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Volgens de gewone vorm van de Romeinse ritus
De lezingen zijn dit jaar uit de B-cyclus

zo. 29 november Eerste zondag van de advent
zo. 6 december Tweede zondag van de advent
di. 8 december Onbevlekte Ontvangenis van de H.  
   Maagd Maria
zo. 13 december Derde zondag van de advent
zo. 20 december Vierde zondag van de advent
vr. 25 december Geboorte van de Heer*
zo. 27 december H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
vr. 1 januari H. Maria, Moeder van God*
zo. 3 januari Openbaring des Heren
zo. 10 januari Doop van de Heer
zo. 17 januari Tweede zondag door het jaar
zo. 24 januari Derde zondag door het jaar of  zondag  
   van het Woord van God
zo. 31 januari Vierde zondag door het jaar
di. 2 februari Opdracht van de Heer
zo. 7 februari Vijfde zondag door het jaar
zo. 14 februari Zesde zondag door het jaar
wo. 17 februari Aswoensdag
zo. 21 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd
zo. 28 februari Tweede zondag van de   
   veertigdagentijd
zo. 7 maart Derde zondag van de veertigdagentijd
zo. 14 maart Vierde zondag van de    
   veertigdagentijd
vr. 19 maart H. Jozef
zo. 21 maart Vijfde zondag van de veertigdagentijd
do. 25 maart Aankondiging van de Heer
zo. 28 maart Palmzondag van het lijden van de Heer
do. 1 april Witte Donderdag
vr. 2 april Goede Vrijdag van het lijden en  
   sterven van de Heer
za. 3 april Stille Zaterdag
zo. 4 april Paaszondag – Verrijzenis van de Heer*
zo. 11 april Tweede zondag van Pasen of  zondag  
   van de goddelijke Barmhartigheid
zo. 18 april Derde zondag van Pasen
zo. 25 april Vierde zondag van Pasen
zo. 2 mei Vijfde zondag van Pasen
zo. 9 mei Zesde zondag van Pasen
do. 13 mei Hemelvaart van de Heer*
zo. 16 mei Zevende zondag van Pasen
zo. 23 mei Pinksteren*

ma. 24 mei H. Maria, Moeder van de Kerk
do. 27 mei Onze Heer Jezus Christus, eeuwige  
   Hogepriester
zo. 30 mei H. Drie-eenheid
zo. 6 juni H. Sacrament van het Lichaam en  
   Bloed van Christus
vr. 11 juni H. Hart van Jezus
zo. 13 juni Elfde zondag door het jaar
zo. 20 juni Twaalfde zondag door het jaar
do. 24 juni Geboorte van de H. Johannes de  
   Doper
zo. 27 juni Dertiende zondag door het jaar
di. 29 juni HH. Petrus en Paulus
zo. 4 juli Veertiende zondag door het jaar
zo. 11 juli Vijftiende zondag door het jaar
zo. 18 juli Zestiende zondag door het jaar
do. 22 juli H. Maria Magdalena
zo. 25 juli Zeventiende zondag door het jaar
zo. 1 augustus Achttiende zondag door het jaar
vr. 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer
zo. 8 augustus Negentiende zondag door het jaar
zo. 15 augustus Maria Tenhemelopneming*
zo. 22 augustus Eenentwintigste zondag door het jaar
zo. 29 augustus Tweeëntwintigste zondag door het jaar
zo. 5 september Drieëntwintigste zondag door jaar
wo. 8 september Maria Geboorte
zo. 12 september Vierentwintigste zondag door het jaar
di. 14 september Kruisverheffing
zo. 19 september Vijfentwintigste zondag door het jaar
zo. 26 september Zesentwintigste zondag door het jaar
wo. 29 september HH. Michaël, Gabriël en Rafaël
zo. 3 oktober Zevenentwintigste zondag door het jaar
zo. 10 oktober Achtentwintigste zondag door het jaar
zo. 17 oktober Negenentwintigste zondag door het  
   jaar
zo. 24 oktober Dertigste zondag door het jaar
zo. 31 oktober Eenendertigste zondag door het jaar
ma. 1 november Allerheiligen
di. 2 november Gedachtenis van alle overleden   
   gelovigen
zo. 7 november H. Willibrord
di. 9 november Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek
zo. 14 november Drieëndertigste zondag door het jaar
zo. 21 november Christus, Koning van het Heelal

* = verplichte feestdagen voor de Nederlandse 
Kerkprovincie 


