
Ha n'hon laosket ket da gouezh en tantasion
Met hon diwallit doc'h an droug.

Ar beleg : Plijet geneoc'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 lam 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 lam 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 Hon Tad a zo en neañv, roit deomp ho Rouantelezh,
   'Eit ho prasañ enor hag hor salvedigezh.

Hon Tad a zo en neañv, ho anv ra vo meulet,
Get an Aeled, ar Sent, an dud, an traoù kroueet !

2 Hon Tad a zo en néañv, bet graet ho volantez
   Get kement hani zo, àr an douar 'vel en ne.

3 Hon Tad a zo en neañv, roit deomp bara bemdez,
   Roit deomp hiniv bara ar c'horf hag an ene.

4 Hon Tad a zo en neañv, deomp-ni-holl pardonet,
   'Vel ma reomp-ni d'ar re en deus hon ofañset.

5 Hon Tad a zo en neañv, gwarantit hor c'halon,
   Birviken n'hol laoskit da gouezh en tantasion.

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 :  Meulomp holl leun a joa 
Madelezh an Aotrou Doue ! (2 wezh)

1 Geneomp, Aeled santel, meulit e garantez ;
   Geneomp d'e largentez, kanit gloar eternel !

2 Pe tad en deus jamez get kement a druez
   Sellet e vugale ha distanet o gloez ?

3 O deiz kaer hag eürus ! Torret en deus anfin
   Hag aveit birviken ma rañjennoù mezhus.

Kyrie (Ordinal hervez ton gwerz Pontkalleg)

Gloria : (Guilloù) Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (2 wezh)
Peoc'h àr an douar d'an dud karet getañ ; 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 
lam pec'hed ar bed, ho pet truez doc'homp. C'hwi hag a lam 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 gentañ :  Lennadenn tennet ag an Ermaeziadeg 
  En deizioù-se e rekinas holl gumuniezh maboù Israel a-enep da Voïz ha da Aaron 
er gouelec'h. Hag e lâre dezhe maboù Israel : «A! mar behemp bet skoet d'ar marv 
dre zorn an Aotrou e bro-Ejipt, azezet e-tal ur gaoteriad kig, é tebriñ boued hor 
gwalc'h ! Met hon degaset ho peus d'ar gouelec'h-mañ, evit lakaat da vervel an holl  
gevredigezh-mañ get an naon.» Hag e lâras an Aotrou da Voïz : «Setu eh an da 
lakaat ur glav-bara da gouezhel evidoc'h ag an neañv. Ar bobl a yay er maez da 
serrezh, bemdez, trawalc'h evit un devezh, evit ma c'hellin-me gwelet ma sentont da 
ma lezenn pe ne reont. Klevet em eus bugale Israel é rekinal. Lâr dezhe : «Goude ar 
c'huzh-heol ho po kig da zebriñ hag arc'hoazh vintin ho po bara ho kwalc'h ha c'hwi 
a ouio eo me an Aotrou, ho Toue.» Ha da c'houbanvezh-noz e savas bandennadoù 
klujiri hag a ziskennas da c'holoiñ ar c'hamp, ha d'ar mintin goude e oa ur gwiskad 
glizh en-dro d'ar c'hamp. Ur wezh savet ar glizh e weled, àr lein ar gouelec'h, un 
troc'had tenav a draoùigoù munut, evel rev àr an douar. Hag é welet kement-se 
maboù Israel a c'houlenne an eil get egile : «Mann hou ?», da lâret eo : Petra eo ? 



rak ne ouient ket petra e oa. Hag e lâras Moïz dezhe : «Setu ar bara en deus roet an 
Aotrou deoc'h da voued».    Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 77 : Bara an Neañv en deus roet dezhe an Aotrou !
Ar pezh hon eus klevet ha desket,
ar pezh o deus danevellet deomp hon tadoù,
en diskleriiñ a raimp d'ar rummad da zont
taolioù-kaer an Aotrou hag e c'helloudegezh.

