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 Er pob gwae, er pob gwywo, - er yr hin 
    A’i rew, fe ddaeth eto 
   O bridd cloëdig ein bro 
   Hen awydd i flodeuo. 

   IBJ 
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Gair gan y Gweinidog 
Dwi’n hoff iawn o luniau ac yn mwynhau’r profiad o edrych ar 
ddarlun a dyfalu beth mae’r artist yn ceisio’i ddweud. Weithiau nid 
oes ganddo ef neu hi ddim i’w ddweud, dim byd mwy na chofnodi 

digwyddiad neu olygfa ond dro 
arall mae’n caniatáu i chi a fi 
ddefnyddio’n dychymyg a 
gwneud un o ddau beth. Ceisio 
deall beth oedd ym meddwl yr 
artist, ac yna’n ail y rhyddid i 
ddehongli yn ôl ein 
dealltwriaeth ein hunain. A 
dyna pam dwi’n hoffi edrych 
ar ddarluniau oherwydd mae’r 
meddwl yn crwydro.  

 Ac felly gyda’r darlun sydd ar 
ben y dudalen. Punt i unrhyw un all ei adnabod! Un o ddarluniau 
Dewi Prys Thomas sy’n ymddangos ar dudalen gyntaf ac olaf O 
Law i Law, T Rowland Hughes. Dyma gyfrol gyfarwydd a fu’n 
ddiddanwch i gymaint o Gymry dros y blynyddoedd a chyfrol a 
ddaeth yn fyw i mi yn ystod y dyddiau diwethaf. A hithau’n ddydd 
Gwener, 19 Chwefror, mae’r wythnos hon wedi bod yn un rhyfedd 
a hynny am un rheswm yn fwy na dim. Dyma’r wythnos pryd y 
dechreuwyd ar y gwaith o wagio tŷ mam a bu’r daith nôl a blaen i 
Bentreuchaf yn gyfle i feddwl am flynyddoedd plentyndod ac 
ieuenctid ac yn arbennig magwrfa a chyfleon. Geiriau’r Iesu oedd  

 ‘Peidiwch â chasglu i chwi drysorau ar y ddaear’. 

Ond byddar fuodd mam i’r cyngor hwnnw! Yng nghanol yr 
‘ornaments’, llwyau a gwniaduron, sgerti ‘pleats’ a bocsys plastig o 
bob maint, mae yna gant a mil o luniau, amrywiol, cyfoethog. 
Rhyfedd fel mae lluniau’n casglu, yn gofnod naturiol o fywyd a 
bywydau. Priodasau a babandod, capel a pharti, ymwelwyr a 
thripiau, achlysuron pwysig a digwyddiadau cyffredin bywyd. Fe 
fydd y misoedd nesaf yn fisoedd o ddidoli, a gyda’r weithred honno 
yr hel atgofion a’r holi, ond yn fwy na dim ymwybyddiaeth o dras 
ac o fagwrfa. Fe fydd y lluniau yn gyfrwng i danio dychymyg ac, 
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wrth feddwl am gymeriadau a digwyddiadau, yn arwain yn naturiol 
at werthfawrogiad a diolchgarwch. Pobl a phethau a phrofiadau a 
fu’n gyfrwng i fowldio cymeriad a bywyd. Yng nghanol y lluniau 
hynny dwi am osod un Dewi Prys Thomas oherwydd ymhen amser 
fe fydd yn rhaid cloi drws 2 Pemprys am y tro olaf a ffarwelio â 
waliau a fu’n gartref a chysur am gymaint o flynyddoedd.  
 Mae llun Dewi Prys yn ymddangos ar y diwedd ond hefyd ar 
y dechrau a dyna un o wirioneddau cyffredin bywyd, bod drysau’n 
cau ond hefyd yn agor. Ymhen amser, fe fydd yna deulu arall ar 
aelwyd Pemprys a’m gweddi ddidwyll yw y byddant yn profi’r un 
bendithion, ond efallai nid yr un treialon. Tra’n myfyrio ar hynny 
yn ystod yr wythnos, dyma ddechrau meddwl am gyfnod y Grawys 
a rhyw feddwl fod y darlun yr un mor addas yn y cyd-destun 
hwnnw hefyd. Gall y weithred o gloi fod yn symbol o gymaint, ac 
yn eu plith y ddealltwriaeth o gaethiwed yn gorfforol a meddyliol. 
Yng nghyfnod y ‘Clo’ mae hynny wedi bod yn amlwg a phobl yn 
dioddef mewn amrywiol ffyrdd. Mae problemau meddwl yn 
dwysáu a hunan-werth yn destun pryder, a thu hwnt i hynny, mewn 
byd lle mae tlodi ar gynnydd a chymunedau rhanedig yn realiti. 
Pobl yn profi caethiwed ac yn byw gyda chaethiwed yn ei amrywiol 
ffyrdd, yn digalonni ac yn anobeithio. Mae cyfnod y Grawys yn 
gyfle i ni fyfyrio ar y pethau hynny a holi o’r newydd ynglŷn â beth 
allwn ni wneud. Nid yn unig hynny ond bod y Grawys yn arwain 
at y Pasg a’r ddealltwriaeth ogoneddus o ryddid Duw. Bod Duw 
yng Nghrist yn eich rhyddhau chi a fi o grafangau hunanoldeb ac i 
fyw bywydau o gymod ac o gariad. Rhyw agor drws yn ara bach a 
chaniatáu i oleuni ei gyfiawnder lewyrchu.  
 Boed i ni’r gras a’r gwyleidd-dra i ddeall hynny. 

