
, martelares (18 mei)
Heilige Erik van Zweden
, koning en martelaar (18 mei)
● Heilige Celestinus V
, paus (voorheen monnikkluizenaar, geboren als Pietro del Morrone) ( (19 mei)
Heilige Ivo Hélory (van Bretagne) (St Yves Tréguier)
, Bretons priester en officiaal (= kerkelijk rechter) (19 mei)
● Heilige Bernardinus van Siëna
, priester (20 mei)
● Heilige Christophorus Magellaen en Gezellen
, priester en martelaars (21 mei)
Zalige Herman Jozef van Steinfeld
, monnik (21 mei)
● Heilige Rita van Cascia
(SintRita)

, kloosterlinge (augustines) (22 mei)
Heiligen Castus en (A)Emilius (Emiel)
, martelaars in Chartago (22 mei)
Heilige Renata van Beieren
, hertogin en weldoenster (22 mei)
● Heilige Desiderius (Desideer) van Vienne
, aartsbisschop en kroniekschrijver (23 mei)
Heilige Wilbertus
(Guibertus; Wigbertus) van Gembloers,

kloosterstichter (23 mei)
● Heilige Esther van Perzië
, oudtestamentische koningin, geboren uit de stam Benjamin (24 mei)
● Heilige Beda de Eerbiedwaardige
, priester en kerkleraar (25 mei)
Heilige Gregorius VII
, paus (25 mei)
Heilige Maria Magdalena de’ Pazzi
, maagd (25 mei)
Zalige Reginard(us) van Luik
, bisschop (25 mei)
Heilige Magdalena (Madeleine) Sofia (Sophia) Barat
, stichteres van de orde van de 
Sociëteit 
van het Heilig Har
t (25 mei)
Heilige Urbanus I
, paus (25 mei)
● Philippus (Filip) (van) Neri (Nerius
), bisschop en stichter van de orde van de Oratorianen (26 mei)
● Heilige Augustinus van Canterbury (van Kantelberg)
, bisschop (27 mei)
● Heilige Germanus (Germain) van Parijs
, bisschop (28 mei)
● Heilige Maximinus van Trier
, bisschop (29 mei)
● Heilige Fer(di)nand(us) III
, koning (30 mei)
Heilige Jeanne d’Arc
, maagd en martelares (30 mei)
2

In Duitsland rekent men ook de Heilige Sophia van Rome tot de ijsheiligen en hoewel haar feest op 15 mei niet meer gevierd wordt, noemt men die dag nog ‘die kalte
Sophie’.

● Maria Visitatie
(Maria Bezoek aan haar nicht Elisabeth of Maria Middelares)

(31 mei)
Heilige Petronella van Rome
, martelares (31 mei)
JUNI (HEILIGHARTMAAND)
● Heilige Justinus de Martelaar (van Rome)
, vroegchristelijke apologeet en martelaar (1 juni)
● Heiligen Marcellinus en Petrus van Rome
, pausen en martelaars (2 juni)
Heilige Martelaren (waaronder Blandina) van Lyon
(2 juni)
Heilige Erasmus van Formio (van Formiae; van Syrië)
, bisschop en martelaar (2 juni)
Heilige Erasmus van O(c)hrid
, martelaar (2 juni)
Heilige Antonia van Lyon
, martelares met 48 anderen (2 juni)
● Heilige Carolus Lwanga en Gezellen
, martelaars van Oeganda (3 juni)
Heilige Chlotildis (Chlotilde) van Frankrijk
, koningin en abdis (3 juni)
● Zalige Eva van Luik
, kluizenares (4 juni)
Heilige Francisus Caracciolo
, stichter van de orde van de Mindere Reguliere Geestelijken (4 juni)
● Heilige Bonifatius
, missionaris, bisschop en martelaar (5 juni)
● Heilige Norbert(us) van Xanten (van Gennep; van Magdeburg)
, aartsbisschop en stichter van de orde van de Premonstratenzers (6 juni)
Heilige Claudius van Besançon
, abt, bisschop en later kluizenaar (6 juni)
Heilige Gilbert(us) van Neuffontaine (van Auvergne; van Clermont)
, kloosterstichter en abt (6 juni)
● Heilige Anna van SintBartholomeüs
, kloosterlinge (karmelietes) (7 juni)
● Heilige Medardus van Noyon
(
SintMedard
), bisschop en eerste regenheilige (8 juni)
● Heilige Efrem (Ephraïm) de Syriër
, dichter en kerkleraar (9 juni)
Zalige Diana van Andalò
, kloosterlinge (dominicanes) (9 juni)
Heilige Diomedes van Nicea
, martelaar (9 juni)
Heiligen Felicianus en Primus van Rome
, broers en martelaars (9 juni)
● Zalige Edward Poppe
, priester (10 juni)
Heilige Asterius (Aster) van Petra
, bisschop (10 juni)
Heilige Bardo van Meins (von Mainz)
, monnik, abt en aartsbisschop (10 juni)
Heilige Landricus (Landerik) van Parijs
, bisschop (10 juni)
● Heilige Barnabas van Cyprus (Barnabas Apostel)
, kerkleider en tweede regenheilige (11 juni)
Zalige Aleidis (Aleydis) van Schaarbeek
, kloosterlinge (11 juni)
Zalige Jolanda van Gniezno
, prinses, weduwe en abdis (11 juni)
Heilige Rembert(us) van Bremen
, bisschop (11 juni)
● Heilige Odulf(us) van Utrecht (van Oirschot)
, priester (12 juni)
● Heilige Antonius van Padua
(
SintAntonius
), theoloog, kerkleraar en derde regenheilige (13 juni)
● Heiligen Rufin(us) en Valerius (Valere) van Soissons
, martelaars (14 juni)
● Heilige Vitus van Lucania
, martelaar en vierde regenheilige (15 juni)
Heilige Abraham Syrus
, abt en kluizenaar (15 juni)
Heilige Germana (Germaine) Cousin
, herderin (15 juni)
● Heilige Lutgardis van Tongeren
, mystica en een van de eerste vereerders van het Heilig Hart van Jezus (16 juni)
Heilige Benno van Meissen
, bisschop (16 juni)
● Heilige Alena van Dilbeek
, martelares (17 juni)
Heilige Hervé van Bretagne
, minstreel (17 juni)
● Heilige Leontius van Tripoli
, martelaar (18 juni)
● Heilige Romuald(us) van Camaldoli (van Ravenna)
, abt en stichter van de orde van de Camaldulenzers (19 juni)
Heilige Gervasius van Milaan
, bisschop (19 juni)
Zalige Michilina (Micheline) Metelli
, weduwe (19 juni)
● Heilige Aaron van SaintMalo (van Bretagne)
, kluizenaar (20 juni)
Heilige Albanus van Engeland (van Verulam)
, martelaar (20 juni)
Heilige Silverius (Silveer) van Palmaria
, paus (20 juni)
● Heilige Aloïsius Gonzaga
, kloosterling bij de Sociëteit van Jezus (21 juni)
Heilige Albanus (Albaan) van Mainz
, priester, missionaris en martelaar (21 juni)
Heilige Radulfus van Berry
, pelgrim (21 juni)
● Heilige Paulinus van Nola (de Barmhartige)
, priester en schrijver (22 juni)
Heiligen John Fisher en Thomas More
, bisschoppen en martelaars (22 juni)
● Heilige Etheldreda van Ely
, koningin en abdis (23 juni)
● Feest (Geboorte) van Johannes de Doper (Johannes Batista) 
(24 juni) (= een half jaar + 1 dag vroeger dan Jezus)
Johannesnacht (SintJansnacht): kortste nacht, in tegenstelling tot de kerstnacht
● Feest van Maria, Koningin van de Vrede 
(25 juni)
Heilige Adalbert van Praag (van Egmont)
, bisschop en martelaar (25 juni)
Heilige Eleonora van Amesbury
, koningin en weduwe (25 juni)
Heilige Gu(i)lielmus (Wilhelmus) van de Monte Vergine (van de Vercelli)
, stichter en abt (25 juni)
Heilige Prosper van Aquitanië
, lekenbroeder en dichter (25 juni)
Heilige Antoinette van Orléans
, benedictines in Poitiers (25 juni)
● Heilige Anthelmus van Chignin
, bisschop (26 juni)
● Gedachtenis van OnzeLieveVrouw van Altijddurende Bijstand 
(27 juni)
Heilige Cyrillus van Alexandrië
, bisschop en kerkleraar (27 juni)
Heilige Ladisla(u)s I van Hongarije
, koning (27 juni)
● Heilige Ireneüs van Lyon
, tweede bisschop, kerkvader en martelaar (28 juni)
● Feest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus
(29 juni)
● Eerste Heilige Martelaren van de Romeinse kerk (Eerste Christenmartelaren van Rome)
(30 juni)
Heilige Adilia (Odilia) van OrpLeGrand
, kloosterstichteres (30 juni)
Heilige Adolf von Osnabrück
, bisschop (30 juni)
Heilige Martialis (Martiaal) van Limoges
, paus (30 juni)

