
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     :   Karet ho preuder, hag e vin geneoc'h.
1 Me eo ar bara daet ag an neñv.(2w) 4 Ma chom ma c'homzoù bev ennoc'h,(2w) 

   Neb a gred ennon 'deus ar vuhez.    Goulennit get feiz, reit e vo deoc'h.
2 C'hwi holl a zo skuizh ha sammet,(2w) 5 'Vel m'en deus an Tad ma c'haret, (2w)
   Dait ha Me 'roay deoc'h nerzh ha kalon. 'Vel-se ivez em eus ho karet.
3 Dait, c'hwi a glask ar wirionez, (2w) 6 Me eo ar vuhez, ar wirionez, (2w)
   Ma c'homzoù 'zo spered ha buhez.    An Hent ho kaso betek 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     :   
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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Oferenn da zonet : 3 a viz here da 10e30

Parrez KerAnna
23et Sul ordinal blead B
ha badeziant Goulven

5 a viz Gwengolo 2021

1ñ lenn. : Iz 35,4-7a              2 l lenn. : Jk 2,1-5               Aviel : Mk 7,31-37

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.

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 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 getañ :  Lennadenn tennet a levr ar profet Izaia
     Lârit d'ar re strafuilhet a goll o fennoù :«Kemerit kalon ha na zoujit ket ken !  
Setu ho Toue ! Emañ é tonet get ar veñjañs, emañ é tonet get ar gopr, donet a ra 
e-unan evit ho salviñ. Neuze e vo digoret daoulagad ar re dall, ha distouvet  
divskouarn ar re vouzar. An hini kamm a lammo 'vel ur c'harv, ha teod an den 
mut a youc'ho e levenez. Rak dour a strinko en dezerh, ha riolennoù er stepenn; 
an douar krazet a vo troet en ul lenn, hag ar vro disec'het e mammennoù dour.. 

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !



Psalm 145 :  Kanmeulit, o ma eneañ, an Aotrou.
An Aotrou a zalc'h d'e gaoz da virviken,
rentiñ a ra justis d'ar re wasket,
bara a roa d'ar re naoniek.
An Aotrou a dorr o rañjennoù d'ar brizonidi.

An Aotrou a zigor daoulagad ar re dall,
an Aotrou a zigromm an dud daoubleget,
an Aotrou a gar an dud reizh,
an Aotrou a ziwall ar veajerion.

Eñ a sikour ar minour hag an intañvez
met diroudiñ a ra mennadoù an dud fall.
An Aotrou a ren, roue da virviken,
Ho Toue, o Sion a rummad da rummad.

Eil lennadenn : Lennadenn tennet a lizher St Jak.  
      Mam breuder, erbat deoc'h en em vankiñ etre ar feiz e Jezuz-Krist, hon 
aotrou a c'hloar, hag an doujañs da ziañvaezioù an dud. Lakaomp e tahe tre en 
hoc'h podadeg un den é tougenn ur walenn aour ha gwisket get brageriz splann,  
hag e tahe tre ivez ur paour gwisket truilhek. Ha setu ma troit ho selloù a-benn 
àr zu an hini gwisket splann, hag e lârit dezhañ : «C'hwi, azezit amañ, el lec'h 
kaer-mañ», hag e lârit d'ar paour : «C'hwi, chomit aze en ho-sav» peotramant :  
«Azezit doc'h troad ma skabell.» Ha n'eo ket kement-se gober e fesonioù 
dishañval doc'h an dud a zo en ho-touezh ha barn get soñjoù direizh ? Selaouit,  
mam breuder muiañ-karet, daoust ma n'en deus ket Doue dibabet ar re baour 
hervez ar bed da vout pinvik er feiz hag heriterion ar Rouantelezh-se en deus  
grataet d'ar re er c'har ? 

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

Aviel : En amzer-hont, Jezuz a bellas a-zoc'h bro Tir hag a zas dre Sidon trema 
mor Galilea, en ur dremen dre greiz douar en Dek-Keoded. Eno e tegaser 
dezhañ un den bouzar ha mut hag en er peder da lakaat e zorn arnezhañ. Jezuz  
en tenn a vesk ar bobl, a laka e vizied en e zivskouarn ha skopitel àr e deod ;  
hag, e zaoulagad savet trema en neañ, eñ a lâr en ur huanadiñ : «Effeta», da 
lâret eo :«En em zigor». Ha kentizh emañ digoret e zivskouarn, diluziet e deod,  
ha eñ a gomz reizh mat. Jezuz a zifennas doc'hte a gomz da zen ebet a gement-se.  
Met seul vuioc'h e tifenne doc'hte, seul vuioc'h e kasent brud. Ha souezhet-bras  
ag ar pezh a welent int a lâre : «Graet mat en deus pep tra ! Lakaet en deus ar re  
vouar da glevet hag ar re vut da gomz.» .

En dibenn : ar beleg : Setu Komz an Aotrou : 
R/ : Meuleudi deoc'h, ô Aotrou Krist !

Letanioù ar Sent ha badeziant Goulven

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 : 
1 Ra vo meulet Jezuz, hon Doue,
   En deus 'veidomp roet e vuhez !

 Ra vo meulet !
2 Ra vo meulet get levenez,
   Jezuz savet bev ag ar bez !

3 Ra vo meulet Jezuz-Salver
   A zay en-dro 'kreiz e splannder !

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 !
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