Cadwch yn saff! 
Eifion 

 

COFIWCH ymweld â gwefan Capel y Morfa i gael y 
newyddion diweddaraf – ac mae croeso i chi gyfrannu! 

www.capelymorfa.cymru 

COFIWCH hefyd ddilyn cyfrif Trydar Capel y Morfa: 
@capelymorfa 
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Newyddion Capel y Morfa 
Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion at… 

 Anfonwn ein cofion at Geraint Lewis Jones a David Alun 
Jones a fu yn ysbyty Bronglais yn ddiweddar. Anfonwn ein 
cofion hefyd at bawb sy’n derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain 
ac mewn cartrefi gofal. 

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau … 

 i Steffan a Grace McDougall ar enedigaeth eu mab, Theo 
William, yn Newton-le-Willows ger Warrington,  brawd i Alex 
ac ŵyr i Awen ac Ian McDougall.  

Cydymdeimlwn yn ddwys … 

 â Clara Edwards yng Nghartref Carlton House ar farwolaeth 
perthynas iddi yng Nghwm Gwendraeth. 

 

Newyddion Ebeneser 
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau 
gorau at ein haelodau a’n cyfeillion yn 
Ebeneser. Cofiwn am y rhai sydd yn 
derbyn gofal mewn cartrefi gofal ac yn eu 
cartrefi eu hunain. Edrychwn ymlaen at 
gael cyfarfod unwaith eto i gydaddoli, 
pan fydd amgylchiadau’n caniatáu, ac i 
adnewyddu cymdeithas â’n gilydd. 

 

  

Gwenan ac Ann oedd golygyddion y rhifyn hwn o Perthyn. 
Diolch i bawb am eu cyfraniadau, yn destun a lluniau.  
Gwenan ac Ann fydd golygyddion y rhifyn nesaf, rhifyn Ebrill, 
hefyd, a gofynnwn i chi anfon y deunydd at Gwenan 
(gwenancreunant@gmail.com) erbyn 19 Mawrth fan bellaf os 
gwelwch yn dda. 
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Astudiaethau Ffydd a Phaned – prynhawn 
dydd Gwener am 2 o’r gloch ar Zoom 

Yn ystod mis Chwefror, roedd yr astudiaethau’n seiliedig ar y 
thema Gweddi gan ddilyn y testunau canlynol: Gweddi yn y traddodiad 
Iddewig, Rhai o gymeriadau’r Hen Destament yn Gweddïo (Abraham, 
Dafydd  a Daniel); Y Salmydd yn Gweddïo ac Iesu yn Gweddïo.  
 Diolch yn fawr iawn i Eifion am ddarparu’n drylwyr ar ein 
cyfer. Edrychwn ymlaen at Astudiaethau’r Grawys yn ystod mis 
Mawrth. 