JULI

● Heilige Aäron
, aartsvader (1 juli)
Heilige Thibald(us) (Theobald) van Provins
, kluizenaar (1 juli)
Heilige Rombout van Mechelen
, Ierse monnik en martelaar (1 juli)
● Heilige Otto van Bamberg
, bisschop (2 juli)
● Heilige T(h)omas
, (de ‘ongelovige’) apostel (3 juli)
Heilige Anatolius (Anatool) van Syrië
, bisschop (3 juli)
● Heilige Elisabeth van Portugal (van Aragón) (Santa Isabel)
, koningin en stichteres (4 juli)
Heilige Aurelianus van Lyon
, bisschop (4 juli)
Heilige Bertha Blangy
, abdis (4 juli)
Heilige Florentius (Florent) van Straatsburg
, bisschop (4 juli)
● Heilige Antonius (Antonio) Maria Zaccaria
, priester (5 juli)
● Heilige Maria Goretti
, maagd en martelares (6 juli)
Heilige Godelieve van Gistel
, martelares (6 juli)
● Heilige Willibald van Eichstätt
, bisschop (7 juli)
● Heilige Edgar de Vredelievende,
vorst en weldoener (8 juli)
● Heilige Martelaren van Gorcum
(9 juli)
Heilige Augustinus Zhao Rong
, missionaris en martelaar in China (9 juli)
Zalige Irma Grivot
, martelares in China (9 juli)
Heilige Nicasius van Heeze
, martelaar van Gorcum (9 juli)
● Heilige Maria Amandina van Schakkebroek en Gezellen
, martelaars (10 juli)
Heilige Vitalis van Milaan (van Ravenna)
, martelaar met zijn vrouw Valeria (10 juli)
● Heilige Benedictus van Nursia
, abt en patroon van Europa (11 juli)
Heilige Olga de Wijze
, eerste Russische christelijke prinses en weldoenster (11 juli)
Zalige Oliver Plunket
, aartsbisschop en martelaar onder de anglicanen (11 juli)
Heilige Rachel
, aartsmoeder (11 juli)
● Heilige Felix van Nicosia
, lekenbroeder en kapucijn (12 juli)
Heilige Veronica van Cesarea Filippi
, volgelinge van Jezus (12 juli)
● Heilige Henricus (Hendrik) II
, keizer, geloofsverkondiger en stichter van het bisdom Bamberg (13 juli)
Heilige Eugenius (Eugeen) van Carthago
, bisschop en martelaar (13 juli)
Heilige Joël
, profeet (13 juli)
Heilige Mildreda van Minster
, benedictijnerin en abdis (13 juli)
Heilige Sara
, echtgenote van aartsvader Abraham (13 juli)
● Heilige Camillus (Camiel) de’ Lellis
, priester (14 juli)
Heilige Libertus van Vlaanderen
, benedictijn, leerling van Sint Rombout & 
martelaar
met Goswin van SintTruiden (14 juli)
Heilige Ulric(h), Ulric(k) van Zell (van Cluny; van Regensburg)
, stichter en kloosterling (14 juli)
● Heilige Bonaventura
, bisschop en kerkleraar (15 juli)
Heilige Donald van Ogilvi
, abt (15 juli)
Heilige Wladimir van Kiev
, bekeerder (15 juli)
● OnzeLieveVrouw (Maria) van de berg Karmel
(16 juli)
Heilige Elvira van Öhren (van Trier)
, abdis (16 juli)
Heilige Reineldis van Saintes (van Kontich?)
, martelares (16 juli)
● Heilige Alexius van Edessa
, kluizenaar en stichter van de congregatie Broeders Alexianen (17 juli)
Zalige Charlotta (Charlotte) en 15 medezusters
, martelaressen (17 juli)
Heilige Marcellina van Milaan
, zuster van bisschop Ambrosius (17 juli)
● Heilige Fredericus (Frederik) van Utrecht
, bisschop en martelaar (18 juli)
● Heilige Arsenius (Arseen) de Grote
, diaken en woestijnvader (19 juli)
● Heilige Margaretha van Antiochië (SintMargriet)
, maagd en martelares
(20 juli)

