
Hon Tad : hag a zo en neañv, hoc'h anv ra vo santelaet,
Ho rouantelezh degaset deomp, 
Ho vennantez ra vo graet àr an douar 'vel an neañv.
Roit deomp hiriv hor bara pemdeziek,
Pardonit deomp hor pec'hedoù,
'vel ma pardonomp d'ar re o deus pec'hed doc'homp,
Ha n'hon laosket ket da gouezh en tantasion
Met hon diwallit doc'h an droug.

Ar beleg : Plijet genoc'h, Aotrou Doue,... ha distro hor Salver Jezuz-Krist :
R/ : Rak deoc'h-C'hwi, Aotrou Doue, emañ ar Rouantelezh hag ar gloar 
a-holl-viskoazh da virviken. Amen.

Lid ar peoc'h : 
Ar beleg : Salver Jezuz-Krist... a-holl-viskoazh da virviken. 
Peoc'h hor Salver a vo bepred genoc'h. R/ : Ha get ho spered !

Oan Doue : 
Oan Doue a lamm pec'hedoù ar bed : ho peet truez doc'homp ! (bis)

         Roit deomp ar peoc'h !
Kent ar gomunion : 

Ar beleg : Eürus ar re a zo galvet da bred santel an Oan.
    Setu Oan Doue, an hini a lamm pec'hed ar bed :

R/ : Man Doue, ned on ket dign ma teet davedon,
       met lârit ur ger hepken hag e vo aesaet din.

Komunion     :   Melomp holl lan a joé 
            Madelezh an Aotrou Doue ! (2 wezh)
1 Genomp, Aeled santel, meulit e garantez ;
   Genomp d'e largantez, kanit gloar peurbadel !

5 Ô de kaer hag eürus ! Torret en deus anfin
   Hag aveit birviken ma rañjennoù mezhus.

'Eit kloziñ an oferenn :
Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h : R/ : Ha get ho spered !
Ar beleg : Doue hollgelloudek d'ho pennigiñ : 

An Tad, ar Mab hag ar Spered Santel.  R/ : Amen !
Ar beleg : Kerzhit e peoc'h hor Salver : R/ : Bennozh da Zoue !

Kan-dibenn     :   
Rouanez an neñv, kemeret joa, Allélouia ! Allélouia !
Rak ar frouezh a ho tigostez, Allélouia ! Allélouia !

A zo savet bev ag ar bez, Allélouia ! Allélouia !
Pedit 'eidomp an Aotrou Doue, Allélouia ! Allélouia !

Deoc'h, Gwerc'hez, joa ha levenez, Allélouia ! Allélouia !
Jezuz zo savet ag ar bez, Allélouia ! Allélouia !
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Kan digor : 
Allelouia ! Inour da Zoue
Kanomp uhel get levenez !
Deit e Jezuz bev ag ar bez !

En de gouel-mañ get levenez
A vouezh uhel kanomp da Zoue
 Gloar, meuleudi ha trugarez.

Salud d'ar bobl : 
Ar beleg : Gras hor Salver Jezuz-Krist, karantez Doue an Tad
hag unaniezh ar Spered Santel, ra vint genoc'h-holl :
Respont : Ha get ho spered !

Kyrie (Ordinal hervez ton gwerz Pontkalleg)