 

Cymdeithas Gweddi a Choffi - Bore dydd 
Mawrth am 11 o’r gloch ar Zoom 

Rydym wedi parhau â’r thema Helaetha 
Waith dy Deyrnas ac wedi croesawu rhai i 
arwain gan rannu neges a phrofiad.  Mae 
hyn wedi bod yn bosib ar Zoom heb 
orfod teithio cam o’r cartref. 
 Daeth Karen Owen atom un bore 
Mawrth i sôn am ei gwaith yn gweinidog-
aethu ym Mhenygroes o dan gynllun 
Profi’r Alwad gan Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru. Mae’n arwain yn gydenwadol 
gyda chapeli Annibynnol a Phresbyter-
aidd.  Mae Karen yn ymateb i anghenion 
y gymuned ac yn gweld gwaith yr eglwys 
yn ymestyn y tu hwnt i gyfyngiadau’r 
adeiladau. Diddorol iawn oedd clywed 
am y prosiectau cyffrous a drefnwyd ganddi yn ardal Penygroes. 

 
Un arall a wahoddwyd  i arwain ar Zoom oedd Jill-Hailey Harries. 
Mae Jill yn Llywydd yr Annibynwyr eleni ac yn weinidog ar eglwysi 
Annibynnol yn Nhreforys ac yn gwasanaethu yn gydenwadol 
gyda’r Annibynwyr a’r Presbyteriaid yn Abertawe. Cyfrannodd at 
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ein thema Helaetha Waith 
dy Deyrnas wrth sôn am ei 
gwaith gyda Bugeiliaid y 
Stryd yn Abertawe. Mae 
Cristnogion yn ardal 
Abertawe yn gweithio ar 
draws yr enwadau i estyn 
cymorth ymarferol mewn 
ardal o’r ddinas lle mae 
llawer o glybiau nos a 
chynifer angen cymorth 

hwyr yn y nos ac yn oriau mân y bore. Mae’r gwaith hwn yn cael ei 
werthfawrogi gan y rhai sy’n derbyn y cymorth, yr heddlu a’r 
gymuned ac yn dangos gwaith yr eglwys yn ymestyn y tu allan i 
furiau’r adeiladau.   
Croeso cynnes iawn i’r rhai sy’n dymuno ymuno am y tro cyntaf â Chymdeithas 
Gweddi a Choffi a Ffydd a Phaned. Mae’r manylion gan Eifion. 

 

Cenn@d 
Beth yw Cenn@d? Dyma’r cyhoeddiad a fydd yn dod i fodolaeth 
fis Mawrth 2021 ac yn cymryd lle’r Goleuad (wythnosolyn Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru) a Seren Cymru (wythnosolyn y Bedyddwyr).  
 Yn ôl y golygyddion, sef Y Parch Ddr Watcyn James, Y Parch 
Huw Powell-Davies, Y Parch Aled Davies a Marian Beech Hughes, 
bydd Cenn@d yn gyhoeddiad digidol bywiog, mewn lliw llawn, yn 
defnyddio’r dulliau cyhoeddi diweddaraf a’r cyfryngau digidol 
mwyaf cyfoes, ac yn gyhoeddiad trawsenwadol. Bydd yn cynnwys 
newyddion o blith ein henwadau, gyda cholofnau gan gyfranwyr 
o’r Goleuad a Seren Cymru a chyfranwyr newydd, ac yn parhau i 
gynnwys newyddion o bob rhan o Gymru, hanes mudiadau a 
gweithgareddau ac adnoddau. Gobeithio hefyd y bydd cyfraniadau 
ac ymatebion gan y darllenwyr, a llawer o newyddion a lluniau o 
eglwysi a chapeli ar hyd a lled Cymru. 
 Bydd Cenn@d ar gael ar y we yn rhad ac am ddim ac yn cael 
ei rannu ar y gweplyfr. Edrychwch allan am y dolenni perthnasol! 
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Meithrin y Morfa 
Mae Meithrin y Morfa wedi 
bod yn cyfarfod yn rhithiol yn 
gyson iawn drwy’r cyfnod clo, 
a thros y mis diwethaf wedi 
bod yn parhau gyda’r thema 
‘Dechreuadau’. Yn ddiweddar, 
yn ystod cyfnod Santes 
Dwynwen a Sant Ffolant, 
maent wedi edrych ar storïau 
Rwth a Hanna, a sôn am sut y 
gwnaeth Rwth ffeindio cariad 
newydd ar ôl dangos cariad at 
Naomi. Mae’r plant wedi 

gwneud llwyau caru i ddathlu priodas Rwth a Boas. Ar ôl gweddïo 
ar Dduw, cafodd Hanna fab o’r enw Samuel. Mae gan y plant lun 
o Hanna yn cario ei babi i ddangos bywyd newydd yn y teulu. 
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DIOLCH YN FAWR i Catherine am ei holl waith gyda Meithrin y Morfa. 
Mae’r amrywiaeth o weithgareddau a syniadau yn wych iawn, a’r plant wrth 
eu boddau yn ymuno yn y sesiynau ar fore Sul. 
 