Kerkwijdingsfeest van de SintSalvatorkathedraal (Brugge) 
(20 juli)
Heilige Apollinaris van Ravenna
, bisschop (20 juli)
Heilige Elia(s) van de berg Karmel
, profeet (20 juli)
Heilige Marina (Margareta) van Anthiopië (Anthiochië)
, martelares (20 juli)
● Heilige Laurentius van Brindisi
, priester en kerkleraar (21 juli)
Heilige Daniël Comboni
, priester en missionaris (21 juli)
● Heilige Maria Magdalena (van Magdala)
, boetelinge en volgelinge van Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem (22 juli)
● Heilige Birgitta (Brigitta) van Zweden
, kloosterlinge en mystica, stichteres van de orde van de Birgittinessen en van de Birgittijnen (23 juli)
Heilige Liborius van Le Mans
, bisschop (23 juli)
Heilige Charbel Makhlûf
, priester en monnik (24 juli)
● Heilige Christophorus van Lycië (SintChristoffel)
, martelaar (25 juli)
Heilige Jakobus Maior (de Meerdere) (SintJakob)
, apostel (25 juli)
Heilige Valentina van Ceseria (van Gaza; van Palestina)
, maagd en martelares (25 juli)
● Heiligen Joachim en Anna van Jeruzalem
, ouders van Maria (26 juli)
● Heilige Aurelius (Aureel) van Carthago
, bisschop (27 juli)
Heilige Pantaleon van Nicomedië
, martelaar (27 juli)
● Heilige Arnulf van Metz
, bisschop (28 juli)
Heilige Victor van Marseille
, martelaar (28 juli)
● Heilige Mart(h)a van Bethanië
, zuster van Lazarus en volgelinge van Jezus (29 juli)
Heilige Beatrix (Beatrijs) van Nazareth
, martelares (29 juli)
Heilige Olaf II van Noorwegen
, bekeerde viking (29 juli)
● Heilige Petrus Chrysologus
, bisschop en kerkleraar (zijn welsprekendheid stond zo hoog aangeschreven dat hij daaraan zijn bijnaam dankt:
‘Chrysologus’ = ‘guldenwoord’ (30 juli)
Heilige Julitta van Tarsus
, martelares samen met haar zoon, de 
Heilige Quiricus
(30 juli)
● Heilige Ignatius van Loyola
, Spaans priester, bekend door zijn geschrift 
Exercitia spiritualia 
(
Geestelijke oefeningen
) en daaropvolgend, in 1539, zijn
leeuwendeel in de oprichting van de 
Sociëteit van Jezus
(orde van de Jezuïeten) te Rome (31 juli)

