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Gair gan y Gweinidog 
	

Edrych	allan	trwy	ffenest	y	gegin	yr	oeddwn	
i.	 Roedd	 yna	 lestri	 i’w	 golchi	 ac	 wrth	
gyflawni’r	 dasg	 honno	 roedd	 yna	 gyfle	 i	
feddwl	 a	 synfyfyrio.	 Mae’r	 glaswellt	 yn	
daclus	ar	hyn	o	bryd	a’r	llwyn	rhosod	anferth	
sydd	yn	y	gongl	bellaf	yn	barod	i	flodeuo	ond	
mae’r	 potiau’n	wag.	Gan	 fod	 y	 compost	 a’r	
planhigion	wedi	cyrraedd,	fe	fydd	yna	waith	
i’w	 gyflawni	 dros	 y	 dyddiau	 nesaf	 a’r	 cyfan	
yn	arwydd	o’n	darpariaethau	ar	gyfer	yr	haf.	
Alwen	 yw	 garddwr	 y	 potiau	 a	 bydd	 ei	
hamynedd	 a’i	 darpariaeth	 drylwyr	 wrth	
ddewis	 a	 phlannu	 yn	 siŵr	 o	 ddwyn	 ffrwyth	
eleni	eto.	Y	tu	hwnt	i’r	ardd	mae	yna	gaeau	

gwyrdd	 a	 ffrwythlon	 ac	 yn	 ganopi	 i’r	 cyfan	 roedd	 awyr	 las,	 glir	 ac	
ambell	gwmwl	ysgafn	yn	newid	ei	siâp	o	funud	i	funud.		

Ond	mi	roedd	yna	rywbeth	arall	y	bore	hwnnw	a	dyna	wnaeth	
i	 mi	 ddechrau	 meddwl.	 Mae	 yna	 ‘app’	 i’w	 gael	 ar	 gyfer	 ffonau	
symudol	o’r	enw	‘Flight	Radar’,	 ‘app’	sy’n	caniatáu	 i	chi	weld	faint	o	
awyrennau	sy’n	teithio	o	un	wlad	i’r	llall	ac	yn	cynnwys	manylion	am	
eu	gwneuthuriad	ac	enw	eu	perchennog.	Mae’r	 ‘app’	yn	un	difyr	 i’r	
rhai	sydd	â	diddordeb	yn	y	math	yna	o	beth	ac	yn	dangos	cymaint	o	
deithio	 sydd	 o	 un	 wlad	 i’r	 llall.	 Yn	 naturiol	 mae’r	 teithio	 yna	 wedi	
arafu	ar	hyn	o	bryd	ond	yr	hyn	sy’n	rhyfeddu	rhywun	yw	bod	cymaint	
o	awyrennau’n	dal	i	deithio.	Un	o	blith	y	nifer	hynny	oedd	yr	un	yn	yr	
awyr	y	bore	hwnnw	a’i	gynffon	stemiog	yn	arwyddo	taith	i	rywle.		

Rhyfedd	 fel	 y	 mae	 pethau	 bach,	 cyffredin	 yn	 gwneud	 i	 chi	
feddwl	ac	am	eiliad	fe	ddaeth	lle	a	chyfnod	yn	fyw	i	mi	unwaith	eto.	
Yn	 fy	 nychymyg,	 roeddwn	 yn	 ôl	 yn	 nyddiau	 plentyndod;	 dyddiau	

Llun:		Amelia	Davies	



3	

gwyliau’r	haf	a	ninnau’n	treulio	peth	o’r	gwyliau	ar	aelwyd	nain	a	taid	
wrth	odre	mynydd	yr	Eifl.	Dyddiau	oedd	y	rhain	oedd	yn	ymddangos	
yn	llawn	haul	a	chynhesrwydd;	dyddiau	o	hamddena	naturiol	a	chyfle	
i	 sylwi	 ar	 bawb	 a	 phopeth.	 Cofiaf	 y	 weithred	 syml	 o	 orwedd	 ar	
laswellt	ac	edrych	ar	ffurfafen	las	a	chlir	a	gadael	i’r	meddwl	grwydro.	
A’r	cynnwrf	wedyn	wrth	weld	awyren	unig	a’i	phellter	symbolaidd	yn	
arwydd	o	fywydau	dieithr	a	gwahanol.		

