
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)

         d'hun douar, roit peoc'h an neañv !
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     :   
1 Santez Mari, gwir Vamm da Zoue, e pep amzer Gwerc'hez.
   Ho Mab Jezuz a zo ma Roue ha c'hwi zo ma Rouanez ;
   C'hwi zo ur vamm lan a zouster, ur vamm lan a druez ;
   'Eit avokadez m'ho kemer e-pad holl man buhez.

2 E-mesk holl ho serviterion, un lec'h a c'houlennan :
   M'er goulenn a-greiz ma c'halon avel ar c'hras kaerañ :
   Ho servijein, Gwerc'hez santel, na pezh ur levenez !

     Ho ankouac'hat, ho tilezel a zo marv an eneañv.
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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 (Berthier)

Gloria : (Guilloù) Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (2 wezh)
Peoc'h àr an douar d'an dud karet getoñ ; Ho meuliñ a reomp. Ho trugarekaat a 
reomp. Hoc'h adoriñ a reomp. Enor deoc'h a ganomp ha mil bennozh aveit ho 
kloar hep par. Aotrou Doue, Roue an neañv, Doue an Tad hollgellougek. 
Aotrou, Mab unganet, Salver Jezuz. Aotrou ha 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 Izaia
  Setu ar pezh a lâr an Aotrou :O, c'hwi-holl, a zo get ar sec'hed, tostait d'an 
dourioù, C'hwi ha razh hep argant, dait holl ! Kemerit ha debrit hep paeiñ tra 
ebet, ar gwin, al laezh evit netra. Perak dispign argant evit ar pezh n'eo ket bara,  
ho kopr evit traoù na dorront ket ho naon ? Ma selaouit ha c'hwi a zebro ar pezh 
a zo mat, hag ho kalon a vo plijet get boued c'hwek ; digorit ho skouarn, ha dait  



devadon, Ma selaouit hag hoc'h eneñv en devo buhez. Skolmiñ a rin geneoc'h un 
emglev peurbadel, hervez ar grasoù bet grataet da Zavid. 

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 144 : Digorit ho torn, Aotrou, ha roit deomp hon gwalc'h.
Trugarezus ha tener a galon eo an Aotrou,
Difonn da gounnarin, larganteus da reiñ.
Mat doc'h an holl eo an Aotrou,
Ha trugarezus e-keñver e holl grouadurion.

Daoulagad an holl a zo en gortoz,
Da vout geneoc'h o magadur er c'houlz mat.
Digoriñ a rit ho torn,
Hag e roit o gwalc'h da gement a vev.

Reizh eo an Aotrou en e holl hentoù,
Ha leun a vadelezh en e holl oberoù.
Tost eo an Aotrou doc'h kement hini er ped,
Doc'h kement hini er ped get fidelded.

Eil lennadenn : Lennadenn tennet a lizher an Apostol Paol d'ar Romaned.  
        Ma breuder, piv hon dispartio doc'h karantez Jezuz ? An trubuilhoù, an 
anken, an heskin, an naon, an noazhded, an arvar, ar glezeñv ? Met àr gement-se 
n'eo ket diaes deomp bout trec'h dre an hini en deus hor c'haret.Ya, sur on ag an 
dra-se, nag ar marv, nag ar vuhez, nag an aeled na Priñselezhioù an Neñv, nag 
an amzer a-vremañ, nag an amzer da zonet, nag ar galloudegezhioù, nag an 
uhelder nag an donded, na krouadur all ebet ne c'hellint hon disparti doc'h  
karantez Doue en em ziskleriet e Jezuz Krist hon Aotrou. 

Setu komz an Aotrou Doue : Bennozh da Zoue !

Allelouia :
N'eo ket diàr vara hepken e vevo an den,
met diàr gement a za a c'henoù Doue.

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                                                     
      Goude bout klevet marv Yann-Vadezour, Jezuz a savas en ur vag da vonet  
kuit a aze, hag en en em dennas en ul lec'h diamen, a-kostez ;  met ar bobl a 
ouias an dra-se, hag  an dud ag ar c'hêrioù tro-ha-tro a yas àr e-lerc'h, àr 
droad,. 'Vel-se, pa zouaras, e welas ur morad bras a dud, ha truez en devoe 
doc'hte hag e wellas d'o zud klañv.
     Da c'houbanvez-noz e tostaas dezhañ e zisipled, hag e larazont : «Gwall  
ziamen eo al lec'h-mañ, ha diwezhat eo dija ; kas kuit an dud-se ma yint d'ar  
c'hêriadennoù da breniñ peadra da zebrin.» Met Jezuz a lâras dezhe : «N'o deus  
ket dober a vonet àr-raok ; roit dezhe da zebriñ, c'hwi hoc'h-unan.» Respont a 

razont dezhañ : «N'hon eus amañ genomp ken 'met pemp baraenn ha daou besk.  
- Degasit int din amañ», eme-eñ. Ha eñ da c'hourhemenn d'ar bobl azeziñ àr ar  
geot, da gemer er pemp baraenn hag an daou besk ; hag é sevel e zaoulagad 
trema an Neñv e lâras ur venigadenn ; ha goude bout torret ar baraennoù a 
dammoù, eñ o roas d'e zisipled, hag an disipled o rannas d'ar bobl. Hag an holl  
a zebras, hag o gwalc'h o devoe ; hag ag ar restajoù e tastumazont daouzek 
panerad leun a dammoù. Ar re o devoe debret e oa anezhe pemp mil den pe àr-
dro, hep kontiñ ar merc'hed hag ar vugale.

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 ar bed ! 
Lan eo get ho kloar an neañv hag an douar : Hosanna e lein an ne !
Ra vo benniget ho Mab Jezuz-Krist : Hosanna e lein an ne ! 

Gorreoù : Ra vo melet

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 
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