AUGUSTUS
● SintPetrus' Banden
(
Bevrijding van Petrus
) (1 augustus)
Heilige Alfons(us) Maria de (di) Liguori
, jurist, bisschop, kerkleraar en stichter van de orde van de Redemptoristen (1 augustus)
Heilige Jonatus van Elno
, monnik en abt (1 augustus)
● Heilige Eusebius van Vercelli
, broeder (2 augustus)
Heilige PetrusJulianus (PierreJulien Eymard)
, priester en stichter van de Gemeenschap van het Heilig Sacrament (sacramentijnen)
en van de vrouwelijke congregatie van de Dienaressen van het Heilig Sacrament (2 augustus)
● Heilige Lydia van Thyatira
, eerste christin in Filippi (3 augustus)
Heilige Nicodemus (Nikodemus) van Jeruzalem
, een van de eerste leerlingen van Jezus, Farizeeër en lid van het Sanhedrin (3 augustus)
● Heilige Johannes Maria Vianney
, pastoor van Ars (4 augustus)
Heilige Reinier van Split
, bisschop en martelaar (4 augustus)
● Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere 
(5 augustus)
Heilige Abel van Reims
, bisschop (5 augustus)
Heilige Oswald van Northumbrië
, koning en weldoener (5 augustus)
● Gedaanteverandering van de Heer op de berg Tabor 
(
Transfiguratie 
of 
Goddelijkheid van Jezus
) (6 augustus)
(40 dagen vóór het feest van de Kruisverheffing)
Heilige Agapitus I
, paus (6 augustus)
● Heilige Juliana van Cornillon
, kloosterzuster en mystica (7 augustus)
Heiligen Sixtus II en Gezellen
, paus en martelaars (7 augustus)
Heilige Cajetanus van Thiene
, kloosterling (theatijn) (7 augustus)
Heilige Donatus (Donaat) van Münstereifel
, Romeins soldaat en martelaar (7 augustus)
● Heilige Dominicus Guzman
, stichter van de orde van de Dominicanen (8 augustus)
Heilige Cyriacus van Rome
, martelaar (8 augustus)
● Heilige Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
, kloosterlinge en martelares (9 augustus)
Heilige Romanus (Romaan) van Subiaco
, benedictijnermonnik (9 augustus)
● Heilige Heilige Laurentius (Laurens) van Rome
, diaken en martelaar (10 augustus)
Heilige Asteria (Hesteria) van Bergamo
, martelares (10 augustus)
Heilige Deodatus van Nevers
, bisschop (10 augustus)
Heilige Filomena van Rome
, maagd en martelares (10 augustus)
● Heilige Clara van Assisi
, maagd en eerste vrouw die zich bij Franciscus van Assisi aansloot. Zij stichtte de eerste orde van Arme Vrouwen (clarissen),
waarbij zich later ook haar zuster Agnes aansloot (11augustus)
Heilige Suzanna van Rome
, martelares (11 augustus)
● Heilige Johanna Francisca de Chantal
, weduwe en stichtster van de orde van Maria Visitatie (visitandinnen) (12 augustus)
● Heiligen Pontianus (Pontiaan) en Hippolytus (Hypoliet)
, pausen (13 augustus)
Heilige Cassianus van Imola
, martelaar (13 augustus)
● Heilige Maximilia(a)n Maria Kolbe
, martelaar onder de nazi's (14 augustus)
Heilige Werenfried van Elst
, geloofsverkondiger (14 augustus)
● MariaHemelvaart (OnzeLieveVrouw Tenhemelopneming, Tenhemelopneming van Maria)
(15 augustus)
Moederdag in Antwerpen en omstreken
OnzeLieveVrouw van Banneux 
(15 augustus)
Heilige Altfried (Alfred) van Hildesheim
, bisschop (15 augustus)
Heilige Tarcisius van Rome
, martelaar (15 augustus)
● Heilige Stefanus (Stefaan) I van Hongarije
, koning (16 augustus)
Heilige Arnold van Soissons (SintArnoldus)
, monnik (16 augustus)
Heilige Rochus van Montpelier
, pelgrim (16 augustus)
● Heilige Clara van het Kruis (van Montefalco),
mystica (17 augustus)
Heilige Elias van Calibrië
, monnik (17 augustus)
Heilige Hyacinth(us) van Polen
, bisschop en geloofsverkondiger (17 augustus)
● Heilige Helena van Constantinopel
, keizerinmoeder (18 augustus)
● Heilige Johan(nes) (Jean) Eudes
, priester, theoloog en stichter van de Congregatie van de Priesters van Jezus en Maria (19 augustus)
● Heilige Bernardus van Clairvaux (de Grote)
, bourgondisch edelman, stichter en abt van de orde van de Cisterciënzers (Bernardijnen) (20 augustus)
Heilige Filibertus van Jumièges
, abt (20 augustus)
Heilige Oswin van Engeland
, koning en martelaar (20 augustus)
Heilige Samuel
, profeet (20 augustus)
● Heilige Pius X
, paus (21 augustus)
Heilige Gratia van Alcira
, martelares (21 augustus)
● Heilige Maagd Maria, Koningin en Moeder van God (Vaticaanstad) 
(22 augustus)
Heilige Fabricius (Fabricianus) van Toledo
, martelaar (22 augustus)
● Heilige Rosa van Lima
, maagd en mystica (23 augustus)
● Heilige Bartholomeüs Apostel
, apostel en martelaar (24 augustus)
● Heilige Lodewijk IX (SintLodewijk)
, koning van Frankrijk (25 augustus)
Heilige Jozef (van) Calasanz(a)
, priester en stichter (25 augustus)
Heilige Patricia van Napels
, pelgrim (25 augustus)
● Heilige Natalia van Napels
, pelgrim (26 augustus)
Heilige Zephyrinus (Zefyrinus)
, paus (26 augustus)
● Heilige Monica van Thagaste
, moeder van de Heilige Augustinus (kerkvader) (27 augustus)
Zalige Amadeüs van Lausanne
, abt en bisschop (27 augustus)
Heilige Caesarius van Arles
, bisschop (27 augustus)
● Heilige Augustinus van Hippo (van Thagaste) 
(
SintAugustinus
), theoloog, filosoof en kerkvader (28 augustus)
Zalige Adelinda (Adeline) van Bad Buchau
, weldoenster (28 augustus)
Heilige Elmer van Molhain
, missiebisschop (28 augustus)
Heilige Hermes van Rome
, martelaar (28 augustus)
● Onthoofding van Johannes de Doper, martelaar (Martelaarschap van Johannes de Doper) 
(29 augustus)
Heilige Sabina van Vindena
, martelares (29 augustus)
● Heiligen Felix Africanus van Thibara
, bisschop en martelaar en
Adauctus
, priester en martelaar (30 augustus)
● Maria, Moeder en Middelares van Genade
(31 augustus)
Heilige Paulinus van Trier
, bisschop en heilige (31 augustus)
Heilige Raymundus Nonnatus
, geestelijke (31 augustus)