Clwb Bore Sul 
Yn ystod mis Chwefror, cyflwynwyd hanes dechrau gweinidogaeth 
yr Arglwydd Iesu trwy gysylltu hanesion o’r Testament Newydd â 
themâu cyfoes, gan ddefnyddio cyflwyniadau rhannu sgrin, gemau 
a gweithgareddau ymarferol. Mae rhoi cyfle i’r plant ymateb a 
rhannu yn bwysig hefyd. 
 Dyma’r hanesion a’r themau a gyflwynwyd: 

 Galw’r disgyblion cyntaf (Thema: Gweithio mewn tîm) 
 Iesu’n dysgu – y bregeth ar y mynydd (Thema: Halen a 

Goleuni)  
 Iesu yn cael ei wrthod yn Nasareth (Thema: Dal ati!) 
 Y Grawys a pharatoi at y Pasg (Thema: Edrych ymlaen) 

 

 
Goleuni Hans ac Ianto 

 
 
  

Daeth gwahoddiad gan 
Eglwys y Santes Fair 
hefyd i ni ymuno 
mewn gwasanaeth 
Gŵyl Dewi arbennig 
brynhawn Sul, 28 
Chwefror 
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Cyfyngiadau yn agor drysau … 
Yn ystod y cyfnod clo diweddaraf, mae wedi bod yn amhosib 
cynnal oedfaon yng Nghapel y Morfa, ond braf iawn yw gweld criw 

da yn dod ynghyd 
bob bore Sul ar 
Zoom. Mae’r rhain 
yn aml yn cynnwys 
pobl Aberystwyth 
ac unigolion o bob 
rhan o Gymru, y 
Deyrnas Gyfunol a 
thu hwnt! Diolch 

yn fawr i Eifion am ei holl wasanaethau i ni, a diolch i John Owen 
a Beti Griffiths a fu’n arwain yr oedfaon ym mis Ionawr.  

 Ar fore Sul 14 Chwefror, fodd bynnag, 
gwnaed arbrawf pellach, drwy weld dwy 
gynulleidfa yn ymuno i gydaddoli dan 
arweiniad y 
Parch Anna 
Jane Evans. 
Dechreuodd 

Anna Jane ar ei gwaith fel gweinidog 
yng Nghaernarfon a’r Waunfawr ym 
mis Gorffennaf 2020, ar ôl deunaw 

mlynedd o weithio fel 
cydlynydd gwaith Cymorth 
Cristnogol yng ngogledd 
Cymru.  
Hyfryd iawn oedd gweld 
aelodau Capel y Morfa Aber-
ystwyth ac a elodau Capel Seilo 
Caernarfon yn dod at ei gilydd i 
addoli – Capel y MORLO am y 
Sul hwnnw, chwedl Anna Jane! 
Diolch yn fawr i Anna Jane am 
y syniad ac am weithredu’r 
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syniad – gan obeithio’n fawr y bydd modd arbrofi ymhellach gyd a 
chyd-Gristnogion ledled Cymru yn y  dyfodol.  

Penillion 
Dros y flwyddyn ddiwethaf yma, mae pob un ohonom wedi gorfod 
treulio llawer iawn o amser yn ein cartrefi, a nifer falle wedi 
defnyddio’r amser i adnewyddu a thacluso a chlirio. Mae un aelod 
wedi bod yn mynd trwy hen bapurau’r teulu ac wedi dod o hyd i 
benillion gan ei daid – penillion sy’n addas ar gyfer pob cyfnod a 
phob canrif. Diolch am eu rhannu.  

 
 Yr oedd crwydryn bach amddifad 
 Yn ei garpiau ar y stryd, 
 Heibio iddo, heb ei weled,  
 Yn ei gerbyd redai’r byd. 
 Ond fe groesodd geneth ieuanc  
 Ato drwy y gwynt a’r glaw, 
 Dwedodd air yn dirion wrtho 
 A rhodd gardod yn ei law. 

 Cwynai’r weddw yn ei bwthyn  
 Gyda’i phlant a chwpwrdd llwm, 
 Gwyddai fod y nos yn dywyll, 
 Gwyddai fod ei baich yn drwm. 
 Roedd hen ŵr yn torri cerrig 
 Ar y ffordd gerllaw y bwth 
 Aeth i’r bwthyn gyda’i ginio 
 Rhoddodd damaid iddynt hwy. 

