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 Jezuz, pegen bras eo,
7 Hag eno aveit mat
Plijadur an ene
E welin Doue anTad,
P'arriv glan dirak Doue
Get e Vab, Roue an neañv,
Hag en e garantez !
Ha get ar Spered-glan.
2 Me 'gav berr an amzer
8 Me 'welo ma Jezuz
Hag ar poanioù dister,
Dous ha karanteus,
É soñjal noz ha deiz
É lakaat àr ma fenn
E eürusted an ne.
Ar gaerañ kouronenn.
3 P'en devo an Ankoù
9 Na kaeret 'vo gwelet
Torret ma rañjennoù,
Ar Werc'hez benniget
Me 'savo en amzer
Get an daouzek sterenn
'Vel ma ra un alc'hweder.
A ra he c'houronenn.
4 Pa vin pell doc'h an douar,
10 Ni a welo oc'hpenn,
Devalenn a c'hlac'har,
Gete pep a delenn,
Neuze me roy ur sell
An Aeled, Arc'haeled
Doc'h mam bro Breizh-izel.
Holl é veulin o Doue.
5 O deiz mil gwezh eürus,
11 Na kaeret 'vo gwelet
En neñv pa zegouezhin,
Hon tud, hon amied,
Peh kan melodius
Hag a bep stad, bep oad
A bep tu a glevin !
Ar Sent ha santezed !
6 Me 'vo degemeret
12 O eürusted hep par
E palez an Drinded,
A-vremañ me ho kar :
E-kreiz an enorioù
E poanioù ar vuhez
Hag ar c'haerañ lidoù.
C'hwi 'roa din levenez.

'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,
Ho pet truez doc'h hon eneañ ;
Sikourit-ni en hon dober,
O Mamm tener, o Mamm tener.

Grait ma vimp bepred gredus
Aveit kariñ ho Mab Jezuz ;
Distagit-ni a-zoc'h an douar,
O Mamm hemp par, o Mamm hemp par.

Parrez KerAnna
32et Sul ordinal / 7 a viz Du 2021
Kan digor :
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 roa 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.

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 uhelmeurbet, Salver Jezuz, Get ar Spered Santel, e gloar Doue an Tad. Amen !

Lennadenn getañ :

Lennadenn tennet a levr kentañ ar Roueed.
En deizioù-se e savas ar profet Elia, hag e yas da Sareptas, hag eh erruas get dor ar
gêr, hag e oa eno ur vaouez intañvez é keneuta. He gervel a reas en ul lâret : «Kerzh
da glask din ur banne dour e ma fod ma eh eviñ.» Hag e yas ar vaouez da glask. Hag
e huchas dezhi : «Degas din ivez un tamm bara, mar plij !» Ha hi a reskondas :
«Bevet an Aotrou, da Zoue ! N'em eus begad bara ebet, ken nemet un dornad bleud
en ur skudell hag ur banne ivl em fod pri; hag eh on é serriñ daou damm koad evit
alejiñ ar pezhig-se a chom deomp ha ni a zebro, ma mab ha me, ha ni a varvo.» Elia
a lâras dezhi neuze : «Na zouj ket ! Kae da ober ar pezh a lârez, met, da gentañ,

poazh din ur wastellig ha te he degaso din; ha te a ray goude unan-all evit da vab
hag evidah-te. Rak evel-mañ eo e komz an Aotrou, Doue Izrael : «Ar skudellad bleud
ne echuo ket, ar pod ivl ne yay ket da hesk kent an deiz ma roay glav an Aotrou da
zouraat an douar.» Hag e yas ar vaouez, hag e reas hervez komzoù Elia, hag e
tebrazont, hi ha eñ hag he ziegezh e-pad deizioù : Ar skudellad bleud ne echuas ket
hag ar podad ivl ne yas ket da hesk, hervez ar pezh en doa grataet an Aotrou dre
hanterouriezh Elia.
Setu komz an Aotrou Doue : Bennozh da Zoue !

Psalm 145 :

Kan, o ma eneñv, meuleudi d'an Aotrou.

An Aotrou a zalc'h d'e c'her da virviken,
reiñ a ra o gwir d'ar re wasket;
an Aotrou a roa bara d'ar re naoniek,
a dorr o chadennoù d'ar brizonidi.
An Aotrou a zigor daoulagad an dalled,
an Aotrou a zigromm an dud daoubleget;
an Aotrou a gar an dud reizh.
An Aotrou a ziwall ar veajerion.
Eñ a sikour an emzivad hag an intanvez,
met diroudiñ ar ra mennadoù an dud fall.
An Aotrou a ren, roue da virviken,
da Zoue, o Sion, a rummad da rummad.

Eil lennadenn :

Lennadenn tennet ag al lizher d'an Hebreed.
N'eo ket e-barzh ur santual savet diàr labour an dorn, e-barzh ur skeudenn ag ar
santual gwirion, e vehe antreet ar C'hrist, met e-barzh an Neñv e-unan, evit en em
ziskouez bremañ evidomp dirak Doue. Ha n'eo ket evit en em ginnig e-unan meur a
wezh, evel ma ra an Arc'h-veleg é vonet bep plez e-barzh ar santual get ur gwad n'eo
ket e hini, - rak neuze en devehe ranket ar C'hrist gouzañv meur a wezh abaoe
krouidigezh ar bed - met en em ziskouezet eo bremañ e echumant an amzerioù, ur
wezh hepmuiken, evit distruj ar pec'hed dre en em aberzhiñ e-unan. Hag evel
m'emañ bet merchet d'an dud mervel ur wezh, ha m'emañ ar varn goude-se, evel-se
ivez ar C'hrist, goude bout en em ginniget ur wezh hepken evit dilemel pec'hedoù an
dud, pa en em ziskouezo un eil gwezh, ne vo ket mui evit digoll ar pec'hed, met evit
salvedigezh ar re er gortoz.
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-se, Jezuz azezet en Tampl a-dal da sal an Trezol, e selle penaos e
taole an dud moneiz e-barzh an Trezol. Kalz a dud pinvik a lakae argant bras. Donet
a reas un intañvez paour hag a lakaas daou bezhig moneiz. Jezuz a c'halvas neuze e
zisipled hag a lâras dezhe : «E gwirionez, m'el lâr deoc'h, an intañvez-se, ar
baourez-se, he deus lakaet muioc'h evit an holl re arall o deus profet d'an Trezol.
Rak an holl anezhe o deus lakaet diàr ar pezh o doa re; hi avat he deus lakaet diàr
he re nebeut, hi he deus profet razh ar pezh he devoa, hec'h holl bourvez.»
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 :
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 :
Ar beleg : Hor c'halon d'an uhel :
Ar beleg : Trugarekaomp hon Aotrou Doue :

R/ : Ha get ho spered !
R/ : Emañ troet trema 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 : 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 !