Wrth	edrych	allan	drwy	ffenest	y	gegin	fe	lifodd	yr	atgofion	yn	ôl	
ynghyd	â’r	gwerthfawrogiad	o	bethau	syml	bywyd.	Mi	roeddan	nhw’n	
ddyddiau	 da	 ac	 mewn	 un	 ystyr	 yn	 ddi-drafferth,	 rwydd,	 ac	 mae’r	
dyhead	 i	 ddychwelyd	 yn	 cydio	 ar	 adegau.	 Beth	 sydd	 gan	 hyn	 i’w	
wneud	 â	 ffydd	 meddech	 chi?	 Wel,	 yn	 syml,	 y	 ddealltwriaeth	 o	
werthoedd	a	gyda	hynny	y	modd	yr	ydych	chi	a	fi	yn	adnabod	yr	hyn	
sy’n	cyfri	mewn	bywyd.		

Sylw	 sy’n	 cael	 ei	 wneud	 gan	 lawer	 y	 dyddiau	 hyn	 yw	 fod	
pethau	 bach	 bywyd	 yn	 golygu	 mwy;	 pethau	 y	 mae	 rhywun	 yn	 eu	
cymryd	 yn	 ganiataol	 ond	 yn	 fwy	 felly	 y	 pethau	 hynny	 na	 ellir	 eu	
mesur	 yn	 nhermau	 gwerthoedd	 y	 byd.	 Gyda’r	 meddwl	 yna,	 mae	
rhywun	yn	dechrau	gweld	bywyd	mewn	ffyrdd	gwahanol	gan	agor	ein	
hunain	 i	ddylanwadau	uwch	yn	ein	byw	pob	dydd,	ac	yn	benodol	 i’r	
ddealltwriaeth	 o	 Dduw.	 Yn	 ôl	 ystadegau	 diweddar	 mae	 gwerthiant	
Beiblau	 wedi	 cynyddu	 ac	 un	 ym	 mhob	 pump	 yn	 troi	 at	 weddi	 o’r	
newydd.	 Gweithredoedd	 i’w	 mawrygu	 yw’r	 rhain	 yn	 hytrach	 na’u	
beirniadu	ac	yn	arwydd	o’r	didwylledd	yna	sy’n	gallu	perthyn	i’r	natur	
ddynol.		

Beth	 am	 y	 dyfodol?	 Pwy	 a	 ŵyr!	 Fy	 ngweddi	 ddidwyll	 yw	 y	
bydd	 yr	 ymdrech	 yn	 parhau	 ond	 ar	 yr	 un	 pryd	 mae	 rhywun	 yn	
naturiol	 yn	 gofyn	 y	 cwestiwn:	 ‘o	 weld	 newid,	 beth	 fydd	 ymateb	 yr	
eglwysi?’	Pa	 fath	gymuned	 fydd	yn	cael	ei	 chreu	o’r	newydd	a	beth	
fydd	 calon	 ei	 haddoliad	 a’i	 gwasanaeth?	 Fe’n	 gelwir	 i	 fyfyrio	 ar	 y	
pethau	 hynny	 mewn	 gonestrwydd	 a	 gostyngeiddrwydd	 oherwydd	
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mae’n	 amlwg	 na	 fydd	 pethau	 yr	 un	 fath	 –	 a	 gobeithio’n	 wir	 na	
fyddant!	

A	hithau’n	gyfnod	y	Pentecost,	diolchwn	am	rym	a	dylanwad	Duw	ar	
greadigaeth	 a	 bywyd.	 Dathlwn	 fodolaeth	 a	 gwasanaeth	 yr	 Eglwys	 a	
gyda	chalonnau	agored	ymgysegrwn	o’r	newydd	i	Grist	y	Pen.	

Cadwch	yn	saff!		