 Cerddai’r bachgen gwyllt afradlon 
 Allan o garchardy’r sir, 
 Cilia pawb ymhell oddi wrtho 
 Roedd yn ddychryn yn y tir. 
 Ond hynafgwr mwyn a’i canfu 
 Rhedodd ato oddi draw, 
 Dwedodd air caredig wrtho 
 A gafaelodd yn ei law. 
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 Safai’r dall ar fin y palmant 
 Y cerbydau ar bob llaw, 
 Mlaen ac ôl maent yn carlamu 
 Rhyngddo ef a’r ochr draw. 
 Boneddiges fwyn a’i canfu, 
 Cydiodd yn ei fraich yn dynn, 
 Ac fe’i dug yn ddiogel drosodd 
 A diolchodd yntau’n syn. 

 Helpu’r crwydryn, helpu’r weddw, 
 Helpu’r bachgen sydd ar goll, 
 Helpu’r dall ar fin y palmant, 
 Helpu’r Iesu ydyw oll. 
 Yn y bwthyn, yn y tloty, 
 Yn y carchar, ar y stryd, 
 Mae pob un yn werth ei garu 
 Plant yr Iesu ŷnt i gyd. 

 Safai aur delynau’r nefoedd 
 Yn eu cân am Galfarî 
 A sibrydodd llais yr Iesu 
 Dyna gardod bach i mi. 

 

 

A ydych wedi mwynhau rhaglen y Gymdeithas 

y tymor hwn? 

Gwahoddiad sydd yma i gyfrannu i goffrau’r Gymdeithas gan na 

fu’n bosibl codi arian drwy’r dulliau arferol eleni. 

Pris y rhaglen fyddai £4 a pe baech yn dymuno cyfrannu. 

Danfonwch yr arian i’n trysorydd 

Ifor Davies, Coed y Pry, Ffordd Llanbadarn, 

Aberystwyth, SY23 1HB 

Ffôn symudol – 07885903162 

neu’n uniongyrchol ar lein i’r banc. 

Enw’r cyfrif: Cymdeithas y Morfa 

Cod didoli: 40-08-09 

Rhif y cyfrif:41092391 
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Cymdeithas y Morfa 
Daeth criw da ynghyd 
i’r Gymdeithas nos 
Lun, 1 Chwefror 2021, 
a chawsom ein harwain 
yn y defosiwn gan 
Menai Lloyd Williams. 
Un o ragoriaethau 
cyfarfodydd Zoom 
yw’r ffaith fod modd 
croesawu siaradwyr o 
bell, ond wrth gwrs nid 
yw hynny’n rheidrwydd 
yma yn Aberystwyth, 
mae gennym ddigon-
edd o dalent ar garreg y 
drws. Dyna pam roedd 
hi’n bleser cael cwmni 
Eurig Salisbury i 

sgwrsio ar y testun – ‘Englyn, triban a staf’. Dangosodd enghreifft-
iau drwy gyfrwng ei waith ei hun o fesurau amrywiol barddoniaeth 
yn cynnwys pennill telyn, limrig, triban, staf ac englyn. 
Cyfoethogwyd hyn i gyd gan y ffaith fod Eurig yn adrodd ei waith 
ei hun. Roedd ei destunau mor amrywiol â’r mesuriadau eu hunain, 
yn ymestyn o gwrdd â Rhiannon, i bridd yn styc yn ei ’sgidiau pêl-
droed. Mae’n debyg mai’r mesur mwyaf diarth i’r rhelyw ohonom 
oedd y ‘staf’ a dyma’r enghraifft a gyflwynodd Eurig. 

 
 Cyn dod o afon Ystwyth mas 
 I’r môr i’r de o Aber fras, 
 Mae’n llifo heibio erw las 
  I lawr o’r ffridd, 
 Lle mae ’na batshyn bach o ga’ 
  Sy’n brin o bridd. 

Y staf cyntaf o’r gerdd –‘Styc i’r Styds’ 
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Cawsom ein hannog gan Eurig i geisio creu tribannau ein hunain 
a dyma’r meistr wrth ei waith: 

Tri 
 Rhag brath cawodydd trymion 
 Mae lloches ym mhob calon, 
 I mi rhag stormydd cas a braw 
 Rhew Ionawr, mae Rhiannon. 
 