SEPTEMBER
● Heilige (A)Egidius (Agia) van SaintGilles
, kluizenaar en abt (1 september)
Heilige Jozua
, profeet (1 september)
Heilige Nivardus van Reims
, bisschop en martelaar (1 september)
Heilige Ruth van Bethlehem
, overgrootmoeder van David (1 september)
● Heilige Ingrid Elovsdotter
, weduwe, stichteres en priorin (2 september)
● Heilige Gregorius de Grote
, paus en kerkleraar (3 september)
Heilige Remaclus van Stavelot
, stichter, abt en bisschop (3 september)
● Heilige Iris van Gerapolis
, dochter van Filippus (4 september)
Heilige Marinus van San Marino
, diaken en kluizenaar (4 september)
Heilige Mozes
, profeet en stichter en wetgever van het joodse volk (4 september)
Heilige Rosalia van Palermo (van Viterbo)
, kluizenares (4 september)
● Heilige Bertinus van Sithiu (van Poperinge)
, stichter en abt (5 september)
Heilige Iraïs (Raïssa) van Alexandrië
, martelares (5 september)
● Zalige Bertrandus de Garriga
, monnik (6 september)
Heilige Eva van Dreux
, martelares (6 september)
● Heilige Madelberta van Maubeuge
, abdis (7 september)
Heilige Regina van Bourgondië
, maagd en martelares (7 september)
● Geboorte (en uitverkiezing) van Maria 
(8 september)
Heilige Adrianus (Adriaan) van Nicomedië
, martelaar (8 september)
Zalige Alanus de Rupe
, kloosterling (dominicaan) en theoloog (8 september)
● Heilige Audomarus van SaintOmer
, bisschop (9 september)
Heilige Petrus (Pedro) Claver
, apostel van de negerslaven in ZuidAmerika (9 september)
● Heilige Otger
, missionaris (10 september)
Heilige Theodard(us) van Maastricht
, bisschop en martelaar (10 september)
● Heilige Vinciana van Wintershoven
, missiezuster en kloosterstichtster (11 september)
● Heilige Naam van Maria (vrije gedachtenis) 
(12 september)
Heilige Guido van Anderlecht
, koster en pelgrim (12 september)
● Johan(nes) Chrysostomus
, bisschop, kerkvader en kerkleraar (13 september)
Heilige Amatus (Amaat) van Sion
, bisschop (13 september)
Heilige Tobias van Ninive
, hoofdpersoon van het boek Tobias (13 september)
● Kruisverheffing 
(
Exaltatio Sanctae Crucis
)
(14 september)
(40 dagen na de Gedaanteverandering van de Heer op de berg Tabor)
Feestdag van alle SintSalvatorkerken
Heilige Irmgard van Keulen (van Suchtelen)
, kluizenares (14 september)
Heilige Maternus van Trier
, bisschop (14 september)
● OnzeLieveVrouw van Smarten – Maria staat onder het kruis (Zeven Smarten van Maria), Mater Dolorosa
(15 september)

Vlaamse variant: OnzeLieveVrouw der Zeven Weeën
Heilige Catharina van Genua
, weldoenster (15 september)
Heilige Melitta (Melitina) van Marcianopolis
, martelares (15 september)
Heilige Roland(us) (Roeland) de Medici (van Parma)
, kluizenaar (15 september)
● Heiligen Corneli(u)s
, paus en 
Cyprianus van Carthago
, bisschop en beiden martelaars (16 september)
Heilige Edith van Wilton
, kloosterlinge (16 september)
Heilige Ludmilla van Bohemen
, hertogin en martelares; grootmoeder van de Heilige Wencesla(u)s (16 september)
● Heilige Robertus (Roberto) Bellarmino
, kardinaal en kerkleraar (17 september)
Heilige Hildegard van Bingen
, maagd en mystica (17 september)
Heilige Reginaldus
, bisschop (17 september)
● Heilige Ariadne van Primnessus
, heldhaftige christin (18 september)
Heilige Nadescha Gorodetzkij
, bisschop van Woronesch (Rusland) (18 september)
● Heilige Januarius van Benevento
, bisschop en martelaar (19 september)
Heilige Emilia van Rodat
, mystica en stichtster van de congregatie van de Zusters van de Heilige Familie (19 september)
OnzeLieveVrouw van La Salette
(19 september)
● Heilige Martelaren van Korea (Heilige Koreaanse Martelaren)
(20 september)
Heilige Eusebia van SaintCyr
, abdis en martelares (20 september)
Heilige Eustachius van Rome
, martelaar (20 september)
● Heilige Matteüs
, apostel en evangelist (21 september)
Heilige Debora Rechter
, profetes in Israël (21 september)
Heilige Jona(s)
, profeet (21 september)
● Heilige Mauritius (Maurice) en Gezellen
, martelaars (22 september)
● Heilige Pius (Pio) van Pietrelcina
, pater (kapucijn) (23 september)
Heilige Constantius (Constans, Constant) van Ancona
, kerkdienaar (23 september)
Heilige Thecia van Iconium
, martelares (23 september)
● OnzeLieveVrouw van Barmhartigheid
(23 september)
Heiligen Rupert van Salzburg
, benedictijn en bisschop
en Vergillius (Virgillius) van Salzburg
, bisschop (24 september)
● Heilige Firmin(us) van Amiens
, bisschop en martelaar (25 september)
● Heiligen Cosmas (Cosmos) en Damianus (Damiaan) van Cyrrhus
, broers en martelaars (26 september)
● Heilige Vincentius de Paul(o)
, priester (27 september)
● Heilige Wencesla(u)s van Bohemen
, hertog en martelaar (28 september)
SintWenzelszomer (Tsjechië) = nazomerperiode op het einde van september
Heiligen Laurentius (Laurens) Ruiz en Gezellen
, martelaars (28 september)
Heilige Lioba van de SintPetersberg
, abdis (28 september)
● Viering van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël 
(29 september)

Michaël
: begeleidt de (zielen van) gestorvenen; aanvoerder van hemelse legermachten

Gabriël
: boodschapper van de komst van God op aarde; bestrijder van kwaad, onrecht en duisternis

Rafaël
: behoeder, genezer en levensgezel van mensen
SintMichielszomer (België/Nederland) of Indian summer (Amerika) = nazomerperiode op het einde van september
● Heilige Hiëronymus van Stridon (van Bethlehem)
, priester en kerkleraar (30 september)