Eifion	
	
	

	
	
	

Cymdeithas y Morfa 
	
Bu’n	rhaid	i	raglen	y	Gymdeithas	ddod	i	ben	ychydig	ynghynt	na’r	
disgwyl	eleni	oherwydd	y	coronafeirws.	Collwyd	y	cyfarfod	olaf	gyda	
Deian,	y	daith	gerdded	gyda	Rhys	a	Trish,	a’r	wibdaith	gyda	Hefin.	Er	
hynny,	gwerthfawrogwn	y	paratoadau	a	wnaed	ganddynt	ar	ein	cyfer.	
	
Hoffwn	ddiolch	i’m	cyd-swyddogion	ac	i	bawb	am	eu	cefnogaeth	yn	
ystod	y	flwyddyn	ac	i’r	rhai	a	gyfrannodd	mewn	amryfal	ffyrdd	yn	
ystod	y	cyfarfodydd.		
	
Gobeithio	y	cawn	barhau	â’r	Gymdeithas	rywbryd	yn	y	dyfodol	a	
dymunwn	yn	dda	i’r	swyddogion	newydd,	sef:	
Cadeirydd:	Gareth	Owen	
Ysgrifennydd:	Nona	Owen	
Trysorydd:	Ifor	Davies	
	
Ellen	Llwyd-Evans	
(Ysgrifennydd)	
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Gweddi yn y pandemig	

‘Mae	cariad	bob	amser	yn	amddiffyn;	mae	bob	amser	yn	credu;	bob	
amser	yn	gobeithio;	bob	amser	yn	dal	ati.	Fydd	cariad	byth	yn	
darfod.’		(1	Corinthiaid	13:	7–8)	
	
Dduw	cariadus,	
cryfha	ein	bod	
gyda’r	cariad	sy’n	cynnal	popeth	
hyd	yn	oed	pwysau’r	pandemig	hwn	
hyd	yn	oed	y	chwilio	manwl	am	symptomau	
a’r	disgwyl	hir	iddynt	fynd	heibio,	
yn	gwylio	a	disgwyl,	
gan	gadw’n	llygaid	arnat	ti,	
a	gofalu	am	ein	cymdogion	
ymhell	ac	agos.	
	
Gosod	yn	ein	henaid	brau	
y	gred	a’r	gobaith	fod	popeth		
yn	bosibl	gyda	dy	gariad	creadigol	
y	gall	dieithriaid	ddod	yn	ffrindiau	
y	gall	gwyddoniaeth	ganfod	yr	atebion	
y	gall	adnoddau	gael	eu	rhannu’n	deg	
fel	bod	pawb,	ym	mhobman,	yn	cael	yr	hyn	sydd	ei	angen,	
a	bod	dy	gariad,	na	ŵyr	ddim	ffiniau,	
yn	bwrw	allan	pob	ofn	a	hunanoldeb	sy’n	rhannu.	
	
Bydded	i’th	gariad	sydd	byth	yn	darfod	
ein	cysuro,	ein	nerthu	a’n	harwain	
er	lles	pawb	ac	er		
gogoniant	i	Dduw.	
Amen	
	
Gweddi	oddi	ar	wefan	Cymorth	Cristnogol	
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Y da yng nghanol y drwg… 
	
Gofynnwyd	i	rai	o	aelodau’r	capel	grynhoi	eu	hargraffiadau	o	gyfnod	
y	cloi	mawr	gan	bwysleisio,	os	yn	bosibl,	yr	elfennau	cadarnhaol.	
Dyma	rannu’r	sylwadau	a	ddaeth	i	law.	
	
Gareth	a	Nona	Owen	
• Cyflymdra	 bywyd	 wedi	 arafu	 ac	 amser	 bellach	 i	 arogli’r	

rhosynnau.	
• Y	borderi	yn	rhydd	o	chwyn	yn	yr	ardd.	
• Dod	 yn	 fwy	 ymwybodol	 o	 natur,	 a	 chreu	 perthynas	 arbennig	 â	

rhyw	dderyn	du.	
• Profi	a	derbyn	caredigrwydd	pobol	ifanc	y	capel	

	
	
Elen	Wyn	Worman	
Mae'r	 Ysgol	 Sul	 ar	 Zoom	 gyda'r	 Ieuenctid	 a’u	 parodrwydd	 i	 gymryd	
rhan	 yn	 gadarnhaol	 (gan	 ddod	 yn	 ôl	 yr	 wythnos	 ganlynol	 hefyd!).		
Mae	gweld	gwaith	y	Dosbarth	Meithrin	gyda	Catherine	a'r	athrawon	
eraill	yn	gadarnhaol	iawn	–	does	dim	rhwystrau	i	waith	yr	Ysgol	Sul	a	
chadw	mewn	cysylltiad	–	gan	sicrhau	ein	bod	gyda'n	gilydd	ar	yr	adeg	
yma	o	ansicrwydd.	