 Ym mis y dyddiau byrion, 
 Pan guro’r tonnau geirwon, 
 Caf ddal yn dynn yn nwylo gwraig 
 Sy’n graig ym mrig yr eigion. 
 
 A ninnau yn gariadon 
 A gŵr a gwraig, Rhiannon, 
 Mae bod i Llew yn Mam a Dad 
 Ar gariad yn rhoi’r goron. 

 
Dyma gyfarwyddiadau Eurig ar gyfer llunio ‘Triban’ Does dim 
esgus nawr, ewch ati. 

 

 
Os ydych yn awyddus i ddarllen mwy o farddoniaeth Eurig, yna 
gallwch eu gweld yn ei lyfr newydd Llyfr Gwyrdd Ystwyth.  

Diolchwyd i Eurig gan Eirian Evans.  
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Cofiwch am y ddau gyfarfod sydd ar ôl yn ystod mis Mawrth: 
 

8 Mawrth 
Ioan Rhys Lord – ‘Thorow the Mountain of Talibont 

Mwyngloddio hynafol a diweddar o gwmpas  
Tal-y-bont a Phontrhydfedigaid 

 
29 Mawrth 

Newid yn y rhaglen 
Elfyn Llwyd – ‘Betws a’r Byd’ 

Croeso i bawb! 
 

 

Cystadleuaeth Creu Triban 
Gan fod Eurig wedi herio criw’r Gymdeithas i greu triban, ac wedi 
rhoi esiampl i ni a chyfarwyddiadau uchod, beth am fynd ati i greu 
triban (neu gyfres o dribannau) ar thema’r PASG.  
Anfonwch eich cynigion at Gwenan (gwenancreunant@gmail.com) 
erbyn 15 Mawrth a chawn eu cyhoeddi yn rhifyn Ebrill o Perthyn.  

mailto:gwenancreunant@gmail.com
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Gweddi 
 Dduw ein Tad, rhoddwn i ti – ein diolch 
   O dai ein trybini 
  Am wirionedd y weddi 
  Wydn hon: wyt gyda ni. 

 Sul i Sadwrn, gwnei siwrnai – i’n tai dwys, 
   A tydi yw’r gwestai, 
  Ein Tad, a drawsffurfia’n tai 
  Yn ddi-ildio’n addoldai. 

 Ein Tad, tro heno badell – dy loeren 
   Di i lawr i’n cymell, 
  Yn d’orbit, nid Duw hirbell, 
  Ond Duw graslon calon cell. 

 Deffrown, Dad, ar doriad dydd – a’n gweddi 
   A rown ni o’r newydd, 
  Nes daw’n ffaith dros dai ein ffydd 
  Wawr lawn o fawr lawenydd. 

Eurig Salisbury 
Darlledwyd fel rhan o Oedfa BBC Radio Cymru 
a gynhyrchwyd gan gwmni Tonnau, Awst 2020 
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Suliau Mawrth 2021 
Oedfaon i gyd ar Zoom am 10.00 o’r gloch 

 7 Eifion Roberts. Oedfa Deulu Gŵyl Dewi. 

 14 Meirion Morris 

 21 Eifion Roberts. Bydd hon yn oedfa gymun.   

 28 Eifion Roberts 

 
Darpariaeth ar gyfer plant ac ieuenctid 
Mae’r trefniadau ar gyfer y plant a’r ieuenctid yn parhau, sef:  

 Meithrin y Morfa ar Facebook bob bore Sul - stori, cân a 

chrefft yn cael ei ddarparu gan Catherine 

 Clwb Bore Sul ar Zoom i blant 7-11 am 10 o’r gloch 

 Ysgol Sul yr Ieuenctid yn cyfarfod ar Zoom am 11 o’r 

gloch ar fore Sul 

 Clwb Cŵl yn cyfarfod dan arweiniad Elen Wyn ar Zoom 

am 4.30 ar nos Lun 

 
Diolch i bawb am eu harweiniad a’u cymorth –  
yn athrawon yr Ysgol Sul, rhieni a chyfeillion. 

 

Bore Sul, 7 Mawrth, am 10 o’r gloch ar Zoom 

Gwasanaeth Teulu Gŵyl Dewi 
Gwahoddir y plant i wisgo gwisg Gymreig  

neu grys coch Cymru 
a / neu ddod â rhywbeth arbennig o Gymru i ddangos. 

Anfonir y ddolen Zoom yn nes at y dyddiad. 

 