OKTOBER (ROZENKRANSMAAND  MISSIEMAAND)
● Heilige Theresia van Lisieux
of 
Theresia van het kind Jezus
(
'kleine' Theresia
), maagd en kerklerares (1 oktober)
Zalige Emmanuel van Cremona
,
monnik van de SintBernardusabdij in Aduard en bisschop van Cremo
na (1 oktober)
Heilige Euriëlle van Trédias (van Tremeur)
, prinses en kluizenares (1 oktober)
● Feest van de Heilige Engelbewaarders (Beschermengelen 
of 
Bewaarengelen)
(2 oktober)
● Heilige Candida van Ältere
, kluizenares (3 oktober)
Heiligen Ewald de Witte en Ewald de Zwarte
, missionarissen en martelaars (3 oktober)
Heilige Franciscus van Assisi (SintFranciscus)
, kloosterstichter (4 oktober)
● Heilige Galla van Rome
, weduwe, edelvrouw en kloosterstichtster (5 oktober)
Heilige Placidus van Subiaco
, monnik en martelaar (5 oktober)
Maria Faustina Kowalska
, kloosterlinge bij de congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid, zieneres en mystica (5 oktober)
Zalige Broeder (Isidorus) Isidoor De Loor
, kloosterbroeder (5 oktober)
● Heilige Bruno de Kartuizer
, kluizenaar en stichter van de orde van de Kartuizers (6 oktober)
● OnzeLieveVrouw van de Heilige Rozenkrans (Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans) 
(7 oktober)
Heilige Justina van Padua
, maagd en martelares (7 oktober)
Heilige Sergius van Resafa
, martelaar (7 oktober)
● Heilige Amor van Maastricht
, diaken (8 oktober)
Heilige Demetrius (Dimitri) van Thessalonika (Grootmartelaar)
, martelaar (8 oktober)
Heilige Pelagia van Tarsus
, martelares (8 oktober)
● Heiligen Dionysius (SaintDenis, SintDenijs) en Gezellen
, bisschop en martelaars (9 oktober)
L'été de SaintDenis (Frankrijk) = mooi nazomerweer in oktober
Heilige Johannes Leonardi
, priester (9 oktober)
Heilige Abraham
, eerste aartsvader (9 oktober)
Zalige Gos(e)win(us) van Anchin
, abt (9 oktober)
Heilige Günter van Melk
, geestelijke (9 oktober)
Heilige Sara
, vrouw van Abraham (9 oktober)
● Heilige Beregisus van SaintHubert
, kloosterstichter en abt (10 oktober)
Heilige Ghislain (Geleyn, Gelinus, Gislenus) van SaintGhislain
, priester, monnik en abt in de orde van de Heilige Basilius (10 oktober)
● Heilige Meinhard van Lijfland
, bisschop (11 oktober)
Heilige Soledad Torrès
, stichteres (11 oktober)
Heilige Gummarus van Lier
, bisschop (11 oktober)
● Heilige Edwin van Northumbrië
, koning en martelaar (12 oktober)
Heilige Serafinus van Montegranara
, kloosterling (kapucijn) (12 oktober)
Heilige Wilfrid(us) van York
, bisschop (12 oktober)
● Heilige Eduard(us) III (de Belijder)
, koning (13 oktober)
Heilige Geraldus van Keulen (van Aurillac)
, pelgrim (13 oktober
)
● Heilige Donatianus van Reims
, bisschop; patroonheilige van het bisdom Brugge (14 oktober)
Heilige Cal(l)ixtus (Callistus) I
, paus en martelaar (14 oktober)
Heilige Theresia van Avila 
(
‘grote’ Theresia
), maagd en kerklerares (15 oktober)
● Heilige Hedwig van Silezië
, hertogin en kloosterlinge (16 oktober)
Heilige MargaritaMaria Alacoque
, kloosterlinge en mystica die door haar werk vorm gaf aan de devotie tot het Heilig Hart van Jezus (16 oktober)
Heilige Gerardus Majella
, kloosterling (redemptorist) en lekenbroeder (16 oktober)
● Heilige Ignatius van Antiochië
, bisschop en martelaar (17 oktober)
Heilige Balduinus (Boudewijn) van Laon
, aartsdiaken en martelaar (17 oktober)
Heilige Rudolfus van Gubbio
, bisschop (17 oktober)
● Heilige Lucas
(
SintLucas
), evangelist (18 oktober)
St.Luke's little summer (Engeland) = warme periode halfweg oktober
Heilige Gwendolen van Llanwyddelan
, kluizenaar (18 oktober)
● Heilige Paul(us) van het Kruis
, priester en volksmissionaris in Toscane en de pauselijke Staten
en stichter van de congregatie van de (Paters) Passionisten (19 oktober)
Heiligen Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues en Gezellen
, priesters en martelaren van Canada (19 oktober)
Zalige Moeder Teresa van Calcutta
, missiezuster en stichteres van de orde van de Missionarissen van Naastenliefde (19 oktober)
● Zalige Adelina (Adele)
, abdis (20 oktober)
Heilige Wendelin(us) van Trier
, kluizenaar (20 oktober)
● Heilige Cilinia (Celina) van Laon
, edelvrouw (21 oktober)
Heilige Ursula van Keulen
, koningsdochter en martelares (21 oktober)
● Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk (België)
(22 oktober)

(enkel indien de historische verjaardag niet wordt gevierd)
Heilige Alodia van Huesca
, martelares (22 oktober)
Heilige Maria Salomé van Galilea
, volgelinge van Jezus (22 oktober)
● Heilige Johannes van Capestrano
, minderbroeder (23 oktober)
Heilige Oda van Amay
, weduwe, stichteres en weldoenster (23 oktober)
● Heilige Antonius Maria Claret
, bisschop en stichter van het Broederschap van de Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria (Claretijnen) (24 oktober)
● Heilige Ardwyne (Adruinus) van Ceprano
, pelgrim (25 oktober)
Heiligen Crispinus (SintKrispijn) en Crispinianus (SintKrispiniaan) van Soissons
, broers en martelaars (25 oktober)
Heilige Daria van Rome
, martelares (25 oktober)
● Heilige Evarist(us) (Aristus)
, paus (26 oktober)
● Zalige Emelina de Broyes
, weldoenster (27 oktober)
● Heiligen Simon de IJveraar en Judas T(h)addeüs3
, apostelen en martelaars (28 oktober)
Weerspreuk: ‘Zijn Simon en Judas voorbij, dan is de winter kort nabij’
Heilige Odilo van Cluny
, abt (28 oktober)
● Kerkwijdingsfeest bij de hoofdkerk 
(bisdom bij de krijgsmacht) (29 oktober)
Heilige Ermelindis van Meldert
, kluizenares (29 oktober)
Heilige Narcissus van Gerona
, bisschop; werd 116 jaar (29 oktober)
● Zalige Angelus Falcone van Acri
, priester en kapucijn (30 oktober)
Heiligen Zenobia van Sidon
, martelares
en

