
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 Meulit an Aotrou Doue, C'hwi holl, e draoù krouet,
  Traoù hag a weler splann, traoù ha ne weler ket,
  Meulit e holl gelloud hiriv, àrc'hoazh, bemdez,
  Meulit da virviken, meulit an Aotrou Doue !

2 Meulit an Aotrou Doue, ha yenion ha tommder,
Ha c'hwi hañv ha goañv, teñvalded ha sklaerder,
Noz dall a zu an douar, deiz kaer a splann en ne,
Meulit da virviken, meulit an Aotrou Doue !

4 Meulit an Aotrou Doue, Arc'haeled hag Aeled
O chom e lein an neañv, e palez an Dreinded !
Get ho telennoù aour, lârit kanenn an Ne,
Meulit da virviken, meulit an Aotrou Doue !

5 Meulit an Aotrou Doue, àr ho tron lugernus,
E mor bras ar splannder, e-tal ho Mab Jezuz,
Gwerc'hez santel Mari, kanit ho karantez,
Meulit da virviken, meulit an Aotrou Doue !

 '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     :   
Un Ael a-berzh an Aotrou Doue, Kentezh, hervez komzoù an Ael,
Da Vari a lâras un deiz : Dre galloud ar Spered Santel,
Mari, Doue en deus ho choazet Mab-Doue a zo bet koñsevet,
'Eit bout Mamm da Salver ar bed. E-mesk an dud en deus bevet.

Ar Werc'hez a respont neuze :            Santez Mari, gwir Vamm da Zoue
Setu matezh an Aotrou Doue ! Goulennit 'eit ho pugale
Ra vo graet din, Ael benniget, Meritiñ bout genoc'h eürus,
Hervez ar pezh hoc'h eus lâret. E baradoz ho Mab Jezuz !

###############
Overennoù noz kent Nedeleg : 
Krac'h, Pondi ha Plañvour (chapel Lomenec'h) : 5e d'enderv
An Oriant : iliz sant Loeiz :  5e30 d'enderv
KêrAnna : iliz vras 9e noz

Deiz Nedeleg : Plarnel (iliz sant Armel) : 11e
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Kan digor : Mesi, dait hep dale 'eit salviñ tud kablus,
Diskennit ag an neañv, Salver karantezus !

1 Sellit a lein an neañv hon anken ha glac'har,
   Klevit a lein an neañv hirvoudoù holl an douar !

2 'Èl deñved fariet, ne ouiemp 'menn ec'h aemp ;
   Kollet hor boa an hent, pell doc'h Doue e vevemp.

3 Ne heuliemp, allaz, nameit hor fallantez ;
   Kuzhet e oa doc'homp sklaerder ar wirionez.

4 Na pezh un teñvalded hor gronne a bep tu !
   Goloet e oa ar bed avel get un noz du.
5 Àr-lerc'h un noz ken hir, pegourz e teuay an deiz ?
   Ha pegourz e savo sterenn ar roue nevez ?

6 Digorit, digorit, ô palez kaer hon Doue,
   Ha laoskit da ziskenn hor Salver ag an neañv !

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 !

Confiteor : Me anzav dirak Doue hollgelloudek ha dirazoc'h, ma breudeur, 
am eus pec'het bras dre soñj, dre gomz, dre ober ha dre vank a ober : 
dre ma gwall, dre ma gwall, dre ma brasañ gwall.
Rak-se e c'houlennan get an Intron Vari bepred gwerc'hez, get an Aeled 
ha get an holl Sent, ha genoc'h-c'hwi, ma breudeur, pediñ Doue aveidon.

Kyrie : Aotrou Doue (Krist), ho pet truez.

