
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     :   
Ni Ho ador, Hosti sakret, É sakrifis an oferenn,
C'hwi zo 'eidomp un Doue kuzhet, Jezuz hor Salver a ziskenn,
Ennoc'h, Jezuz, dre garantez, A renevez àr an aoter
Zo korf, eneañv, gwir den, gwir Doue. Ar sakrifis ag ar C'halvar.

Ni Ho ador, Gwad presius, Soñjomp get grad ha get respet
Diverret a vambroù Jezuz É Basion hag er marv kalet
Aveit gwalc'hiñ hon eneoù En deus gouzañvet Jezuz
Kousiet dre hor pec'hedoù. 'Eit hol lakaat da vout eürus.

 '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     :   
Ni ho salud get karantez, Benniget eo ivez Jezuz
Rouanez ar Sent hag an Aelez ! Ar frouezh a ho korf presius,
C' hwi a zo benniget, Ô pia ! Mammenn a santelezh, Ô pia !
Hag a c'hrasoù karget : Ave Maria ! Hag a salvedigezh : Ave Maria !

Plijet geneoc'h, Mamm a zouster,
P'arrivo hon diwezhañ eur,
Aveidomp get Jezuz, Ô pia !
Goulenn ur marv eürus : Ave Maria !

Parrez KerAnna
27et Sul ordinal / 4 a viz Here 2020

Kan digor : 
Ô Mamm a garantez, pedit 'eidomp, pedit!
Ni zo ho pugale ha c'hwi hor Mamm garet.

1 Pedomp, pobloù kristen, ar Werc'hez benniget,
   Rak bepred he fedenn get Doue zo selaouet.

2 Hi zo advokadez pep unan dirak Doue ;
   Hi zo trezolerez ar madoù ag an neañv.

3 Dre he daouarn e ta holl grasoù hor Salver ;
   Àr he goulenn e ro sekour da bep dober.

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 : 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 Izaia 
          Kanal a rin d'am c'hariad kanenn e garantez evit e winienn : Ur winienn en 
devoe ma c'hariad àr un dorgenn strujus ; cheñchet en devoe tu d'an douar hag he 
diveignet, kent lakaat enni plant ag an dibab ; savet un tour en he c'hreiz, toullet ivez 
ur waskerell. Hag engortoz e oa a eostiñ rezin mat : Hi avat ne roas ken nemet  
frouezh koudask. Bremañ, enta, tud Jeruzalem, ha c'hwi, tud Juda, barnit, me ho ped, 
etre ma winienn ha me ! Petra, en tu-all d'ar pezh am eus graet eviti, am behe gellet  
gober c'hoazh 'vit ma gwinienn ? Perak, pa oan engortoz he devehe douget frouezh 
mat, n'he deus douget ken nemet rezin koudask ? Hama, bremañ e lârin deoc'h ar 
pezh a rin-me d'am gwinienn : Lemel a rin ar c'hloz en-dro dezhi evit ma vo peuret  
d'al loened, diskar a rin ar vur evit ma vo mac'het dindan an treid, ul lec'h da bouez 



a rin anezhi, lec'h na vo mui na bennet na c'hwennet. Me a savo àrni drein ha spern ;  
ha d'ar c'houmoul e c'hourc'hemennin chom hep teurel o glav àrni. Rak gwinienn an 
Aotrou hollc'halloudek eo ti Israel, hag e blantenn garet eo gwazed Juda. Engortoz e 
oa a reizhder ha setu lazherezh ; engortoz e oa a justis ha setu kriadennoù a anken. 

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 79 :  Gwinienn an Aotrou eo tiegezh Israel.
Ur winienn ho poa tennet gwezharal a vro Ejipt,
ha skarzhet ho poa ar broadoù evit he flantiñ.
Astenn a rae betek ar mor he barroù, 
ha betek ar stêr he brousoù.