Zenobius van Sidon
, arts en martelaar (30 oktober)
● Heilige Foillanus (Foillan)
, bisschop en martelaar (31 oktober)
3

Niet te verwarren met Judas Iskariot.

Heilige Quintinus van SaintQuintin
, martelaar (31 augustus)
Heilige Wolfgang van Regensburg
, bisschop (31 oktober)
NOVEMBER (DODENMAAND)
● Allerheiligen
(

Sollemnitas Omnium Sanctorum
)
(1 november
)
Herdenking van de heiligen
● Allerzielen 
(2 november)
Herdenking van de overledenen
● Heilige Hubertus van Luik
(
SintHubertus
), bisschop (3 november)
Wijding van het SintHubertusbrood (als bescherming tegen hondsdolheid)
Heilige Martin(us) de Porres
, kloosterling (3 november)
Heilige Silv(i)a (Sylvia) van Rome
, weduwe en moeder van de Heilige Gregorius (Gregorio) de Grote, paus (3 november)
● Heilige Carolus Borromeo (Boromeüs; Borromeüs)
, bisschop (4 november)
Heilige Emmerik van Hongarije
, koningszoon (4 november)
Heilige Jesse (Isaï) van Bethlehem
, vader van koning David en stamvader van het huis David (4 november)
● Heilige Berthilde (Bertilda) van Chelles
, abdis (5 november)
Heilige Elisabeth van Hongarije
, prinses (5 november)
● Heilige Leonard(us) van Noblat
, monnik (6 november)
Heilige Win(n)ok van Winoksbergen
, monnik, kloosterstichter en abt (6 november)
● Heilige Willibrord(us)
, bisschop en geloofsverkondiger (7 november)
Heilige Karina (Carina) van Angora (van Ankara)
, martelares (7 november)
Heilige Engelbert(us) van Keulen
, bisschop en martelaar (7 november)
Heilige Ern(e)st van Zwiefalten
, martelaar (7 november)
● Heilige Godefried (Godefridus; Godfried) van Amiens
, bisschop (8 november)
● Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek 
(9 november)
Heilige Theodurus (Theodoor) Tiro
, soldaat en martelaar (9 november)
● Heilige Leo de Grote (Leo I)
, paus (10 november)
● Heilige Martinus van Tours 
(
SintMaarten
), bisschop (11 november)
SintMaarten (kinderfeest)
Op de meeste parochies: jaarmis voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen
● Heilige Josafat Kuncewijcz van Polots
, aartsbisschop en martelaar (12 november)
Heilige Christiaan
, cisterciënzer en abt (12 november)
Heilige Renatus (Renaat) van Angers
, bisschop en wonderdoener (12 november)
● Heilige Brictius van Tours
, bisschop (13 november)
Heilige Didacus van Alcalà
, kloosterling (franciscaan) en lekenbroeder (13 november)
Heilige Siardus van Friesland
, norbertijn en abt (13 november)
Heilige Stanislas Kostka
, belijder (13 november)
● Heilige Albericus (Alberik) van Utrecht
, bisschop (14 november)
Heilige Sidonius van SaintSaëns
, abt (14 november)
● Heilige Albertus de Grote
, bisschop en theoloog (15 november)
Zalige Arthur Bell
, priester, franciscaner en martelaar (15 november)
Heilige Leopold III van Oostenrijk
, stichter en weldoener (15 november)
Heilige Maclovius (Maclou) van SaintMalo
, bisschop (15 november)
Te Deum naar aanleiding van Koningsdag in België (15 november)
● Heilige Margarita van Schotland
, koningin (16 november)
Heilige Gertrudis (Geertruida) van Helfta (de Grote)
, mystica (16 november)
Heilige Ot(h)mar(us) van Sankt (St.) Gallen
, priester (16 november)
● Heilige Elisabeth van Hongarije (van Thüringen)
, weduwe en weldoenster (17 november)
Heilige Hilda van Whitby
, stichteres (17 november)
● Kerkwijdingsfeest Romeinse basilieken – Heiligen Petrus en Paulus 
(18 november)
● Heilige Mechtild(e) van Hackeborn
, mystica (19 november)
● Heilige Edmond
, koning (20 november)
Heilige Felix van Valois
, stichter van de orde van de Trinitariërs (20 november)
Heilige Octavius van Turijn
, martelaar, samen met de Heilige Solutor en de Heilige Adventus (20 november)
● Maria Opdracht (Maria’s Opgang) 
(21 november)
Opdracht van Maria in de tempel
● Heilige Cecilia van Rome
(
SintCecilia
), martelares (22 november)
● Heilige Clemens I van Metz
, paus (23 november)
Heilige Columbanus van Luxeuil
, zwerfmonnik, stichter en abt (23 november)
● Heilige Albert(us) van Leuven
, scholasticus, kardinaal en prinsbisschop van Luik
(24 november)

