
Crucifixus  etiam  pro  nobis  sub  Pontio  Pilato,  passus  et  sepultus  est. Et 
resurrexit  tertia  die  secundum  scripturas.  Et  ascendit  in  caelum,  sedet  ad 
dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, 
cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, 
qui  ex  patre  Filioque  procedit.  Qui  cum  Patre  et  Filio  simul  adoratur  et 
conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et 
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum. 
Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. 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 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 : Gloar Deoc'h-C'hwi marv àr ar groaz ! Gloar deoc'h-C'hwi, 
Jezuz ! Adsavet lan a vuhez, hon Salver ! Hag hon Doue, C'hwi 'zay en-dro, 
Splannder lugernus ! Setu-ni àr-sav doc'h ho kortoz !

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 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 !
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Kan digor : 
Spered Santel, dait, ni ho ped, Degasit, man Doue, ho Spered,
E kalonoù ho fideled, Hag, en holl vroioù ag ar bed,
Ha dalc'hit bev enne bemdez Getañ pep tra en do buhez,
An tan-flamm ag ho karantez. Pep tra a vo graet a-nevez.

Dre ho Spered, an disipled
'Zo daet un deiz da vout parfet ;
Drezañ deomp-ni roit gouiegezh
Hag e pep tra koñfort ha peoc'h.

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 !

Asperges: Allelouia !
1 Ha gwelet am eus an dour bev 3 Gwelet am eus ivez an Templ
   É strinkiñ a galon ar C'hrist !    Digor da virviken d'an holl
   An holl re 'vo gwalc'het en dour-se    Ar C'hrist a zeua en-dro get trec'h,
   A vo salvet hag a gano :    A ziskouez gouli e gostez.

2 Ha gwelet am eus ar vammenn 4 Gwelet am eus ivez ar Gomz
O tont a vout ur stêr divent !    E reiñ deomp peoc'h hon Aotrou Doue. 
Ha bugale Doue, holl tolpet    An holl re a gred en e anv
'Gane laouen a vout salvet :    A vo salvet, hag e kanint :

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 uhel-
meurbet, Salver Jezuz, Get ar Spered Santel, e gloar Doue an Tad. Amen !
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Lennadenn getañ : Lennadenn tennet a levr Oberoù an Apostoled 
En achumant a zeizioù ar Pantekost e oa an holl Disipled an eil get egile en ur mem 
lec'h, ha setu en un taol daet ag an neañv un trouz hañval doc'h ur barr-avel kreñv 
hag a laka da zassoniñ razh an ti ma oant ennañ. Hag int a wel a bep tu 'vel teodoù 
tan, hag unan é paouez àr bep unan anezhe. Ha setu int, leun get ar Spered Santel,  
doc'h en em lakaat da gomz pep lavar 'vel ma o douge ar Spered Santel d'en ober.
 Bout e oa neuze e Jeruzalem Yuzevion, tud a zoujañs Doue, daet d'eno a gement bro 
a zo dindan an heol. É klevet trouz an avel en doa c'hwezhet, int a za a vostad en-dro 
d'an ti, hag int a chom bamet a pa glevont an apostoled é komz lavar pep unan 
anezhe. Holl e oant 'vel bezuiet, hag en o souezh int a lâre  an eil d'egile : «Razh an 
dud-se a zo é komz doc'homp,  ha ned int ket-int Galileiz ? Penaos enta en o 
c'hlevomp-ni é komz lavar pep unan ac'hanomp ? Parted, Meded hag Elamiz, tud é 
chom e Mesopotamia, Youdea ha Kapadokia, Pontoz hag Azia, Frigia ha Pamfilia,  
Ejipt hag al lodenn-se a Libia tost da Girene, Romaned é tremen dre amañ, Yuzevion 
ha proselited, Kretiz hag Arabed, klevet a reomp anezhe é tiskleriiñ en hor 
parlandoù oberoù meur an Aotrou Doue.»  

Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !
Psalm 103 : Aotrou Doue, kasit ho Spered ma vo nevesaet dremm an douar !
O, ma eneañv, bennigit an Aotrou.
Na bras oc'h-c'hwi, Aotrou Doue !
Na pegen niverus hoc'h oberoù, Aotrou !
Leun eo an douar get kement tra ho peus kroueet.

Pa dennit o anal a-zegete e varvont
hag e tistroont da boultrenn.
Met degasit ho Spered en-dro hag e vo kroueet ar bed arre.
ha nevesaet dremm an douar.

Gloar an Aotrou, ra bado da viken;
levenez d'an Aotrou get e holl oberoù.
ra blijo dezhañ komzoù ma c'hanenn,
rak ma joa-me eo an Aotrou.

Eil lennadenn : Lennadenn tennet a lizher an apostol Paol d'ar Romaned.  
Ma breuder, Ar re a vev hervez ar c'horf n'hellont ket plijout da Zoue. C'hwi avat ne 
vevit ket hervez ar c'horf, met hervez ar spered peogwir emañ spered Doue é chom 
ennoc'h. An nep n'en deus ket Spered ar C'hrist, hennezh n'eo ket dezhañ. Met mad 
eo  ar C'hrist ennoc'h, hag  e vehe ho korf sujet d'ar marv abalamour d'ar pec'hed, 
ho spered en deus buhez abalamour d'ar justis. Ha ma chom ennoc'h Spered an Hini 
en deus dihunet Jezuz a-vesk ar re varv, neuze, ar mem Hini en deus dihunet Jezuz-
Krist a vesk ar re varv a roay ivez, dre ar Spered a zo é chom ennoc'h, buhez d'ho 
korfoù marvel. Evel-se enta, breuder, eh omp dleourion met n'eo ket e keñver ar 
c'horf evit beviñ hervez ar c'horf. Rak, ma vevit hervez ar c'horf, ho po ar marv; met 
ma lakit oberoù ar c'horv da vervel ennoc'h get ar Spered, ho po ar vuhez. E 
gwirionez, holl ar re a zo lusket get Spered Doue a zo bugale da Zoue. N'ho peus ket 
resevet ur spered a rahe deoc'h kreniñ get eun, 'vel sklaved, met ar Spered en deus 
graet ac'hanoc'h bugale da Zoue hag a ra deoc'h lâret dezhañ : Abba ! Tad ! 
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Ar Spered Santel eñ-mem a roa testoni d'hor spered-ni eh omp bugale da Zoue. Ha 
mard omp bugale eh omp ivez heriterion; heriterion Doue, ken-heriterion get ar 
C'hrist, peogwir  e c'houzanvomp poan getañ da vout gloar ivez a-unan getañ.

Setu komz an Aotrou Doue :      Bennozh da Zoue !

Gwerz ar Pantekost :
O dait-C'hwi, Spered Santel, Hep ho kelloud doueel,
Ha degasit ag an neañv Netra e kalon mab-den,
Bann ho kouloù peurbadel. Netra a vez didamall.

Dait, o Tad ar baourerion, Gwalc'hit pezh 'zo kousiet;
Dait, mammenn pep donezon Glebiit pezh 'zo disec'het,
Dait, sklaerder hor c'halonoù. Gwellait pezh a zo gouliet.

C'hwi, hor C'hoñfortour dibar, Distennit pezh a zo reut,
Ostiziad dous an ene, Tommit pezh a zo yen-sklas,
Freskoni, douster hep par. Eeunait pezh a zo gweet.

'Kreiz al labour, an diskuizh, Gratait d'ar re 'deus ar feiz
En tommder, klouarizion flour, Hag 'n em daol en ho kalon
Er glac'har, konfort ha peoc'h. Ho seizh donezon santel.

C'hwi, ar gouloù eürus, Dakorit merit, vertuz,
Dait, leuniit bet ar sol Roit salvedigezh diwezhañ,
Kalonoù ho fideled. Roit levenez peurbadus. Amen.
Aviel  : Allelouia,  Sklaeder  ar  Broadoù  !  Allelouia,  Jezuz-Krist  a 
youc'homp !

