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

   Neb a gred ennon 'deus ar vuhez.    Goulennit get feiz, roet 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 doc'h nerzh ha kalon.   'Vel-se ivez am eus ho karet.
3 Dait, c'hwi a glask ar wirionez, (2w) 6 Me eo 'r vuhez, ar wirionez, (2w)
   Ma c'homzoù 'zo spered ha buhez.    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     :   Kanomp uhel, kanomp get meuleudi,
  Lâromp get an Arc'hael : Ni ho salud, Mari !

Ni ho salud, o leun a c'hras ; 
Ni ho salud, Mari,o leun a c'hras ; 
Grasoù ken kaer 'veloc'h, hani n'en do james.

An Aotrou Doue a zo geneoc'h ;
An Aotrou Doue, Mari, a zo geneoc'h ;
Ni ho kar, Doue hepken, Doue a garomp muioc'h.
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Kan digor : 
'Vel un tad mat ha tener,
Doue ho kalv get karantez
Dait, a lâr deoc'h get douster,
Rak c'hwi 'zo ma bugale.

A-werso vras bouezh Jezuz
Ho kouvi e pep feson,
Hag e zorn karantezus
A sko àr dor ho kalon.

Dait enta get koñfiañs
Ha disammit ho kalon ;
N'ho pezet na mezh na doujañs
Doue a roy deoc'h ar pardon.

En ul levenez hep par
E vo beuzet hoc'h ene,
Ha redek a ray ho tar,
Un dar a wir garantez.

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 : 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 Izaia.
      Ar blez ma varvas ar roue Ozias e welis an Aotrou azezet àr un tron uhelsavet,  
ha plegoù e vantell a leunie an Templ. Serafined a oa diraktañ, c'hwec'h askell da 
bep unan anezhe : get div e kuzhent o fas, get div e kuzhent o zreid, ha get div e  
nijent. Ha youc'hal a raent an eil d'egile, hag e lârent : «Santel, santel, santel eo an 
Aotrou hollgelloudek ! Leun eo an douar a-bezh get e c'hloar !» Ken e vrañselle  
postoù an dorioù get bouezh an hini a grie, hag an ti a oa karget a voged. Neuze e  
lâris : «Maleur din ! Kollet on ! Rak mah on un den kousiet e vuzelloù, hag e-mesk  
tud kousiet o muzelloù eh on é chom, ha ma daoulagad o deus gwelet ar Roue, Doue 
an  Armeoù.»  Met  unan  ag  ar  Serafined  a  nijas  devadon,  getañ  en  e  zorn  ur  
c'hlaouenn-dan  en  devoa  kemeret  diàr  an  aoter  get  pinsetoù;  hag  e  stokas  ar  
c'hlaouenn doc'h ma genoù en ul lâret : «Sell, homañ he deus stoket doc'h da ziweuz;  
lamet eo kuit da zrougiezh ha glanaet da bec'hed.» Neuze e klevis bouezh an Aotrou 
é lâret : «Piv a gasin ? Ha piv a yay evidomp ?» Ha me da respont : «Setu me ! Ma 
c'hasit-me !». 

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 137 :  Dirak an aeled e kanmeuliñ deoc'h-c'hwi, Aotrou !
Ho pennigiñ a rin, Aotrou, a-greiz ma c'halon
dre ma ho peus selaouet komzoù ma genoù.
Dirak sell an Aeled e kanin deoc'h melasion,
en ur stouiñ àr-zu ho Templ santel.

Hoc'h anv a vennigin evit ho madelezh hag ho fealded,
rak savet ho peus a-dreist da bep tra gloar ho promes.
En deiz m'am eus ho kalvet ho peus ma selaouet,
lakaet ho peus an nerzh da greskiñ e ma eneañv.

Astenn a ra an Aotrou e zorn d'am salviñ.
An Aotrou a ray pep tra evidomp :
Aotrou, peurbadus eo ho madelezh !
Na zilezit ket oberoù ho taouarn.

Eil lennadenn : 
Lennadenn tennet a lizher kentañ an Apostol Paol d'ar Gorintiz.                  
     Ma breuder : Kentañ penn em eus desket deoc'h ar pezh am eus-me-mem desket : 
emañ marv Jezuz-Krist evit hor pec'hedoù, 'vel m'en doa el lâret ar Skriturioù; emañ 
bet  lakaet  er  bez  hag  emañ  savet  a  varv  da  vev  en  trivet  deiz,  atav  hervez  ar  
Skriturioù;  en  deus  en  em  ziskouezet  da  Bier  hag  àrlerc'h  d'an  Daouzek.  
Diwezhatoc'h  emañ bet  gwelet  dre oc'hpenn pemp kant disipl  àr-un-dro :  al  lod 
muian anezhe a zo c'hoazh bev, meur a unan a zo marv. En em ziskoueziñ a reas ivez  
da Jak, ha goude d'an Apostoled arall, hag en achumant din-me mem daoustou din  
bout ur paour-kaezh. En ur ger enta, setu ar pezh a bredegomp, pe me, pe int, ha  
setu ar pezh ho peus kredet.

Setu komz an Aotrou Doue : Bennozh da Zoue !
Allelouia :

Dait d'am heul, eme an Aotrou, hag e rin ac'hanoc'h pesketaerion dud .
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 : En amzer-hont e oa Jezuz àr ribl lenn Genezared, ha kalz a dud a garge 
àrnezhañ evit klevet komzoù Doue. Ha eñ aet ha gwelet div vag e-tal an aod :  
diskennet e oa ar besketerion anezhe hag e oant é walc'hiñ o rouedoù. Monet e ra e 
unan ag ar bagoù-se, hani Simon, ha eñ er ped da bellaat un tammig a-zoc'h an aod. 
Neuze, azezet er vag en em laka da bredeg d’ar bobl. Pa oa echu e gomz, eñ a lâr da 
Simon : «Kas er-maez, ha taolit ho rouedoù da besketa.» Simon a reskont dezhañ :  
«Mestr, labouret hon eus a-bad an noz, ha n’hon eus dalc'het pesk erbet; neoazh,  
diàr ho kaoz eh an da deurel ma roued.». Ha goude bout groet 'vel-se, int a zalc'has 
un niver ken bras a besked ma roeñge ar rouedoù gete. Gwign a razont neuze d'o 
c'henseurted a oa er vag arall donet d'o sekour. Hag int daet ha karget en niv vag 
kent na oant edan soliñ. É welet kement-se, Simon Pier en em daol doc'h treid Jezuz 
en ul lâret : «Pellait a-zoc'hon, Mestr, rak ned on 'met ur pec'hour.» En arbenn ag 
an taol pesked o doa dalc'het e oa kroget ar spont ennañ, hag en holl re a oa getañ, 
kenkoulz 'vel e Jakez ha Iehann, mabed Zebedea ha kenseurted Simon. Ha Jezuz a 
lâras da Simon : «N’ha pezet ket aon ; a vremañ e vi pesketaour tud.» Neuze e 
kasont o bagoù d'an aod, hag e tilezont pep tra da vonet àr e-lerc'h..

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 teuy 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 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 ne hag an douar : Hosanna e lein an ne !
Benniget an hani a za e anv Doue : Hosanna e lein an ne ! 

Gorreoù : Ra vo meulet
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