
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     :   Me eo 'r bara deit ag en neañv (2w).
Neb a gred ennon 'deus ar vuhez.

Diskan : Karet ho preuder, hag e vin genoc'h.
C'hwi holl a zo skuizh ha sammet, (2w)
Dait ha Me 'rei doc'h nerzh ha kalon.

Dait, c'hwi a glask ar wirionez, (2w)
Ma c'homzoù zo spered ha buhez.

Ma chom ma c'homzoù bev ennoc'h, (2w)
Goulennet get feiz, roet e vo deoc'h.

'El m'en deus an Tad Ma c'haret, (2w)
'El-sé eùé am eus ho karet.

Me eo 'r vuhez, ar wirionez, (2w)
An Hent ho kaso betak an Tad.

En Tad eh on, ha Eñ ennon, (2w)
Den n'anav an Tad nameit drezon.

'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     :   
Patronez ar Vretoned, ha Rouanez Breizh-izel,
Setu-ni e perc'hinded, stouet en ho chapel !

Santez Anna, reit deomp ar peoc'h, get doujañs Doue,
Gouarnit bepred e pep tiegezh ar garantez.

E pep ti, lakait anfin bleuñvenn ar santelezh,
Ma chomo da virviken divlamm ho rouantelezh.
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Kan digor : 
Meulit an Aotrou Doue, C'hwi holl, e draoù krouet,
Traoù hag a weler splann, traoù ha ne weler ket,
Meulit e holl gelloud hiriv, àrc'hoazh, bemdez,
Meulit da virviken, meulit an Aotrou Doue !

Meulit an Aotrou Doue, ha yenion ha tommder,
Ha c'hwi hañv ha goañv, teñvalded ha sklaerder,
Noz dall a zu an douar, deiz kaer a splann en ne,
Meulit da virviken, meulit an Aotrou Doue !

Meulit an Aotrou Doue, àr ho tron lugernus,
E mor bras ar splannder, e-tal ho Mab Jezuz,
Gwerc'hez santel Mari, kanit ho karantez,
Meulit da virviken, meulit an Aotrou Doue !

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)

Gloria : Gloar da Zoue e lein an neañv,
Ha peoc'h àr an douar, d'an dud karet getoñ ; Ho meuliñ a reomp. Ho trugarekaat 
a reomp. Hoc'h azeuliñ a reomp. Enor deoc'h a ganomp ha mil bennozh aveit ho 
kloar hep par.
Aotrou Doue, Roue an neañv, Doue an Tad holl-gellougek. Aotrou, Mab 
unganet, Salver Jezuz. Aotrou ha Doue, Oan Doue, Mab an Tad. C'hwi hag a 
lamm pec'hed ar bed, ho pet truez doc'homp. C'hwi hag a lamm pec'hed ar bed, 
degemerit hor pedenn. C'hwi hag a zo azezet en tu dehoù d'an Tad, ho pet truez 
doc'homp.
Rak C'hwi hepken a zo santel. C'hwi hepken a zo Mestr. C'hwi hepken a zo uhel-
meurbet, Salver Jezuz, Get ar Spered Santel, e gloar Doue an Tad. Amen !

Lennadenn getañ :  Lennadenn tennet a levr diougan Zakaria
Setu ar pezh a lâr an Aotrou : Tridit a levenez vras, merc'h Sion ! ha youc'hit get  
ar joa, merc'h Jeruzalem ! Setu ma ta devatoc'h ho Roue, reizh ha trec'hour,  
dilorc'h hag azezet àr un azen, àr un azenig, kani bihan un azenez. Dilamm a ray 



kuit kirri Effraim ha kezeg Jeruzalem ; Torret e vo ar wareg-emgann. Kemenn a 
ray ar peoc'h d'ar broadoù. E rouantelezh a yay ag ar Mor d'ar Mor hag ar Stêr 
betek harzoù an douar. 