Heilige Flora van Córdova
, maagd en martelares (24 november)
● Heilige Catharina van Alexandrië
(
SintCatharina
), martelares (25 november)
Heilige Martelaren van Viëtnam
(25 november)
● Heilige Johannes (Jan) Berchmans
, religieuze en student (26 november)
Heilige Ko(e)nra(a)d (Conrad) van Konstanz
, bisschop (26 november)
● Heilige Acharius van Doornik
, bisschop (27 november)
Heilige Oda van Brabant
, Schotse (of Ierse) blinde koningsdochter (27 november)
● Heilige Bertuinus van Malonne
, monnik en abt (28 november)
● Heilige Radbo(u)d van Utrecht
, bisschop (29 november)
● Heilige Andreas
(
SintAndries
), apostel en broer van Petrus (30 november)

DECEMBER (KERSTMAAND)
● SintEligius van Noyon 
(
SintElooi
), bisschop
(1 december)

Heilige Florentina van Rome
, martelares (1 december)
Heilige Nathalia van Nicomedië
, weduwe van Adrianus van Nicomedië (1 december)
● Heilige Bibiana
, martelares (2 december)
Heilige Jan van Ruusbroec
, mysticus (2 december)
● Heilige Franciscus Xaverius
, Spaanse missionaris (jezuïet) die een belangrijke rol speelde in de opbouw van de missie in Zuid en OostAzië
(3 december)
● Heilige Johannes Damascenus (van Damascus)
, priester, monnik, theoloog en kerkvader (4 december)
Heilige Barbara van Nicomedië
(
SintBarbara
), martelares (4 december)
● Heilige Anno II van Keulen
, aartsbisschop (5 december)
Zalige Regin(h)ard(us) van Luik
, prinsbisschop (5 december)
● Heilige Nicolaas (Nikolaas) van Myra (SintNiklaas)
, bisschop (6 december)
Sinterklaas (kinderfeest)
● Heilige Ambrosius van Milaan
, bisschop en kerkleraar (7 december)
● Onbevlekte Ontvangenis van Maria (Maria Onbevlekt Ontvangen)
(8 december)

● Heilige Juan Diego Cuauhtlatoatzin
, kluizenaar (9 december)
Heilige Leocadia van Toledo
, maagd en martelares (9 december)
Heilige Petrus (Pierre) Fourier
, priester en stichter (9 december)
● Heilige Eulalia van Mérida
, jongste martelares (10 december)
● Heilige Damasus I
, paus (11 december)
Heilige Daniël de Styliet
, kluizenaar op een pilaar (11 december)
Zalige Ida van Rameige
, kloosterlinge (cisterciënzerin) en kloosterstichtster te Rameige (11 december)
● Heilige Maagd van Guadelupe
(12 december)
● Heilige Lucia van Syracuse
, maagd en martelares (13 december)
Santa Lucia: de terugkeer van het licht (vooral gevierd in de Scandinavische landen)
Heilige Jodocus (Judocus) van SaintJossesurMer
, prins, kluizenaar en pelgrim (13 december)
Heilige Autbert(us) van Cambrai
, bisschop (13 december)
Heilige Odilia van Högenburg
, abdis (13 december)
● Heilige Johannes van het Kruis
, priester en kerkleraar (14 december)
Heilige Folcuinus (Folkwin) van Terwaan (van Thérouanne)
, bisschop (14 december)
Heilige Nicasius van Reims
, bisschop en martelaar (14 december)
● Kerstnoveen 
(16 t/m 24 december)
● Heilige Adelheid van Bourgondië (van Trier)
, keizerin en weldoenster (16 december)
Heilige Ev(e)rard(us) van Fruili
, stichter en weldoener (16 december)
● Heilige Begga van Andenne
, weduwe en abdis, dochter van de Heilige Ida van Nijvel en zuster van de Heilige Gertrudis van Nijvel (17 december)
Heilige Wivina van Bijgaarden (van Brabant)
, kloosterzuster en abdis (17 december)
● Heilige Win(n)ibald van Heidenheim
, pelgrim (18 december)
● Zalige Urbanus V
, paus (19 december)
● Heilige Theofilus van Antiochië
, bisschop (20 december)
● Heilige Petrus Canisius
, Nijmeegse theoloog en eerste Nederlandse jezuïet (21 december)
● Heilige Hunger van Utrecht
, bisschop (22 december)
● Heilige Johannes van Kenty
, priester (23 december)
● Heilige Adela van Trier
, stichteres (24 december)
Heilige Delphinus (Delfinus) van Bordeaux
, bisschop (24 december)
Heilige Irmina van Trier
, kloosterstichteres en abdis (24 december)
Adam en Eva
, stamouders (24 december)
● Kerstavond, kerstnacht, kerstwake 
(24 december)
Einde van de advent
Kerst(mis)octaaf 
(van kerstavond tot en met de avond van 1 januari)
● Kerstmis
,
Eerste kerstdag
(25 december)
Geboorte van de Heer Jezus Christus
Heilige Anastasia van Sirmium
, maagd (25 december)
Heilige Eugenia van Rome
, kloosterstichteres, maagd en martelares (25 december)
● Tweede kerstdag
(26 december)
Heilige Stefanus (Protomartelaar) (SintStefanus)
, diaken en eerste martelaar (26 december)
● Heilige Johannes
(
SintJanEvangelist
), apostel en evangelist (27 december)
Heilige Fabiola van Rome, kluizenares
(27 december)
● Dag van de Onnozele (Onschuldige) Kinderen
, martelaars (28 december)
Herdenking van de kindermoord in Bethlehem
Feest van de Heilige Familie
(28 december)
● Heilige Thomas Becket van Canterbury (van Kantelberg)
, bisschop en martelaar (29 december)
Heilige David
, koning (29 december)
● Heilige Roger(us) van Barletta
, bisschop (30 december)
● Heilige Sylvester I
, paus (31 december)
Sylvesteravond = oudejaarsavond, laatste avond van het oude jaar
Heilige Columba (Kolumba) van Sens
, maagd (31 december)
Heilige Melania (Melanie) de Jongere (van Rome)
, diaken (31 december)
Heilige Paulina van Rome
, martelares (31 december)