Ysbrydoliaeth	arall	yn	y	cyfnod	hwn	yw	Capten	Syr	Tom	Moore,	
100	oed,	yn	cerdded	yn	ei	ardd	i	godi	arian	i’r	Gwasanaeth	Iechyd,	ac	
fe	lwyddodd	drwy	ei	ymdrechion	i	gasglu	swm	o	dros	dri	deg	miliwn	o	
bunnoedd.	Ysbrydoliaeth	mewn	amser	mor	ansicr,	yn	bendant.	

Hefyd	mae	 geiriau	 ‘diolch’	Mererid	Hopwood	ar	 y	 dôn	 ‘Men	of	
Harlech’	 yn	 werthfawr	 iawn	 yn	 ystod	 y	 cyfnod	 hwn.	 Mae’r	 gair	
‘Diolch’	yn	werth	llawer	mwy	nag	erioed	nawr.		Diolch	yw	fy	nghân.	
	
	
Laurie	Wright	
Wedi	 gweld	 rhai	 pethau	 bach	 fel	 am	 y	 tro	 cyntaf,	 er	 enghraifft	 sut	
mae	clychau'r	gog	yn	newid	eu	siâp,	yn	hongian	i	lawr	pan	fyddant	yn	
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blodeuo,	wedyn	 yn	 sefyll	 yn	 syth	 fel	milwyr	wrth	 fynd	 i	 had.	 Braint	
ydy	bod	yn	fyw,	a	gallu	gweld	cymaint	o	bethau	–	bach	a	mawr.	
Hefina	Davies-Wright	
Rydym	wedi	cael	llawer	o	amser	i	arddio	ac	i	werthfawrogi	byd	natur	
o'n	 cwmpas.	 Hefyd	 darganfod	 llwybrau	 newydd	 i	 gerdded	 nad	
oeddem	yn	gyfarwydd	â	hwy.	

Ac	rydym	wedi	sylweddoli	pa	mor	bwysig	yw'r	Morfa	i	ni,	yn	fwy	
nag	erioed,	ac	yn	edrych	ymlaen	at	ddychwelyd	yno.	
	
	
Meleri	MacDonald	a’r	teulu	
Am	y	tro	cyntaf	ers	blynyddoedd	mae’r	pedwar	ohonom	yn	eistedd	o	
amgylch	y	bwrdd	i	gael	swper	gyda’n	gilydd	bob	nos.	Pryd	oedd	y	tro	
diwethaf	i	ni	wneud	hynny?	Yn	onest,	dwi	ddim	yn	cofio.	Gyda’r	plant	
yn	 byw	 a	 bod	 yng	 Nghanolfan	 y	 Celfyddydau	 cyn	mynd	 i’r	 coleg,	 a	
Morys	yn	 teithio	 i	bob	cwr	o	Gymru	ar	bob	awr	o’r	dydd,	 rhywbeth	
i’w	 fachu’n	 gyflym	 cyn	 diflannu	 eto	 oedd	 ein	 swper	 ni,	 a	 phawb	 yn	
pasio’i	gilydd	wrth	y	drws.	Dwi’n	gwerthfawrogi’r	ail	gyfle	i	gael	amser	
mwy	hamddenol	gyda’n	gilydd	o	amgylch	y	bwrdd,	heb	frys	i	ruthro	i	
rywle	arall.	
	