Perak ho peus distrujet he magoar, 
ken e skrap diàrni holl ar re a dremen ?
Mar bez dismantret get hoc'h gouez ar c'hoadoù,
ha ma lonk doc'hti loened ar maezoù ?

Doue ar galloudoù, distroit,
A lein en Neañv sellit ha dait d'ober ur gwell d'ar winienn-se.
Hag he diwallit, hi hag a oa bet plantet get ho torn dehoù,
ar mab ho peus kennerzhet evidoc'h.

Pellaat a zoc'hoc'h ne faot deomp birviken,
roit buhez deomp en-dro hag e kanmeulimp hoc'h anv.
Aotrou Doue ar galloudoù, adsavit ac'hanomp

      lakait sklerijenn ho fas da splanniñ àrnomp, ha salvet e vimp.

Eil lennadenn : Pennad tennet a lizher an Abostol Paol d'ar Filipiz 
         Ma breuder : Na vezit ket nec'het get netra. Met e pep degouezh, dre ar bedenn 
hag an aspedenn, en ur rentiñ grasoù, lakait ho koulennoù da sevel dirak Doue. Ha 
peoc'h Doue, hag a zo dreist da bep skiant kompren, d'ho miro, kalon hag ene, er 
C'hrist Jezus. 
         A hend-arall, ma breuder, ar pezh a zo gwir, uhel, leal, ar pezh a zo glan, a 
vrud vat,  delezek a vout karet, ar pezh a zo vertuzus ha mat da vout meulet, kement-
se holl dalc'hit kont anezhañ. Ar pezh ho peus desket, resevet, klevet ha gwelet genin, 
grit-eñ ; hag an Doue a beoc'h a vo geneoc'h.

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 a lâre Jezuz d'ar Veleien-Vras ha da bennoù bras ar bobl : «Selaouit  
ur barabolenn arall. Bez oa un den, ur penn-tiegezh, hag a blantas ur winieg ; eñ a 
savas ur garzh en-dro dezhi, a doullas enni ur waskell, a savas enni un tour ; ha 
goude bout he feurmet da winierion, eñ a yas kuit d'an estrenvro.
Pa zas amzer ar vendem e kasas e serviterion d'ar winieg evit resev ar frouezh 
diàrnezhi. Ar winerion avat a grogas er serviterion, a skoas get unan anezhe, a 

lazhas un arall, a droc'has àr un trivet a daoloù mein. Eñ aet ha kas arre serviterion 
arall, niverusoc'h aveit ar wezh kentañ ; hag e voe graet hañval dezhe. En diwezh e 
kasas dezhe e Vab en ul lâret : Doujañs o do evit ma Mab.  Met ar winierion, pa 
welazont ar Mab, en em lâras an eil d'egile : Heman eo ar sursitour. Daomp, 
lazhomp-eñ, hag e vo deomp an heritaj. Setu ma krogazont ennañ, ma en taolazont 
er-maez ag ar winieg ha ma el lazhazont. Ha bremañ, pa zay en-dro mestr ar winieg, 
petra a ray-eñ d'ar winierion-se?» Respont a razont : «Lakaat a ray an dud euzhus-
se da vervel euzhus, ha eñ a feurmo ar winieg da winierion-all a roay dezhañ ar 
frouezh anezhi a pa vo daet ar c'houlz». Jezus a lâras dezhe : «Biskoazh n'ho peus 
lennet er Skriturioù : Ar maen bet lezet a kostez get saverion an ti, hennezh a zo aet 
d'ober penn-uhel ar c'horn ; an Aotrou eo en deus graet an dra-se, burzhud d'an 
daoulagad ! Setu perak e lâran deoc'h e vo lamet geneoc'h rouantelezh an Neañv ha 
roet e vo d'ur bobl arall hag a ray dezhi dougen frouezh.

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 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 an hani az a e anv an Aotrou Doue : Hosanna e lein an ne ! 

Gorreoù : Ra vo meulet !

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.
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