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« Gwelet a reas hag e kredas »
Kan digor : Alleluia ! Enor da Zoue

 Kanomp uhel get levenez !
   Daet eo Jezuz bev ag ar bez !

1 D'ar sul vintin, da c'houloù deiz
   An disipled lan a dristez   
   A dostaas da welet ar bez.

2 Mari-Madelen, Salome,             
   Hag un arall ivez gete              
   A zas 'eit bomiñ korf Mab Doue.

3 Un Ael e gwenn, er bez chouket,
   Dezhe o zeir en deus lâret :   
   Er Galile er c'havehet !  

4 Sant Yehann a redas a-hêr,
   Ha fonnabloc'h 'eit sant Pier
   Arrivas e bez hor Salver.

8 Eürus ar re en deus kredet
   Daoust ma n'o deus ket gwelet !
   Eürus 'vint en neañv da berped !

9 En deiz gouel-mañ get levenez
  A vouezh uhel kanomp da Zoue
  Gloar, meuleudi ha trugarez.

10 Lâromp get izelded-kalon,
     Get karantez, get devosion :
  Bennozh da Zoue ha melasion !

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 !

Asperges: Allelouia !
1 Ha gwelet am eus an dour bev 3 Gwelet am eus ivez an Templ
   E strinkiñ a galon ar C'hrist !    Digor da virviken d'an holl
   An holl re 'vo gwalc'het en dour-se    Ar C'hrist a zeu en-dro get trec'h,
   A vo salvet hag a gano :    A ziskouez gouli e gostez.

2 Ha gwelet am eus ar vammenn 4 Gwelet am eus ivez ar Gomz
O tont a vout ur stêr divent !    E reiñ deomp peoc'h hon Aotrou Doue. 
Ha bugale Doue, holl tolpet    An holl re a gred en e anv
'Gane laouen a vout salvet :    A vo salvet, hag e kanint :

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 Oberoù an Apostoled 
Pier, neuze, doc'h en em lakaat da gomz, a lâras : «C'hwi ivez a oar petra 'zo 
erruet dre vro Judea a-bezh; penaos Jezuz a Nazared a grogas da gentañ get  
Galilea goude ar vadeziant bet predeget get Yann, penaos Doue en deus eñ 
olevet get ar Spered Santel ha get galloud, eñ en deus tremenet ec'h ober ar mad 
hag ec'h amantiñ holl ar re a oa kouezhet dindan galloud an Diaoul, rak Doue a 
oa getañ. Ha ni a zo testoù da gement tra en deus graet e bro ar Yuzevion hag e  
Jeruzalem, eñ bet lakaet d'ar marv gete dre er stagiñ doc'h ar c'hoad. Hennezh 
eo en deus Doue savet a varv da vev, d'an trivet deiz, ha roet dezhañ en em 
ziskouez, n'eo ket d'ar bobl a-bezh, met da destou bet dibabet en a-raok get  
Doue, deomp-ni, ni hag hon eus debret hag evet getañ goude dezhañ bout  
adsavet a-vesk ar re varv. Ha gourc'hemennet en deus deomp predeg d'ar bobl  
ha testoniiñ emañ eñ eo a zo bet lakaet get Doue da varnour ar re vev hag ar re  
varv. Dezhañ e toug testoni an holl brofeted. Kement hini a gred ennañ a resevo 
dre e anv ar pardon ag e bec'hedoù.. 

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 117 : Hennañ eo an deiz graet get an Aotrou,
                         Em rejouisomp ha bezomp laouen ennañ.

Rentit gloar d'an Aotrou evit e vadelezh,
ya, da virviken e pad e drugarez.
'Ra lâro tiegezh Israel,
ya, da virviken e pad e drugarez.



Dorn dehoù an Aotrou en deus ma adsavet;
dorn dehoù an Aotrou en deus graet un taol-nerzh !
N'eo ket mervel a rin, met beviñ
hag ec'h embannin oberoù meur an Aotrou.

Ar maen bet taolet a-kostez get ar saverion,
a zo daet da vout maen-uhel ar c'horn;
get an Aotrou emañ bet graet se,
tra estlammus d'hon daoulagad.

Eil lennadenn : Lennadenn tennet a lizher an apostol Paol d'ar Golosiz 
           Mam breuder, mar e hues bet ur vuhez nevez get Jezuz-Krist, klaskit an 
traoù a ziàr-laez, lec'h mand eo azezet Jezuz-Krist en tu dehoù da Zoue ; karit an 
traoù ag an neañv, na garit mui an traoù ag an douar. Marv oc'h bremañ doc'h 
ar bed-mañ, hag ho puhez nevez a zo kuzhet e Doue get Jezuz-Krist. A p'en em 
ziskouezay Jezuz, gwir vuhez mab-den, neuze e veet ivez gwelet getañ leun a  
c'hloar. Setu komz an Aotrou Doue :      Bennozh da Zoue !