	
Amelia	Davies	
Fel	y	gŵyr	 rhai	 ohonoch,	dwi	wrth	 fy	modd	gyda	Twitter.	Ar	ôl	 cael	
'trafodaeth'	 fer	 gyda	 Mark	 Austin	 Sky	 News	 London,	 yn	 herio	 ei	
sylwadau	 fod	 popeth	 ar	 Twitter	 mor	 negyddol,	 dyma	 fi'n	 awgrymu	
cyfrifon	 hyfryd	 iddo	 eu	 dilyn.	 	 Er	 mawr	 syndod	 imi,	 atebodd,	 gan	
ddweud	 ei	 fod	 am	 fy	 nilyn	 i!	 (Mae	 ganddo	 82,510	 o	 ddilynwyr,	 ac	
yntau'n	dilyn	4,382.)	

Atebais	 fy	 mod	 i'n	 ysgrifennu	 tweets	 yn	 Gymraeg	 ac	 yn	
ddwyieithog.	Awgrymodd	y	buasai	Huw	Edwards	yn	gallu	eu	cyfieithu	
iddo,	 ac	 y	 buasai'n	 syniad	 i	 Huw	 ddysgu	 peth	 Cymraeg	 iddo!	 Aeth	
ymlaen	 i	 awgrymu	 bod	Huw	 Edwards	 yn	 fy	 nilyn	 i.	 (Mae	 95,192	 o	
ddilynwyr	 gan	 Huw,	 ac	 mae	 ef	 yn	 dilyn	 4,864).	 O	 fewn	 munudau,	
dyma	 neges	 yn	 dod	 ‘@huwbbc	 is	 now	 following	 you'!	 Orig	 fach	
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ddigon	 dymunol	 ac	 annisgwyl	 felly	 ar	 bnawn	 Sadwrn,	 yn	 ystod	 yr	
helynt	yma	.	.	.	ac	mae'r	ddau	yn	parhau	i’m	dilyn!	

Newyddion	
Anfon	cofion	
Anfonwn	 ein	 cofion	 a’n	 dymuniadau	 gorau	 at	 bawb	 sydd	 yn	 eu	
cartrefi	 eu	hunain	a’r	 rhai	 sy’n	derbyn	gofal	mewn	cartrefi	 preswyl.		
Ein	 gweddi	 yw	 bod	 pawb	 yn	 cadw’n	 iach	 ac	 yn	 ddiogel.	 Edrychwn	
ymlaen	at	yr	amser	pan	fyddwn	yn	gallu	cyfarfod	wyneb	yn	wyneb.	
	
Anfonwn	ein	cofion	at	Glyndwr	Griffiths	sydd	wedi	bod	yn	yr	ysbyty	
ac	wedi	dychwleyd	adref	erbyn	hyn.	
	
Cydymdeimlo	
Cydymdeimlwn	 yn	 ddwys	 ag	 Eirwen	 Lewis	 ar	 farwolaeth	 ei	 phriod	
Eifion	Lewis	ac	â	Sion,	eu	mab,	a’r	teulu	yn	Llundain.	
	
Cydymdeimlwn	hefyd	â	Garwyn	a	Carys	Davies	a’r	teulu	ar	farwolaeth	
tad	Garwyn,	sef	Mr	Dennis	Benjamin	Davies,	gynt	o	Landysul.	
	
Yr	Ysgol	Sul	
Meithrin	y	Morfa	
Bob	 bore	 Sul	 am	 10.30,	 mae	 Catherine	 Griffiths	 yn	 cyflwyno	
gweithgaredd	Ysgol	Sul	grŵp	meithrin	y	Morfa	ar	Facebook.	 	Mae’n	
cynnwys	stori	o’r	Beibl,	cân	a	chrefft.	Os	oes	rhywun	arall	yn	dymuno	
ymuno,	neu	dderbyn	mwy	o	wybodaeth,	mae	croeso	 i	chi	gysylltu	â	
Catherine	ar	e-bost	–	rhcgriffiths@btinternet.com		

Pecynnau	Gweithgaredd	yr	Ysgol	Sul	
Hefyd	mae	Meleri	yn	anfon	pecyn	wythnosol	o	weithgareddau	Ysgol	
Sul	 ar-lein	 trwy	 e-bost	 at	 y	 teuluoedd.	Maent	 wedi	 eu	 paratoi	 gan	
weithwyr	plant	a	ieuenctid	o’r	Gogledd	ac	rydym	yn	ddiolchgar	iawn	
iddynt	am	y	ddarpariaeth	ardderchog	yma.	
	
