
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 pet truez doc'homp ! (bis)

     Roit deomp ar peoc'h !
Kent ar gomunion : 

Ar beleg : Setu Oan Doue, an hini a lam pec'hed ar bed : 
    Eürus ar re a zo galvet da bred santel an Oan.

R/ : Man Doue, ned on ket dign ma tait davedon,
       met lârit ur ger hepken hag e vo aesaet din.

Komunion     :   
Diskan : Karit 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.

'Veit 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     :   
Santez Anna, roit deomp ar peoc'h get doujañs Doue,
Gouarnit bepred e pep tiegezh ar garantez.

Tad ha mamm bremañ geneoc'h
A gav gras ha sklaerder,
hag a zesk derc'hel startoc'h
Doc'h Doue hag o dever.

Mestrez vat un ti santel
Pried tiner ha dous,
Doc'h pep ti e Breizh-izel,
Pellait anken ha trouz.
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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 pezit na mezh na doujañs
Doue a roay 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 geneoc'h-holl :
Respont : Ha get ho spered !

Kyrie (Ordinal hervez ton gwerz Skolan)

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 
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 Izaia.
Setu ar pezh a lâr an Aotrou : rannit ar bara get an hini en deus naon, degemerit  
en ho ti ar baourerion n'o deus toenn ebet ! Gwiskit an hini n'en deus netra da 
lakaat àr e gein, chomit hep treiñ kein d'ho nesañ ! Neuze ho sklêrijenn a darzho 
'vel gouloù-deiz,hag ho nerzh a zay buan deoc'h goude. Ho lealded a gerzho en 
ho-raok ha splannder an Aotrou a gerzho àr ho-lerc'h. Neuze, mar er c'halvit, an 
Aotrou a responto, ma kriit davetañ e lâro : Setu me ! Ma pellait ac'hanoc'h ar  
c'hoant gwaskiñ ar re-all, ar gourdrouz hag ar c'homzoù drouk, ma rannit ho 
para get an den en deus naon ha ma roit d'an ezhommeg hervez e c'hoant, neuze  
ho sklêrijenn a savo e-kreiz an deñvalijenn,hag ho teñvalijenn a lugerno 'vel an 
heol da greisteiz. Setu komz an Aotrou Doue :  Bennozh da Zoue !

Psalm 111 :  Ur sklêrijenn splann he deus tarzhet en deñvalijenn.
Evel ur gouloù e par en deñvalijenn evit ar re just,
get e vadelezh, e drugarez hag e lealded.
Eurus an den a vez digor e galon hag e yalc'h,
an hini a renk e aferioù get onestiz.

Biken ne vez didroadet.
Ar soñj anezhañ a bado da viken.
Ne zouj ket resev fall zoare :
Sonn eo e galon é fiziñ en Aotrou.

Dinec'h ha dispont eo e galon.
Get largantez e roa aluzenn d'ar re baour,
e  justis a bado da viken,
e dal a splanno leun a c'hloar !

Eil lennadenn : 
Lennadenn tennet a lizher kentañ an Apostol Paol d'ar Gorintiz.                  
     Mam Breuder, pad on daet devadoc'h da embann deoc'h mister Doue, n'on  
ket daet get komzoù uhel pe furnezh vras. N'em eus ket soñjet em boa un  dra  
bennak-all da anavet en ho-mesk oc'hpenn evit Jezuz Krist; ha Jezuz Krist bet  
staget doc'h ar groaz. Ha me, dister, aonik, diasur pad on en em gavet geneoc'h.  
Ma c'homzoù, ma fredegoù ne zae ket o nerzh ag ar furnezh, met enne en em  
ziskoueze Spered ha nerzh Doue evit ne vehe ket bet diazezet ho feiz àr  furnezh  
an dud, met àr galloud Doue.

Setu komz an Aotrou Doue : Bennozh da Zoue !
Allelouia :
Ar beleg : An Aotrou Doue geneoc'h : Ha get ho spered.
Ar beleg : Lennadenn ag an Aviel santel hervez St Mazhev. 
Ar bobl : Gloar deoc'h-Chwi, ô Aotrou Krist !
Aviel : En amzer-hont, Jezuz a lâras d'e zisipled : «C'hwi eo halen ar mor. Mar 
da an halen da vout voer, get petra e vo salet ? Ned eo ket mui mat da netra 'met  
da vout taolet er-maez ha flastret dindan treid an dud. C'hwi eo sklerder ar bed.  
Ur gêr savet àr ur manez uhel n'hell ket bout kuzhet; ha ne lakaer ket an tan er  

c'houlaouenn evit he lakaat dindan un tersel, met àr ur c'hantuler evit ma 
splanno d'an holl a gement a zo en ti. 'Vel-se e tle ho sklerder-c'hwi splanniñ  
dirak an holl evit ma welint hoc'h oberoù ha ma inourint ho tad a zo en Neañv.».

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 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, hon Doue, ô Tad Santel, selaouit hor pedenn !

Lid ar profoù : 
ar beleg : Pedit, mam breuder, 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 : Degas 'reomp da soñj ag ho marv,
Aotrou Krist savet da vev,
Ha gortoz a reomp ho tistro. 

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.
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