
Oan Doue : 
Oan Doue a lam pec'hedoù ar bed : ho pet 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 tait davedon,
       met lârit ur ger hepken hag e vo aesaet din.

Komunion     :   
1 Jezuz-Krouadur, tro d'ho kavell, 2 Pa oa an holl get o repoz, 
   Galvet omp bet get bouezh an Ael :   Er gouiañv yen e-kreiz an noz,
   Setu-ni e-taloc'h tolpet,   En ur groc'h paour, o Salver dous, 
   Jezuz-Krouadur, ha ni ho ped.   Vennet hoc'h eus ganiñ didrouz.

3 Kalon an dud, en amzer-hont, 4 Kaer he deus mont ha mont dre gêr, 
   A oa kalet ha divergont,    Hini ne venn he degemer :
   Hag en noz-se, allaz, allaz,    'Veit lakaat er bed ar Mesi, 
   Ho mamm, ar Werc'hez, a ouelas.    Ne gav 'met ur c'hozh marchaosi.

5 Mard oc'h a bep bro forbanet, 
   Dait da dier ar Vretoned,
   Dait d'o zier : gete an nor 
   'Vel ar galon, a zo digor. 

 '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     :   
Un Ael a-berzh an Aotrou Doue, Kentezh, hervez komzoù an Ael,
Da Vari a lâras un deiz : Dre galloud ar Spered Santel,
Mari, Doue en deus ho choazet Mab-Doue a zo bet koñsevet,
'Veit bout Mamm da Salver ar bed. E-mesk an dud en deus bevet.

Ar Werc'hez a respont neuze :            Santez Mari, gwir Vamm da Zoue
Setu matezh an Aotrou Doue ! Goulennit 'veit ho pugale
Ra vo graet din, Ael benniget, Meritiñ bout genoc'h eürus,
Hervez ar pezh hoc'h eus lâret. E baradoz ho Mab Jezuz !
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Kan digor :   Ô Anna, Mamm Mari, a galon, ni ho ped,
  Doc'h pep droug, gouarnit-ni, grait ma vimp holl salvet.

Savit ho penn get levenez,
Tud ag an douar, na ouelit ket,
Rak a pa splann ar gouloù-deiz
Emañ tost an heol da zonet.

Ar verc'hig-mañ a zo choazet
Da vout mamm da Salver ar bed,
Ha get an holl e vo anavet
Rouanez an dud hag an Aeled.

Santez Anna, enor deoc'h-c'hwi
Àr an douar 'vel e lein an Neñv ;
Enor ivez d'ho merc'h Mari,
Gwerc'hez bepred ha Mamm da Zoue.

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 !

Kyrie 
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 
lam pec'hedoù ar bed, ho pet truez doc'homp. C'hwi hag a lam pec'hedoù 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 an Niveroù 
Hag e komzas an Aotrou doc'h Moizez en ul lâret : «Komz doc'h Aaron ha doc'h e 
vaboù ha lâr dezhe : « 'Vel-mañ e vennigehet maboù Israel en ul lâret dezhe : «An 
Aotrou Doue ho pennigo, hag ho tiwallo ! Ra blijo d'an Aotrou Doue diskouez deoc'h 
e fas ha miret deoc'h e vadelezh ! Ra blijo get an Aotrou Doue treiñ e fas doc'h ho tu, 
hag ho lakaat da veviñ er peoc'h ! Lakait ma anv àr maboù Israel ha me o bennigo.» 
           Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !



Psalm 66 : Doue da gaout truez doc'homp ha d'hor bennigiñ.
Doue da lakaat e sklêrijenn da splanniñ àrnomp,
'ma vo anavet e hent àr an douar,
hag e salvedigezh e-mesk an holl bobloù.

Ra drido a levenez ar Broadoù,
dre ma vamit ar pobloù get reizhted,
dre ma c'houarnit broadoù an douar.

An douar en deus roet e frouezh;
Doue, hon Doue, en deus hor benniget.
Ra vo doujet betek broioù pellañ an douar !

Eil lennadenn : Lennadenn tennet a lizher an Apostol Paol d'ar C'halated. 
Kentizh mad eo daet an amzer, Doue en deus degaset e Vab, ganet ag ur vaouez,  
ganet dindan al Lezenn, evit preniñ ar re a oa sujet d'al Lezenn ha ma vehe roet 
deomp bout da Zoue, bout bugale da Zoue. Hag ar brouenn sklaer eh oc'h e vugale 
eo en deus kaset Doue en hor c'halonoù Spered e Vab a zo é krial ennomp : «Abba,  
Tad !» Rak-se 'ta n'out ket ken sklav, met mab; ha ma out mab e out ivez heritour dre 
c'hras Doue.

Setu komz an Aotrou Doue : Bennozh da Zoue !

Allelouia : Allelouia, Sklaerder ar Broadoù ! 
Allelouia, Jezuz-Krist a youc'homp !

Ar beleg : An Aotrou Doue geneoc'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 :  Pa voe aet an Aeled a zegete davet an neañv e lâras ar vugulion an eil  
d'egile : «Deomp enta betek Betlehem, ha gwelomp ar pezh a zo arrivet hag a zo  
bet diskleriet deomp get an Aotrou.» Hag int da vonet, mall àrne. Hag e kavazont  
Mari ha Jozef hag ar c'hrouadurig lakaet en un of. En ur welet kement-se, int a  
gompren erhat e oa gwir ar pezh a oa bet lâret dezhe a-zivout ar c'hrouadurig-
se; ha kement hini o c'hlevas a voe bamet get ar pezh a gonte ar vugulion dezhe.  
Mari avat a serre an holl draoù-se hag a brederie àrne en he c'halon. Neuze e  
yas ar vugulion en-dro en ur enoriñ hag en ur veuliñ Doue abalamour d'ar pezh 
o doa klevet ha gwelet, 'vel ma oa bet lâret dezhe. 
   A-benn an eizhvet deiz merchet evit amdroc'hiñ ar c'hrouadur e voe roet dezhañ an 
anv a Jezuz, 'vel ma oa bet anvet get an Ael, a-raok bout bet kroueet e korf e vamm. 
     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, 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 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 !
Benniget an hani az a e anv 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 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 !


	Kent ar gomunion : 
	Ar beleg : Eürus ar re a zo galvet da bred santel an Oan.
	Santez Mari, Mamm Doue / 1ñ a viz Genver 2023

