
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 en 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 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 geneoc'h. R/ : Ha get ho spered !

Oan Doue : 
Oan Doue a lam pec'hedoù ar bed : ho pezit 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 e 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 geneoc'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     :   Intron santez Anna, gouarnit ho Pretoned,
  Goulennit dreist pep tra ma veint fidel berped.

1 Aveidomp pezh ur gloer ha pezh ur levenez,
   Mand eo daet d'hor c'hemer aveit he bugale.

2 Aveidomp-ni emañ he c'harantez vrasañ ;
 Aveidomp-ni e roa he burzhudoù kaerañ.
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« N'eo ket diàr bara hepken e vevo an den »
Kan digor : Mall-bras eo din, pec'hour,

Distroiñ doc'h ma C'hroueour ! (2 wezh)
Ha c'hwi 'venn atav dispriziñ,
Bouezh ar C'hroueour, Mestr holl ar bed ?
Emañ gwerso doc'h ho kalviñ :
Chom a rehet-c'hwi bouar bepred ?

Goude ma 'n deus Doue ho kroueet
Dre vadelezh ha karantez,
Hañval 'vehe eh oc'h er bed
'Veit gober poan dezhañ bemdez !

Er stad ma 'n em gavit hiriv,
Eneañ dispartiet doc'h Doue,
Seblant a zo geneoc'h bout bev,
Ha c'hwi 'zo marv e gwirionez.

Devat ho Toue, dait get glac'har
Hag 'n em daolit àr e galon :
Rak ho Tad eo, hag hep arvar
D'ar prodig e roay ar pardon. 

Salud d'ar bobl : 
Ar beleg : Gras hor Salver Jezuz-Krist, karantez Doue an Tad
hag unaniezh ar Spered Santel, ra vint geneoc'h-holl :
Respont : Ha get ho spered !

Confiteor  : Me  anzav  dirak  Doue  holl-gelloudek  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 geneoc'h-c'hwi, ma breudeur, pediñ Doue aveidon.

Kyrie : Aotrou Doue, ho pet truez doc'homp/Aotrou Krist, ho pet truez doc'homp/
   Aotrou Doue, ho pet truez doc'homp.

Lennadenn gentañ : Lennadenn tennet a levr an Adlezenn.
Moizez a lâre da bobl Israel : «Hag ar beleg a gemero ar baner ag da zorn, hag he 
lakaat a ray dirak aoter an Aotrou, da Zoue. Ha te a grogo en-dro da lâret dirak an 
Aotrou, da Zoue : «Un Aramaead baleour-bro e oa ma zad, hag e tiskennas d'an 



Ejipt, hag e chomas eno get un nebeut tud, hag e tas da vout ur Bobl vras, kreñv ha 
niverus. Hag e oa fall Ejiptiz doc'homp, ec'h ober poan deomp hag é lakaat labour 
start àrnomp. Ha huchet hon eus davet an Aotrou, Doue hon tadoù, hag an Aotrou 
en deus klevet hor bouezh ha gwelet hor poan, hol labour, hor gwask. Hag hon 
tenniñ a reas an Aotrou ag an Ejipt get un dorn kreñv, get ur vrec'h astennet, get ur 
spont bras, get sinoù ha get burzhudoù. Hag hon c'has a reas d'al lec'h-mañ, hag e 
roas deomp ar vro-mañ lec'h ma tiver al laezh hag ar mel. Ha bremañ e kasan ar 
premedi a frouezh an douar ho peus roet din, Aotrou.» 

Setu komz an Aotrou Doue :  R/: Bennozh da Zoue !

Psalm 90 : Bezit genin-me, Aotrou, en trubuilhoù.
Te hag a c'houlenn chom e gwarez an Uhel-meurbet,
hag a glask repu dindan skeud an Hollc'halloudeg,
lavar d'an Aotrou : «Ma difennour ha ma gwarez,
man Doue, ennoc'h emañ ma fiziañs.»

Ne gouezho ket ar gwalleur àrnah,
na reuz ebet ne dostay doc'h da deltenn :
evidah en deus gourc'hemennet d'e Aeled 
ha ziwall e pep unan ag da hentoù.