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 144 :  Bennigiñ a ran hoc'h anv da viken, o Doue ma roue !
Ho kanmeuliñ a rin, man Doue ha ma Roue, hag hoc'h anv a vennigin, atav ha 
da viken. Bemdez e lârin bennozh deoc'h hag hoc'h anv a ganmeulin, atav ha da 
viken.
Trugarezus ha tener a galon eo an Aotrou, difonn da gounnariñ, largantezus da 
reiñ. Mat doc'h an holl eo an Aotrou,ha trugarezus e-keñver e holl grouadurioù.
Ho holl grouadelezh, Aotrou, da ganal en hoc'h enor, hag ho tud fidel d'ho 
pennigo. Ra lavarint splannder ho roueelezh, ra ziskleriint ho kalloudegezh.
Fidel eo an Aotrou en e holl lavaroù, ha santel en e holl oberoù. An Aotrou a 
sikour kement hini a ya da gouezhel, digrommiñ a ra kement hini a zo 
daoubleget.

Eil lennadenn : Lennadenn tennet a lizher an Apostol Paol d'ar Romaned.
     Ma breuder, c'hwi avat ne vevit ket er c'horf, met er spered, peogwir emañ 
Spered Doue é chom ennoc'h. An neb n'en deus ket Spered ar C'hrist, hennezh 
ned eo ket dezhañ. Met, mard eo é chom ennoc'h Spered an hini en deus dihunet  
Jezuz a-douezh ar re varv, neuze, an hevelep hini hag en deus dihunet ar C'hrist  
Jezuz a-douezh ar re varv, a advevo ivez ho korfoù marvel dre e Spered é chom 
ennoc'h. Evel-se 'ta, breuder, ez omp dleourion, met n'eo ket e-keñver ar c'horf  
evit beviñ hrevez ar c'horf. Rak mar bevit hervez ar c'horf, ho po ar marv; met  
mar lakait get ar Spered oberoù ar c'horf da vervel ennoc'h, ho po ar vuhez. 

Setu komz an Aotrou Doue : Bennozh da Zoue !

Allelouia :
Bennozh a lâran deoc'h, ho Tad, Aotrou an Neñv hag an douar,
dre m'ec'h eus kuzhet an traoù-se doc'h ar re fur ha desket,
ha m'ec'h eus o dizoloet d'ar vugaligoù.

Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h : Ha get ho spered.
Ar beleg : Lennadenn ag an Aviel santel hervez St Mazhev. 
Ar bobl : Gloar deoc'h-Chwi, ô Aotrou Krist !

Aviel : Pennad tennet ag aviel Sant Vazhev                                                     
      En amzer-se e lâre Jezuz d'e zisipled : «M'hou trugareka, o Tad, Aotrou an 
Neañv hag an douar, rak m'ec'h eus kuzhet an traoù-se doc'h ar re fur ha desket,  
ha m'ec'h eus int dizoloet d'ar vugaligoù. Ya, Tad, m'ho trugareka, rak m'en deus  
plijet deoc'h gober 'vel-se. Pep tra a zo bet roet din get ma Zad, ha den ebet ne 
anav ar Mab nemet an Tad, ha den ebet ne anav an Tad nemet ar Mab hag an 
heni en devo bet an anavedigezh-se get ar Mab. Dait d'em c'havet, c'hwi holl hag 
a zo skuizh ha sammet d'ar bec'h, ha m'ho tiboanio. Kemerit àrnoc'h ma yev; ha 

deskit genin eh on dous hag izel a galon, hag e kaveet an diskuizh evit hoc'h  
eneñvoù. Rak aes eo ma yev ha skañv eo ma samm.»

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

Kredo : Me 'gred e Doue, an Tad hollgelloudek, Kroueour an neañv hag an 
douar, hag e Jezuz-Krist, e Vab unganet, hon Aotrou, a zo bet koñsevet dre nerzh 
ar Spered Santel, ganet ag ar Werc'hez Vari, en deus gouzañvet dindan Poñs 
Pilat, a zo bet staget doc'h ar groaz, marvet ha bet lakaet er bez, diskennet d'an 
ifernioù, daet a varv da vev an drivet deiz, pignet d'an neañv,  hag azezet en tu 
dehoù an Tad, a-eno e tay da varn ar re vev hag ar re varv. 
Me 'gred er Spered Santel, en Iliz santel katolik, e kumunded ar Sent, e pardon ar 
pec'hedoù, e adsav ar re varv, er vuhez peurbadus. Amen !

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 neañv hag an douar ! 

Lan eo get ho kloar an neañv 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 zay en-dro, Splannder lugernus !
Setu-ni àr-sav doc'h ho kortoz !

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 :
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