Lennadenn getañ : 
Met Per, en e-sav get an Unnek, a savas e vouezh hag a zisklerias dezhe : «Gwazed 
Judaz ha c'hwi-holl é chom e Jeruzalem, anavit kement-mañ ha spisait ho tivskouarn da 
'm c'homzoù. Gwazed Izrael, selaouit ar c'homzoù-mañ : Jezus a Nazareth, an den-se bet  
gwiriekaet dirazoc'h get Doue get an oberoù, ar burzhudoù hag ar sinoù, bet graet get  
Doue drezañ en ho touezh; 'vel m'er gouit, c'hwi-hoc'h-unan, hennezh eo a zo bet  
gwerzhet hervez ar rakdiviz graet get Doue a holl-viskoazh, hennezh eo ho peus staget  
doc'h ar Groaz dre zaouarn paganed ha lakaet d'ar marv.
Met Doue en deus eñ adsavet ha tennet a liammoù an Ankoù dre n'helle ket bout e vehe  
eñ chomet e dalc'h ar marv. Rak David a lâr anezhañ :
   Gwelet a raen dizehan an Aotrou dirazon, rak a-zehou din emañ evit na vin ket  
distroadet; setu perak he deus en em rejouisset ma c'halon,
    hag en deus tridet va zeod get ar joa ; ma c'horf ivez a ziskuizho en esperañs :
    Ne lezi ket ma eneñv e bro an Anaon, ha ne ri ket d'ha Sant gwelet ar vreinadur;
    roet ec'h eus din anavet hentoù ar vuhez, ma leuniiñ a ri a levenez get da splannder".
    Breuder, aotre am eus da lâret hardizh diàr-benn David, hon uheldad, emañ marvet,  
emañ bet lakaet en ur bez, hag emañ ar bez-se atav en e sav betek hiriv.Dre ma oa profet  
eñ a ouie-eñ en devoa Doue prometet dezhañ, dre le e lakahe d'azeziñ àr e dron ur mab 
ag e wad, ha setus penaos e rakwelas hag e kemennas-eñ dasorc'hidigezh ar C'hrist,  
peogwir n'eo ket bet hemañ dilezet e bro an Anaon, ha n'en deus ket e gorf gwelet ar  
vreinadur. Hennezh, ar Jezuz-se, eo an hini en deus Doue lakaet da adsevel da vev; ni  
holl a zo testoù da gement-se.
Ha breman, uhel savet get dorn dehoù Doue, en deus-eñ resevet get an Tad ar Spered  
Santel bet grataet dezhañ, hag er skuilhet en deus àrnomp, 'vel ma er gwelit ha ma er  
c'hlevit c'hwi hoc'h-unan. Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !



Psalm 15 : 
Ma mirit, Aotrou Doue, rak ennoc'h e klaskan ma goudor.
C'hwi eo ma Aotrou, n'eus eurvad ebet evidon nemet ennoc'h.
Aotrou, c'hwi eo ma lod, ma c'haliriad.
C'hwi an hini a zalc'h ma flanedenn en ho taouarn.

Bennigiñ a rin an Aotrou a ro din e avizoù;
zoken e-pad an noz am c'helenn ma c'halon.
An Aotrou am bez dalc'hmat dirak ma selloù;
emañ a-zehoù din, ne vransellin ket.

Get se eo laouen ma c'halon, hag e trid ma eneñv;
ma c'horf zoken a ziskuizh e surentez.
Ne c'hellez ket ma dilezel e dalc'h ar marv,
Ne lezez ket ha sant da welet ar vreinadur.

Diskouez a rez din hent ar vuhez,
leunder al levenez en ho splander,
plijadurezh a-zehoù deoc'h da virviken.

Eil lennadenn : Peogwir e anvit Tad an Hini a varn pep unan hervez e oberoù hep 
derc'hel kont a dres diavaez an dud, en em renit get aon e-pad an amzer a dremenit er  
bed-mañ.
Er gouiet a rit, n'eo ket get danvez dibad, argant pe aour, eh oc'h bet dieubet ag ar vuhez  
diskiant ho poa bet da lod get ho tadoù, met get ur gwad prizius eo eh oc'h bet dazprenet,  
gwad an oan dibec'h ha divlamm, ar C'hrist; eñ hag a zo bet rakdibabet a-raok 
krouidigezh ar bed ha diskleriet en amzerioù diwezhañ-mañ abalamour deoc'h.
Drezañ eo e kredit e Doue, Doue hag en deus el lakaet da adsevel a vesk ar re varv ha 
roet dezhañ ar gloar; ha setu perak e kredit e Doue hag e lakait hoc'h esperañs ennañ. 
Setu komz an Aotrou Doue :      R/ : Bennozh da Zoue !