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

En amzer-hont, Jezuz a lâre d'e Zisipled : «Mar ma c'harit e virahet man 
gourc'hemennoù. Ha me a bedo an Tad, ha eñ a roay deoc'h ur C'honfortour arall  
hag a chomo geneoc'h da viken. Piv bennak ma c'har a c'houarno ma c'homzoù, ha 
ma Zad er c'haro, ha ni a zay devatañ, ha ni a chomo getañ. An hini n'en deus ket 
karantez doc'hon ne c'houarn ket ma c'homzoù. Hag ar c'homzoù ho peus klevet  
genin n’int ket ma c'homzoù-me, met komzoù an Tad en deus man daveet. Lâret em 
eus an traoù-se deoc'h e-pad ma oan geneoc'h. Met ar C'honfortour, ar Spered 
Santel, hag a vo daveet deoc'h a-berzh ma Zad, e ma anv, hennezh a zesko deoc'h 
pep tra hag a zegaso soñj deoc'h a holl ar pezh am eus lâret deoc'h.

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

Kredo : Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.  Et in unum Dominum Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula.  Deum de Deo, 
Lumen  de  Lumine,  Deum  verum  de  Deo  vero. Genitum  non  factum 
consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et 
propter  nostram  salutem  descendit  de  caelis. Et  incarnatus  est  de  Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine, et HOMO FACTUS EST. 
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Kent ar gomunion : 
Ar beleg : Eürus ar re a zo galvet da bred santel an Oan.

    Setu Oan Doue, an hini a lam pec'hed ar bed :
R/ : Man Doue, ned on ket dign ma tait davedon,
       met lârit ur ger hepken hag e vo aesaet din.

Komunion     :   
Hep ho sekour, n'hon eus ken gred Hep ho sekour, get e gounnar,
Nameit da glask an traoù krouet ; Lusifer a c'hell hon diskar :
Dre ho furnezh, roit deomp, man Doue, Roit deomp nerzh ha ni er faezho 
C'hoantaat an traoù a ziàr-lue. Doc'hoc'h bepred ni a zalc'ho.

Spered Santel, o gwir sklaerder, Hep ho sekour, ne ouiomp ket
ho pezit truez doc'h hor mizer ; Penaos gober 'veit bout salvet ;
Diskennit en  hor c'halonoù,       Dre ho skient diskouezit deomp reizh
Roit deomp holl ho tonezonoù. En hent kaer ag ar santelezh.

Hep ho sekour, piv a gompren, Hep ho sekour, en hor c'halon
'Vel ma vehe ret, ho lezenn ?        Doc'h Doue n'en deus nameit yenion
Roit deomp sklaerder aveit deskiñ Degasit deomp en e geñver
Ar pezh a zeliomp krediñ. Ur garantez dous ha tener.

Hep ho sekour, o Spered Glan, Hep ho sekour, ne zoujomp ket
Diavizet eo hon eneañ !          Un Doue ker bras, Kroueour ar bed
Roit deomp aviz 'veit choaz dalc'hmat Roit deomp aveit ar gwellañ Tad
Ar pezh a zo muiañ d'ho krad. Doujañs santel bugale vat.

Roit deomp furnezh, reit deomp sklaerder,
Aviz ha nerzh e pep dober ;
Lakit skiant ha devosion,
Ha doujañs Doue en hor c'halon. 

'Eit kloziñ an overenn :
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     :   Allelouia, Allelouia, Allelouia (div wech)
Holl embannit eo mat an Aotrou, peurbad eo e garantez,
ra lâro tiegezh Israel, peurbad eo e garantez.

En anken 'm eus youc'het davetañ ha respontet en deus din,
An Aotrou a zo doc'h ma difenn, ma enebour 'm eus trec'het.

Ma nerzh ha ma c'han eo an Aotrou, sklêrijenn eo an Aotrou,
ne varvin ket, nann, beviñ a rin, E oberoù a ganin.

#############
Overennoù brezhonek : pep sul kentañ ar miz (10e30)
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