Gwerz Pask :
1 Da Oan hor Pask roet e sakrifis        
   Kinnigomp melasion, Kristenion.           

2 An Oan 'n deus dasprenet an deñved  
   Marv dibec'h, aveit ar bec'herion.      
   E skuilh e wad, priz ar peoc'h get e Dad.

3 Krogad estlamm etre marv ha buhez :    
   Mestr ar vuhez, marv, 'zo bev en-dro.    
   Roue leun a splannder.            

4 Lârit deomp, Mari-Madalen,
   Petra ken kaer 'hues gwelet en hent ?

5 Gwelet 'm eus bez goulle ar Salver
   Ha gloar Jezuz distroet d'ar vuhez.

 6 Gwelet 'm eus daou ael, testoù dezhañ
   Liñsel ar Mestr, an dilhad er bez.

7 Adsavet Jezuz, ma esperañs,
E Galilea e vo o c'hortoz,
E Galilea e vo doc'h ho kortoz.

8 C'hwi, hor Roue, bremañ trec'h d'ar marv,
Ho peet truez doc'homp da viken.

Aviel : Allelouia, Sklaeder ar Broadoù ! Allelouia, Jezuz-Krist a youc'homp !
Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h : R/: Ha get ho spered.
Ar beleg : Lennadenn ag an Aviel santel hervez St Yehann. 
R/ : Gloar deoc'h-Chwi, ô Aotrou Krist !

D'an deiz kentañ ag ar sizhun, abred doc'h ar mintin, pa oa teñval c'hoazh e 
teuas Mari-Madalen d'ar bez, hag e welas ar maen lamet kuit a-ziàr toull ar bez.  
Hag hi da redek ha da vonet da gaout Simon-Pier hag an disipl arall karet get  
Jezuz, ha lâret a reas dezhe : «Lamet o deus an Aotrou ag ar bez ha ne ouiomp 
ket e-men o deus el lakaet.»
         Neuze e yeas Pier hag an disipl arall er-maez evit monet d'ar bez. Redek a  
raent o daou àr un dro, met an disipl arall a redas fonnaploc'h evit Pier hag en 
em gavas kentañ e-tal ar bez. Diskenn a reas e selloù hag e welas ar bandennoù 
àr an douar. Met chom a reas hep monet tre. Simon-Pier neuze a zegouezhas d'e  
dro àr e lerc'h; monet a reas tre er bez hag e welas ar bandennoù àr an douar 
hag al lienenn a oa bet lakaet àr e benn ; met hounnañ, e-lec'h bout get ar 
bandennoù, a oa rollet brav en ul lec'h a gostez. Neuze, an disipl arall  
degouezhet da gentañ er bez a yeas ivez tre e-barzh; gwelet a reas hag e kredas.  
Rak n'en devoa ket c'hoazh komprenet ar Skritur a lâr e tlee Jezuz adsevel a-
douez ar re varv.

En dibenn : ar beleg : Setu Komz an Aotrou : 
R/ : 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 !

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 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 :
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     :   Diskan : Karit ho preuder, hag e vin geneoc'h.
1 Me eo ar bara daet ag en neñv.(2w)  

   Nep a gred ennon 'deus ar vuhez.    
2 C'hwi holl a zo skuizh ha sammet,(2w)
   Dait ha Me 'roay deoc'h nerzh ha kalon.   

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

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

5 'Vel m'en deus an Tad Ma c'haret, (2w)
   'Vel-se ivez am eus ho karet.

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

'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     :   
Rouanez an neañv, kemerit joe,
Allelouia ! Allelouia !
Rak ar frouezh ag ho tigostez
Allelouia ! Allelouia !

A zo savet bev ag ar bez,
Allelouia ! Allelouia !
Pedit 'eidomp an Aotrou Doue,
Allelouia ! Allelouia !

Deoc'h, Gwerc'hez, joe ha levenez,
Allelouia ! Allelouia !
Jezuz 'zo savet ag ar bez,
Allelouia ! Allelouia !

#############
Perc'hinded ar Vrezhonegerion

25 a viz Ebrel  (25/4/2021)
Overenn da 11e

Chapeled da 3e d'enderv
Gousperoù da 3e30 d'enderv

Overennoù brezhonek : pep sul kentañ ar miz (10e30)
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