Aviel : An deiz-se, setu ma oa daou anezhe é vonet d’ur vourc'h anvet Emmaus hag a  
oa un tri-ugent stadenn bennak doc'h Jeruzalem, hag int a gomze etreze a holl ar pezh a 
oa degouezhet. 
Ha setu, e-pad ma oant é teviz 'vel-se hag é c'houlenn unan get an all pezh soñj en doa 
diàr gement-se, daet Jezus ha tostaet hag en em lakaet d'ober hent gete.
Met bout a oa 'vel ur rouedenn àr ou daoulagad : n'o doa ket eñ anavet.
Hag e lâras dezhe : «A betra e komzit-c'hwi 'vel-se etrezoc'h en ur vonet get ho hent ?»   
Chom a razont a-sav, leun a dristez. Unan anezhe, anvet Kleopaz, a respontas dezhañ :  
«Ha ne vehe ken nemedoc'h-c'hwi, diavaezour é chom e Jerusalem, ha na ouiahe ket ar 
pezh a zo degouezhet enni an deizioù-mañ ?» 
«Petra 'ta ?» emé eñ. Hag int da respont : «Ar pezh a zo erruet get Jezuz a Nazareth, hag 
en doa en em ziskouezet 'vel ur profet galloudus en e oberoù hag en e gomzoù, dirak 
Doue ha dirak ar bobl a-bezh; ha penaos o deus hor beleion meur hag hor mistr en em 
wallgemeret doc'htañ, er barnet d'ar marv hag er staget doc'h ur groaz. Ni avat, ni a oa 
en gortoz e vehe bet eñ a vehe bet salver Izrael; met, setu an drivet deiz mad eo 
degouezhet rac'h an traoù-se.
Gwir eo emañ bet strafuilhet hor speredoù deomp get un nebeut gwragez ag ar re a zo 
geneomp : aet int d'ar bez kent gouloù-deiz, ha, 'vel n' o deus ket kavet e gorf, emaint  
distroet en ur lâret o doa gwelet Eled a lâre emañ bev. Ha lod ac'hanomp a zo aet ivez  
betek ar bez, hag o deus kavet pep tra 'vel ma en doa el lâret ar gwragez; met eñ avat,  

n'o deus ket eñ gwelet». Neuze e lâras dezhe : «O tud diskient ha difonn da grediñ ar  
pezh o deus lâret ar brofeted ! Ha ne oa ket dleet d'ar C'hrist gouzañv ar poanioù-se ha 
disoc'h 'vel-se en e c'hloar ?» Hag eñ en em lakaet da zispleg dezhe kement tra a oa lâret  
er Skritur Santel a-ziàr e benn, a zrebi Moïzez hag an holl Brofeted.
     Pa oant arriv tost d'ar vourc'h mah aent, eñ a reas van e falle dezhañ monet pelloc'h.  
Met int a zalc'has àrnezhañ en ul lâret : «Chomit geneomp, rak diwezhataat a ra, hag 
izelaet-mat eo an deiz». Ha eñ aet gete en ti enta. Hag, a pa oa doc'h taol gete, eñ a 
gemeras bara, er bennigas hag er roas dezhe goude bout eñ torret.
     Neuze o daoulagad a zigoras : en anaviñ a razont; met en un taol Jezuz a yas kuit a  
zindan o selloù. Hag int da lâret an eil d'egile : «Ha n'eo ket gwir e verve hor c'halonoù 
ennomp a pa gomze doc'homp àr an hent ha ma rae deomp splann da gompren ar  
Skriturioù ?» Ha kentizh e savont hag e tistroont da Jeruzalem. Eno e kavont tolpet an 
Unnek hag an disipled arall gete. Hag e lâront dezhe : «Gwir a-walc'h eo emañ savet an 
Aotrou a varv da vev hag en deus en em ziskouezet da Simon»
     Int, d'o zu, a zevizas neuze ar pezh a oa degouezhet gete àr an hent, ha penaos o doa 
eñ anavet a p'en doa rannet ar bara.

En dibenn : ar beleg : Setu Komz an Aotrou : 
R/ : Meuleudi deoc'h, ô Aotrou Krist !

Kredo : lâret

Pedenn hollvedel : 
Aotrou, hon Doue, ô Tad Santel, selaouit hor pedenn !

Lid ar profoù : ar beleg : Pedit, mam breudeur, ma plijo get Doue an Tad  
holl-gelloudek degemer ma sakrifis a zo ivez ho hani-c'hwi : 
R/ : Plijet get Doue en degemer ag ho taouarn, aveit e c'hloar hag e veuleudi,
       aveit hor mad-ni hag hani an Iliz.

Prefas :
Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h : R/ : Ha get ho spered !
Ar beleg : Hor c'halon d'an uhel :       R/ : Emañ troet trema Doue !
Ar beleg : Trugarekaomp hon Aotrou Doue : R/ : Just ha santel eo !

Santel : 
Santel ! Santel ! Santel ! An Aotrou Doue, Mestr an ne hag an douar ! 

Lan eo get ho kloar an neñv hag an douar : Hosanna e lein an ne !
Ra vo benniget an hani az a e anv an Aotrou Doue : Hosanna e lein an ne ! 

Gorreoù : 
Gloar Deoc'h-C'hwi marv àr ar groaz ! Gloar deoc'h-C'hwi, Jezuz ! 
Adsavet lan a vuhez, hon Salver ! 
Hag hon Doue, C'hwi zey en-dro, Splannder lugernus !
Setu-ni àr-sav doc'h ho kortoz !
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