
Da vadeziiñ a ran

en anv an Tad

ha d'ar Mab,

ha d'ar Spered Santel.

Lid an eoul sakr :

Klervi, badezet ous bremañ : an Tad hollgelloudek, Tad Jezuz-Krist, hon 
Aotrou, en deus da zieubet ag ar pec'hed
hag en deus lakaet ac'hanous da ersevel ag an dour hag ar Spered Santel.
Hiviziken eh ous ezel e bobl, ezel Korf ar C'hrist, hag ous kenlodek d'e 
zellezegezh a veleg, diouganer ha roue.

Merkiñ a ra Doue ag eoul ar salut
a-benn ma annezje er C'hrist aveit ar vuhez peurbadel. Amen.

Lid ar gouloù :

Deoc'h-c'hwi, kerent, pareon ha maeronez, 
eh oe fiziet ar gouloù-se.
Bezit evezhiek d'e zerc'hel bev,
ra yelo Klervi, sklêrijennet get ar C'hrist, en a-raok er vuhez avel bugel ar 
sklêrijenn ha ra chomo feal da feiz he badeziant.
Avel-se, pa zay ar C'hrist, Klervi a c'hello monet en e zarempred en e 
Rouantelezh, get razh Sent an neañv. 

æ

E toull dor ar chapel
Ar beleg : Pe anv ho peus dibabet aveit ho krouadurez ? 

Ar gerent : Klervi Soazig Anna Mari

Ar beleg : Petra a c'houlennit aveit Klervi 
                 da Iliz an Aotrou Doue ?

Ar gerent : Ar vadeziant, ma tay da vout krouadurez an Aotrou,
    ma tizoley karantez Doue, 
    dezhi da vout adganet d'ar vuhez nevez
    ha da veviñ a garantez Doue a-hed e vuhez.

Ar beleg : Ar vadeziant a c'houlennit aveit ho krouadurez.
   Ret e vo deoc'h desevel anezhi er feiz,
   deskiñ dezhi gouarn gourc'hemennoù Doue,
   dezhi da garet an Aotrou Doue hag he nesañ
   'vel m'en deus ar C'hrist desket deomp.
   Hag emskiant oc'h ag an dra-se ?

Ar gerent : Ya.

Ar beleg : Ha c'hwi hag ho peus asantet 
bout paeron ha maeronez Klervi,

          an dle ho po da skoazelliñ he c'herent 
da bleustriñ o atebegezh.
Prest oc'h d'hen ober ?

Paeron ha maeronez : Ya, prest omp.

Ar beleg : Klervi, da zegemer a ra 
   kumuniezh ar gristenion el levenez.
   En he anv, e merkan ac'hanous get sin ar groaz, 
   sin ar C'hrist, hor Salver.
   Ha C'hwi, e gerent, e dad-paeron hag e vamm-baeron,
   get sin ar groaz e merkot àr ma lerc'h Klervi.

#######



Ar Vadeziant (goude ar bredeg)

Dorn astennet : Ra greñvay ac'hanous nerzh ar C'hrist,
Eñ hag a zo Salver hag a vev 
aveit ar c'hantvedoù didermen.

Bennigadenn an dour : 

Mam breuder, pedomp an Aotrou hon Doue :
Ra lako da strinkiñ er grouadurez-mañ gras ar vuhez nevez.

Tad madelezhus, lakaet ho peus da splanniñ ennomp buhez nevez bugale 
Doue da zeiz hor badeziant. Ra vo meulet ! 

Tolpiñ a rit en ho Mab Jezuz-Krist razh an dud badezet en dour hag er 
Spered Santel, dezhe da zonet un bobl nemetken. Ra vo meulet !

Strewiñ a rit ho Spered a garantez en hor c'halonoù,
ni da vout frank hag hon lakaat da tañviñ peoc'h ho Rouantelezh.
Ra vo meulet !

Dibab a rit ar re badezet aveit kemenn er bed a-bezh Aviel ar C'hrist.
Ra vo meulet !

Tad, C'hwi eo a c'halv Klervi hiriv kinniget d'ar vadeziant e feiz an Iliz.
Ra vo meulet !

Bennigit an dour-mañ ag al lerc'h mah adgano ag ar Spered-Santel a-benn 
beviñ ag ar vuhez peurbadel.
Dre Jezuz Krist, hon Aotrou. Amen.

Dre mister an dour-mañ kensakret,
Grit dezhañ adgenel ag ar Spered-Santel,
ra vevo ag ar vuhez peurbadel.
Dre Jezuz Krist, hor Salver. Amen.

Nac'h Satan ha kredo
Bremañ e komzan doc'hoc'h, kerent, paeron ha maeronez.
Dre sakramant ar vadeziant, ar grouadurez a ginnigit a resevo a garantez Doue ur 
vuhez nevez : genel a ray ag an dour hag ar Spered-Santel.

Ar vuhez-mañ en Doue a vo meur a skoilh àr he hent.
Aveit stourm enep ar pec'hed, aveit kreskiñ er feiz, afer he devo ac'hanoc'h.

Avel m'emaoc'h bleniet dre ar feiz ha ma kemerit an atebegezh d'he skoazelliñ, e 
pedan ac'hanoc'h, en ur soñjal en ho padeziant, da nac'hiñ d'ar pec'hed ha da 
embann feiz an Aotrou Krist, feiz an Iliz, enni m'emañ badezet pep bugel.

A-benn beviñ e frankiz bugale Doue, ha kas a rit kuit ar pec'hed ?
Ya, e gas a ran kuit.

A-benn monet er-maez a spered ar pec'hed, ha kas a rit kuit kement tra a condui 
d'an droug ?
Ya, e gas a ran kuit.

A-benn heuliiñ Jezuz, ha kas a rit kuit Satan, mestr ar pec'hed ?
Ya, e gas a ran kuit.

Ha krediñ a rit e Doue, an Tad Hollgelloudek, Kroueour an neañv hag an douar .
Ya, krediñ a ran.

Ha krediñ a rit e Jezuz-Krist, e Vab unganet, hon Aotrou, ganet ag ar Werc'hez 
Vari, en deus gouzañvet ar Basion, a zo bet sebeliet, a zo dasorc'het  a-douez ar re 
varv, hag a zo azezet en tu dehoù d'an Tad ?
Ya, krediñ a ran.

Ha krediñ a rit er Spered-Santel, en Iliz santel katolik, e kumunded ar Sent, e 
pardon ar pec'hedoù, e dasorc'hidigezh ar c'hig, hag er vuhez peubadus ?
Ya, krediñ a ran.

Setu hor feiz.
Setu feiz an Iliz eh omp lorc'h ennomp da embann
er C'hrist Jezuz, hon Aotrou.

Ha c'hoantaat a rit e vehe badezet Klervi e feiz-mañ an Iliz
hon eus henn diskleriet diouzhtu ?
Ya, e c'hoantaat a reomp.