Da zougen a rint en o daouarn,
get an aon na stokahe beg da droad doc'h ur maen.
Kerzhiñ a ri 'vel al loupard hag an naer,
hag e flastri al leon yaouank hag an dragon.

Peogwir en em stag doc'hon e salvin anezhañ;
en diwall a rin dre mah anav ma anv.
Man gervel a ray, ha me a responto, en e anken,
me 'vo getañ, er salviñ a rin ha gloar a roin dezhañ.

Eil lennadenn :  Lennadenn tennet a lizher an Abostol Paol d'ar Romaned.  
Ma breuder : Petra a ziskleri ar Skritur : «Tost dit emañ ar gomz, en da veg hag en 
da galon.» Ar gomz-se eo hini ar feiz a bredegomp; ha neuze mar anzavez get da veg 
eo Jezuz an Aotrou, ha mar kredez get da galon eo Doue en deus e zihunet a-vesk ar 
re varv, e vi salvet. Get ur galon hag a gred e c'hounider ar salvedigezh. Ha ne lâr 
ket ar Skritur : «An nep a gredo ennañ n'en do ket da ruziñ»? Ha n'eus aze diforc'h 
ebet etre Yuzev ha Gresian; an holl o deus ar mem Aotrou, pinvik e-keñver kement 
hini a bed anezhañ. Rak «kement hini a bedo anv an Aotrou a vo salvet» !

Setu komz an Aotrou Doue :      R/: Bennozh da Zoue !

Aviel : 
Komz peurbadus ag an Tad : gloar deoc'h-C'hwi, Jezuz-Krist !
Komz peurbadus ag an Tad : gloar deoc'h-Chwi, hor buhez !

A vara ne vev ket hepken an den,
Met a bep komz a zeua a ziweuz Doue.

Ar beleg : An Aotrou Doue geneoc'h : R/: Ha get ho spered.
Ar beleg : Lennadenn ag an Aviel santel hervez St Lukaz. 
R/ : Gloar deoc'h-Chwi, ô Aotrou Krist !

En amzer-hont, Jezuz, leun get ar Spered Santel, a zistroas ag ar Yordan hag e voe 
kaset d'an dezerzh get ar Spered; eno, a-hed daou-ugent devezh, e voe temptet get an 
diaoul. Ne zebras tamm ebet a-hed an deizioù-se, ha pa oant tremenet en devoe 
naon. Hag an diaoul a lâras dezhañ : «Mah ous Mab Doue, lâr d'ar maen-mañ donet 
da vout bara.» Met Jezuz a respontas dezhañ : «Skrivet eo : "N'eo ket diàr bara 
hepken e vevo an den"». An diaoul neuze er c'hasas àr ul lec'h uhel, a ziskouezas 
dezhañ e berrik amzer holl rouantelezhioù an douar, hag a lâras dezhañ : «D'ah-te e 
roin an holl c'halloud-se ha gloar rouantelezhioù an douar, rak etre man daouarn 
emañ bet lakaet, hag he roiñ a ran da neb a faot din; te enta, ma stouez diragon, e vo 
pep tra d'ah-te.» Met Jezuz a respontas dezhañ : «Skrivet eo : "An Aotrou da Zoue a 
adori, ha dezhañ hepken e renti da zoujañs"». Er c'has a reas neuze da Jeruzalem 
hag el lakaat a reas àr lein  an templ. Hag e lâras dezhañ : «Ma ous Mab Doue, en 
em daol d'an diaz. Rak skrivet eo : "Gourc'hemen a ray d'e Aeled diwall ac'hanout."  
Ha c'hoazh : "Da zougen a rint en o daouarn, get an aon na stokahe beg da droad 
doc'h ur maen".» Met Jezuz a respontas dezhañ : «Lâret eo : "Ne dempti ket an 
Aotrou da Zoue".»Neuze, goude bout implijet pep feson temptiñ, e pellas an diaoul a 
Jezuz betek an termen lakaet.

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

Letanioù ar Sent ha badeziant Klervi
Dibenn ar vadeziant : 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.

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 : Hozanna e lein an ne !
Benniget an hani a za e anv Doue : Hozanna e lein an ne ! 

Gorreoù : Ra vo meulet !
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