
Akt a gomunion speredel gant an Aotrou ‘n eskob Centène, Meurzh 2020.

Aotrou Jezuz, krediñ start a ran emaoc’h bezant e Sakramant Santel an Hegaristiezh. Ho karout a
ran dreist pep tra hag Ho c’hoantaan a-greiz va ene. « Va c’horf a langis etrezek ennoc’h evel un
douar kras, disec’het ha dizour. » (Salm 62)

Karout a rafen Ho tegemer hiziv gant holl garantez ar Werc’hez Vari ha gant levenez ha gred ar
sent. Dre ma ‘z on skoilhet d’Ho tegemer dre ar Sakramant, deuit da weladenniñ va ene da vihanañ
dre ar spered.

[En amzer-mañ a Goraiz] Ra gomuniin dre ar yun hegaristiel-mañ ez on dalc’het gantañ, d’Ho
poanioù, ha dreist-holl d’ar soñj da vezañ dilezet Hoc’h eus amprouet ouzh ar Groaz p’Hoc’h eus
garmet : « Va Doue, va Doue, perak hoc’h eus va dilezet ? ». 

Ra ‘m lako ar yun sakramantel-mañ da gomuniañ ouzh soñjoù Ho Mamm Santel Meurbed ha Sant
Jozef p’o deus kollet ac’hanoc’h e templ Jeruzalem, ouzh soñjoù Ho Mamm Santel p’ho tegemeras,
divuhez, ouzh troad ar Groaz.

Ra ‘m lako ar yun hegaristiel-mañ da gomuniañ ouzh poanioù Ho Korf kevrinel, an Iliz, dre-holl dre
ar bed e lec’h ma vez lakaet an harz war pep buhez sakramantel gant an heskinerezhioù, pe an
ezvezañs a veleien.

Ra  ‘m lako  ar  yun  sakramantel-mañ  da  gompren  ez  eo  an  Hegaristiezh  ur  prof  dreistfounnus
abalamour d’ho karantez ha n’eo ket un dra dleet evit va aezamant speredel.

Ra vezo ar yun hegaristiel-mañ un digoll evit an holl degouezhioù m’em eus Ho tegemeret en ur
galon na oa ket prientet a-zoare, klouar, diseblant , hep karantez ha hep akt-tregarekaat.

Ra  gresko  atav  muioc’h  ar  yun  sakramantel-mañ  va  naon  d’Ho tegemer  da  vat  hag  un doare
solwezel gant Ho korf, Ho kwad, Hoc’h ene hag Ho toueelezh, pa vo aotreet din.

Kent-se, Aotrou Jezuz, deuit d’hor gweladenniñ ent-speredel dre Ho kras evit hor c’hreñvaat en hon
amprouadurioù.
Maranatha, deuit Salver Jezuz.

Induljañs darnel gant an amplegadoù ordinal
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