Gourc'hemenn a reas neuze da c'hoabrennoù an ne,
ha digoriñ a reas dorioù an neañv ;
lakaat a reas da gouezhel àrne ar mann da vevañs,
reiñ a reas dezhe gwinnizh an neañv.

An den a zebras bara an Aeled gelloudek;
o gwalc'h a vagadurezh o devoe get Doue.
O degas a reas d'an douar santel,
betek ar manez-se bet gounidet get e zorn dehoù.

Eil lennadenn :   Lennadenn tennet a lizher S. Paol d'an Efeziz.  
           Mam breuder, setu amañ ar pezh a lâran hag an testoni a roan en Aotrou : na 
vevit mui evel ar baïaned get o soñjoù goulle. C'hwi avat, n'eo ket 'vel-se ho peus 
desket ar C'hrist, da vihanañ mard eo bet predeget deoc'h en e anv ur gelennadurezh 
hañval-mat doc'h gwirionez Jezuz. Ret eo deoc'h en em ziober ag ho puhez tremenet,  
lemel diàrnoc'h an den kozh aet da vreiniñ get ar c'hoantegezhioù lorbus. Ret eo 
deoc'h en em nevesaat a spered hag a soñj, ha gwiskiñ an den nevez krouet doc'h 
skeudenn Doue er justis hag er santelezh a zeua ag ar wirionez.

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 Yehann. 
Ar bobl : Gloar deoc'h-Chwi, ô Aotrou Krist !

Aviel :  En amzer-se pa welas an dud ne oa ket mui eno na Jezuz nag e zisipled, e  
savazont int ivez evit monet da Gafarnaom da glask Jezuz. Pa oa bet kavet dezhe en 
tu 'rall d'ar mor, int a c'houlennas getañ : «Rabbi, pegoulz eh oc'h daet amañ ?» Ha 
Jezuz da respont : «E gwirionez, e gwirionez me 'lâr deoc'h; mar ma c'hlaskit n'eo 
ket abalamour ho peus gwelet sinoù burzhudus, met abalamour ma ho peus debret  
ag ar baraennoù ha ma ho peus bet ho kwalc'h. Labourit, nepas evit ar vagadurezh a 
ya da goll, met evit an hini a bad betek ar vuhez peurbadel, an hini a vo roet deoc'h 
get Mab an Den ; rak eñ eo an hini en deus an Tad, Doue, merchet get e siell !» 
Lâret a rezont enta dezhañ : «Petra 'zo d'ober evit seveniñ oberoù Doue ?» Jezuz a 
respontas dezhe en ul lâret : «Setu amañ an oberenn a c'houlenn Doue geneoc'h :  
Kredit en hini en deus kaset er bed». Neuze e lârazont dezhañ : «Peseurt sin a rez-te  
deomp evit ma welimp ha ma kredimp ennah ? Peseurt oberenn a rez ? Hon tadoù o 
deus debret ar mann er gouelec'h, hervez m'emañ skrivet : Roet en deus dezhe da 

zebriñ ur bara ag an neañv.» Jezuz a lâras dezhe : «E gwirionez, e gwirionez, n'eo 
ket Moïz en deus roet deoc'h ar bara ag an neañv, met ma Zad eo a roa deoc'h ar 
bara ag an neañv, an hini gwirion. Rak bara Doue eo an hini a ziskenn ag an neañv 
hag a roa buhez d'ar bed» Lâret a rezont dezhañ : «Aotrou, ro deomp berpet ag ar 
bara-se.» Jezuz a respontas dezhe : «Me eo bara ar vuhez. An hini a zeua d'am 
c'haout n'en devo ket naon ken, hag an hini a gred ennon n'en devo mui biken 
sec'hed.» 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, deuet a varv da vev an drivet deiz, pignet d'an neañv,  hag azezet en tu 
dehoù an Tad, a-eno e teuay 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 ne hag an douar ! 

Lan eo get ho kloar an neñv hag an douar : Hosanna e lein an ne !
Ra vo benniget an hani a za 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 leun a vuhez, hon Salver ! 
Hag hon Doue, C'hwi zeuay 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,
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