
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     :   
1 Me gav hir an amzer Kerzhit, 'm Ael gardien,
   A dremenan er bed, Da lâret d'am Jezuz :
   Mar n'am eus ma Salver Hepdon eh on e poen,
   D'am c'honfortiñ bepred. Diskonfort, hirvoudus.

2 Dalc'hmat eh on losket 3 Ha pell e vo ret din
   Get tan e garantez,    Gortoz an deiz kaer-se ?
   Ha debret ma spered    Pegourz en ho kwelin,
   Get e soñj noz ha deiz.    Jezuz, e lein an ne ?

 

'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     :   
Intron santez Anna, diskouezit d'ho pugale,
Diskouezit 'el d'o zadoù douster ha karantez,
Ar ho pobl lan a feiz deuet amañ a vostad,
Strewet get largantez ho krasoù, ô Mamm vat.

Hon tud kozh en hor raok, a zeue setu gwerso,
D'hoc'h enoriñ amañ avel Rouanez ar vro,
Gouarn a ra ho chapel etre he mangoarioù,
Frond bev o c'harantez, frond c'hwek o fedennoù.
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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 getañ ; 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 ar profet Ezekiel  
        Doue e gomzas 'vel-mañ doc'hiñ : C'hwi avat, mab-den, ho lakaet em eus da 
vout ur gedour evit tiegezh Izrael ; pa gleveet ur gomz a ma genou, c'hwi he roay  
dezhe da c'houiet a ma ferzh. Pa lârin d'an den fall : Den fall, sur, c'hwi 'zo é  



vonet da vervel ! mar ne lârit ket d'an den fall-se distroiñ diàr hent an droug, eñ,  
an den fall, a varvo a gaoz d'e bec'hed, met geneoc'h-c'hwi eo e c'houlennin kont  
ag e wad. Er c'hontrel, ma ho peus klasket distroiñ an den fall diàr e hent, hag el  
lakaat da bellaat doc'htañ, ha mar ne ra ket, e varvo diàr e bec'hed, met c'hwi ho 
po savetaet ho puhez. 

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 94 :  Ra veet 'eit selaou an Aotrou, na galedit ket ho kalonoù.
Kanit d'an Aotrou ur ganenn nevez,
kanit d'an Aotrou, tud an douar a-bezh.
Kanit d'an Aotrou, bennigit e anv,
a zeiz da zeiz embannit e salvedigezh.

Gloar ha splannder a gerzh en e-raok,
nerzh ha gelled a chom en e santual.
Degasit d'an Aotrou kerentiadoù a bobloù,
degasit d'an Aotrou gelled hag inour.

Roit d'an Aotrou ar c'hlod dleet d'e anv
Kinnig ar brofadenn, kit e-barzh e leurennoù,
azeulit an Aotrou get gwiskamantoù sakr.
Krenit dirazañ, tud an douar a-bezh.

Eil lennadenn : Lennadenn tennet a lizher an Abostol Paol d'ar Romaned 
    Ma breuder : Na vezit ket e dle a netra e-keñver den ebet, nemet a garantez an 
eil doc'h egile. Rak an hani a gar e nesañ en deus, get ober kement-se, kaset el  
lezenn da benn en he fezh. E gwirionez, kement 'vel : Na ri ket avoultriezh, na 
lazhi ket, na laeri ket, na c'hoantai ket e gaou hag an holl gourc'hemennoù arall  
a zo dalc'het el lavarenn-mañ : Karet a ri da nesañ 'veldout da-unan. Ar  
garantez ned a ket d'ober droug d'an nesañ. Neuze, ar garantez a zo al lezenn en 
he fezh. 

Setu komz an Aotrou Doue : Bennozh da Zoue !

Allelouia :
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 : Mar en deus ho preur pec'het  
doc'hoc'h, kit ha gourdrouzit-eñ, c'hwi ha eñ, ho taou etrezoc'h. Mar ho selaou 
ho po gouniet ho preur. Mar n'ho selaou ket, kemerit c'hoazh un den pe zaou 
geneoc'h evit ma vo reñket an afer etre daou pe dri dest. Mar n'ho selaou ket,  
lârit d'an Iliz, ha mar ne selaou ket an Iliz naket, ravo evidoc'h 'vel ur pagan pe 
ur publikan. E gwirionez, m'el lâr deoc'h, kement tra ho po ariet àr an douar a 
vo ariet en Neñv ; ha kement tra ho po diariet àr an douar a vo diariet en Neñv.  
Arre e lâran deoc'h : Mar ta da zaou ac'hanoc'h en em glevet àr an douar evit  

goulenn un dra bennak, e vo roet dezhe get ma Zad a zo en Neñv. Rak e-lec'h ma 
vez tolpet daou pe dri em anv, eh on eno e lod gete.

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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