
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     :   
1 Sent ag an Neañv deomp lârit, bremañ pand oc'h get Doue,
Pe eurusted 'peus kavet àrlerc'h poan ar vuhez ?

Den àr an douar n'hell kompren pegen bras eurusted
Pe madoù a ro amañ  hon Doue d'e amied.

2 C'hwi, Apostoled Jezuz, hag en deus dilezet
Pep tra d'en heuli gredus, pe digoll ho peus bet ?

Roet en deus kant 'veit unan ag ar madoù losket,
Buhez peurbadel en Neañv, 'vel m'en doa deomp lâret.

3 C'hwi-holl, Merzherion nerzhus 'veit ar feiz boureviet.
Petra 'peus bet get Jezuz aveit ho kwad skuilhet ?

'Vel roueed e-kreiz ar gloar ni a zoug àr hon penn
'Veit ar briz ag hon viktoar ar gaerañ kouronenn.

'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     :   
Gwerc'hez santel, a lein an Neañv, Grit ma vimp bepred gredus
Ho pet truez doc'h hon eneañ ; Aveit kariñ ho Mab Jezuz ;
Sikourit-ni en hon dober, Distaget-ni azoc'h an douar,
Ô Mamm tener, ô Mamm tener. Ô Mamm hemp par, ô Mamm hemp par.
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Kan digor : 
Meulit an Aotrou Doue, holl Sent ha Santezed ;
Apostoled gredus, Merzherion, Gwerc'hezed ;
Duhont er Baradoz, lârit ho levenez,
Meulit da virviken, meulit an Aotrou Doue !

Meulit an Aotrou Doue, Arc'haeled hag Aeled
A chom e lein an neañv, e palez an Dreinded !
Get ho telennoù aour, lârit kanenn an 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 ar gwerc'hezed, 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 : (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 ag Apokalips St Yann 
         Me, Yann, me a welas un Ael é sevel a du ar Sav-Heol, siell an Doue bev getañ 
en e zorn. Ha krial a reas a vouezh uhel d'ar pevar Ael o doa resevet ar gelloud 
d'ober droug d'an douar ha d'ar mor, hag e lâre : «Na rit ket droug ebet na d'an 
douar, na d'ar mor, na d'ar gwez kent n'hor bo merchet get ar siell àr o zal 



serviterion hon Doue». Ha klevet em boa pegement a oa bet merchet : kant pevar mil  
ha daou-ugent a oa anezhe a lignez holl vugale Izrael.
    Goude-se em boa gwelet un tolpad bras a dud ma ne oa ket niver ebet dezhe, a 
gement bro, a gement rumm, a gement pobl, a gement lavar a zo. E oant en o-sav 
dirak an tron ha dirak an Oan, gwisket get saeoù gwenn, ha barroù palmez en o 
daouarn. Ha youc'hal a raent a vouezh uhel : «Ar salvedigezh d'hon Doue, d'an Hini 
a zo azezet àr an tron, ha d'an Oan !»
  Hag holl an Aeled a oa ivez en o-sav en-dro d'an tron, d'ar re gozh ha d'ar pevar 
Loen ; hag int a stouias dirak an tron, o fas betek an douar, d'adoriñ Doue en ul 
lâret : «Amen ! Melasion, gloar, furnezh, grasoù, enor, galloud ha nerzh d'hon Doue 
da virviken ! Amen !»
     Hag unan ag ar re gozh a gomzas doc'hon en ul lâret : «Ar re-se get o saeoù 
gwenn, piv int hag a beban e taont ?» Respont a ris : «C'hwi, ma Aotrou, c'hwi er 
goar.» Hag eñ a lâras din : «Ar-se a zo é tonet ag an amprou bras : Gwalc'het o  
deus o saeoù hag o gwennaet e gwad an Oan.»

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 23 :  Setu pobl ar re a glask ho fas, Aotrou.
D'an Aotrou eo an douar hag e holl bobladur,
ar bed a-bezh ha kement a zo ennañ !
Rak, eñ en deus e ziazezet a-dreist d'ar morioù,
eñ en deus e startaet a-dreist d'ar stêrioù.

Piv a bigno da vanez an Aotrou, Hennezh a vo benniget get an Aotrou
ha piv a chomo en e di santel ? ha gopret get e Salver, e Zoue. 
An den a zo glan e zaouarn ha dinamm e galon,  Honnezh eo gouenn ar re er c'hlask,
an hini na roa ket e spered d'an traoù goulle. ar re a glask ho fas, Doue Yakob.

Eil lennadenn : Pennad tennet a lizher kentañ an Abostol Yann. 
Ma re garet, gwelit pezh karantez en deus roet deomp an Tad : Ma vêmp anvet 
bugale da Zoue, hag eh omp. Ar bed n'hon anav ket dre ma n'en deus ket eñ anavet.
Ma re garet, bremañ dija eh omp bugale da Zoue, daoust ma n'eo ket bet diskouezet  
c'hoazh petra vimp. Met gouiet a raomp penaos, pa en em ziskouezo, e vimp hañval 
doc'htañ dre ma er gwelimp 'vel m'emañ. Ha kement hini en deus an esperañs-se 
ennañ en em c'hlana e-unan evel m'emañ glan Hennezh.

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-hont, Jezuz é welet ar vostad tud doc'h en heuli, a savas àr ur manez,  
hag ur wezh ma oa azezet, e zizipled a dostaas dezhañ. Neuze en em lakaas da 
bredeg dezhe en ul lâret : «Eurus ar re a gar ar baourentez, rak dezhe-int eo 
Rouantelezh an Neañv. Eurus ar re a c'houel, rak int a vo konfortet. Eurus ar re a zo 
dous, rak int a viavo an douar. Eurus ar re o deus naon ha sec'hed ag ar justis, rak 

ma vint gwalc'het. Eurus ar re a zo truezus, rak int ivez a gavo truez. Eurus ar re a 
zo glan o c'halon, rak int a welo Doue. Eurus ar re damboner, rak int a vo anvet 
bugale Doue. Eurus ar re o deus trebulioù da andur en abeg d'ar reizhder, rak 
dezhe-int eo Rouantelezh an Neañv. Eurus e veet-c'hwi a pa veet anjuliet ha 
gwallgaset, ha ma vo fallgomzet ac'hanoc'h e gaou abalamour din. Beet lan a joa ha 
diskouezit levenez, rak un digoll kaer a zo doc'h ho kortoz en Neañv».

Setu Komz an Aotrou : Meuleudi deoc'h, ô Aotrou Krist !
Kredo : Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium 
Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de 
Lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem 
descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et HOMO 
FACTUS EST. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus 
est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad 
dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus 
regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex 
patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui 
locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem 
mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen !

Letanioù ar Sent 
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.
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