Lennadenn getañ :  Lennadenn tennet a levr ar profed Barouk 
Diwisk, Jeruzalem, da sae a gañv hag a vizer, ha gwisk splannder ar gloar é 
tonet a Zoue; lak àrnah mantel santelezh Doue, poz àr da benn kurunenn gloar 
ar Peurbadel. Doue a ya da ziskouez da sked da gement a zo dindan an neañv,  
rak Doue a roay dis evel anv evit atav : "Peoc'h ar reizhted ha klod an 
deoliezh".   Ar-sav, Jeruzalem ! En em zalc'h àr an uhel ha sell trema ar sav-
heol; sell da vugale, tolpet ag ar Reter d'ar C'hornog get lavar ar Sant, ec'h ober 
joa, rak Doue en deus bet soñj anezhe. O gwelet ah poa é kuitaat àr droad, kaset  
get an eneberion, ha Doue o degas dis en-dro, douget get klod evel àr un tron-
roue. Rak Doue en deus divizet e vehe izelaet pep manez uhel ha pep torgenn 
peurbadel, e vehe karget an devalennoù evit plaenaat an douar, ma kerzho Izrael  
e surentez e klod Doue. Ha betek ar forestoù ha pep gwezenn frondus a roay, dre  



nerzh Doue, gwasked da Izrael. Rak Doue a vlenio Izrael get levenez doc'h  
sklêrijenn e glod, e reizhder, dre an drugarez hag ar santelezh a zo e re. 
           Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 125 : Burzhudoù en deus graet evidomp an Aotrou;
                          hol lakaet en deus e barr al levenez.

Pa zegase an Aotrou d'ar gêr harluidi Sion,
e oamp evel en un  huñvre !
En hor genoù neuze e sone c'hoarzhadegoù,
hag àr hon teodoù kanerezh.

Neuze e-touez ar broadoù e lârent :
"An Aotrou en deus evite graet burzhudoù."
Ya, burzhudoù en deus graet evidomp an Aotrou;
hol lakaet en deus e barr al levenez !

Aotrou, kemmit arre hor planedenn,
evel an dezerzh get dourioù-red.
Ar re a daol an had en ur skuilh daeroù,
a ved ar blead e-kreiz al levenez.

Mont ha mont a ra 
en ur oueliñ hadour greun ar blead;
dont ha dont a ra en ur ganiñ
douger ar feskennad eostet.

Eil lennadenn :  Lennadenn tennet a lizher sant Paol d'ar Filipiz.  
     En holl bedennoù a ran, hep ehan, evidoc'h-holl, get levenez, menegiñ a ran 
ar skoazell ho peus roet da gaoz an Aviel, adalek an deiz kentañ betek hiniv. Ha 
sur on ag an dra-se : an hani en deus staget ennoc'h get e labour kaer a zalc'ho 
getañ betek er c'has da benn evit Deiz ar C'hrist Jezuz. Ya, Doue a zo test em eus 
evidoc'h karantez tener e kalon ar C'hrist Jezuz. Ha setu ma fedenn : ma kresko 
muioc'h-mui ho karantez, en ur roiñ deoc'h ar ouiziegezh hag ar skiant-vat-se ho 
lakao da briziñ an talvoudegezhioù gwirion; deoc'h da vout dinamm ha direbech 
a-benn Deiz ar C'hrist, leun ho taouarn ag ar frouezh-se a reizhted a zougomp 
dre Jezuz-Krist evit klod ha melasion Doue.

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

Aviel : Er pemzekvet blez ma oa Tiberius Kaezar impalaer, a pa oa Poñs-Pilat  
goarnour Youdea, Herodez tetrark Galilea, Filip, e vreur, tetrark Iturea ha Bro-
Drakonitiz, ha Lisania tetrark bro-Abilen; dindan ar velean-veur Anna ha 
Kaifas, aet bouezh an Aotrou Doue ha komzet doc'h Iehann, mab Zakaria, en 
dezerzh. Monet a reas neuze razh dre vro ar Yordan en ur bredeg ar vadeziant a 
binijenn evit pardon ar pec'hedoù, 'vel mand eo komzet e levr ar profed Izaia :  
«Bouezh unan é krial en dezerzh : kempennit e hent d’an Aotrou, eeunait  

diraktañ ar minotennoù. Pep devalenn a vo karget, pep manez ha pep torgenn a 
vo izelaet ; an hentoù kamm a zay da vout eeun hag ar re skosellek da vout  
plaen. Ha pep den a welo ar Salver degaset a-berzh Doue.»
En dibenn : ar beleg : Setu Komz an Aotrou : 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 : Klevit a lein an neañv pedennoù holl an douar !

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 geneoc'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 !
Benniget an hani az a e anv 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.
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 lam pec'hedoù ar bed : ho peet truez doc'homp ! (bis)

      Roit deomp ar peoc'h !
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