Ieuenctid	
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Bob	bore	Sul	am	11	o’r	gloch	mae’r	ieuenctid	(Bl.	6–9)	yn	
cyfarfod	 yn	 llawn	 brwdfrydedd	 ar	 Zoom.	 Os	 ydych	 yn	
dymuno	 mwy	 o	 wybodaeth,	 cysylltwch	 â	 Gwenan	 neu	
Menai	os	gwelwch	yn	dda.	

Cylch Gweddi a Choffi   
bore Mawrth am 11.00 
Y	drefn	arferol	oedd	cyfarfod	yn	y	Morlan	bob	bore	dydd	Mawrth	ond	
yn	ystod	y	cyfnod	cloi	rydym	yn	ein	cartrefi	ac	yn	cysylltu	â’n	gilydd	
drwy	 gyfrwng	 technoleg	 Zoom.	 Mae	 mor	 braf	 gweld	 ein	 gilydd	 a	
chael	cyfle	i	rannu	profiadau	a	chyflwyno	rhywbeth	sydd	wedi	bod	o	
ddiddordeb	 i	 ni	 yn	 y	 cyfnod	 hwn	 o	 ynysu.	 Cafwyd	 mwy	 o	 amser	 i	
werthfawrogi	 ein	 gerddi	 a	 byd	 natur,	 i	 ddarllen	 ac	 i	 greu.	
Gwahoddwyd	 pawb	 i	 gyflwyno	 llyfr	 yr	 oeddent	 wedi	 mwynhau	 ei	
ddarllen.	Roedd	y	llyfrau’n	amrywio	o	gofiannau	i	lyfrau	diwinyddol,	o	
nofelau	i	lyfrau	taith	neu	gelf	ac	roedd	hyn	yn	ddiddorol	ac	yn	addysg	
i	ni.	Mae	cyfnod	o	ddefosiwn	yn	rhan	annatod	o	bob	cyfarfod	a	chyfle	
i	ymdawelu	a	chyflwyno	ein	gweddïau	a’n	heiriolaeth	 i	ofal	Duw.	Yn	
ystod	Wythnos	Cymorth	Cristnogol	tynnwyd	ein	sylw	at	y	
cyfle	i	gyfrannu	at	y	casgliad	eleni	trwy	Drysorydd	Capel	y	
Morfa.	

 

Ffydd a Phaned   
pnawn Gwener am 2.00	

Mae’r	 grŵp	astudiaeth	 Ffydd	a	Phaned	wedi	 ailsefydlu	 ers	 y	 Pasg	 a	
hynny	hefyd	drwy	gyfrwng	Zoom.	Treuliwyd	mis	yn	astudio	cyfnod	y	
Barnwyr,	 cyfnod	 ansefydlog	 o	 wrthdaro	 parhaus	 wrth	 iddynt	
ymsefydlu	 yng	 Ngwlad	 Canaan	 o	 dan	 arweiniad	 Barnwyr	 megis	
Othniel,	Jefftha,	Barac	a	Deborah.	
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Edrychwn	 ymlaen	 at	 astudiaeth	 ar	 y	
Pentecost,	 yr	 Ysbryd	 Glận	 a’r	 Eglwys	

yn	ystod	yr	wythnosau	nesaf.	

Fy Atgofion o Gapel y Morfa	
	
Roedd	Nao	Shibata,	myfyrwraig	o	Siapan,	yn	ein	plith	am	ychydig	o	
fisoedd,	o	Nadolig	2019	ymlaen.	Ar	ôl	dychwelyd	adref	(yn	gynt	nag	yr	
oedd	hi’n	ei	ddymuno	yn	sgil	yr	argyfwng),	fe	anfonodd	y	nodyn	yma	
atom.	

	
Annwyl	bawb,	
Fe	hoffwn	i	ddweud	wrthych	sut	mae	profiadau	yng	Nghapel	y	Morfa	
wedi	dylanwadu	ar	fy	mywyd	i.	

Fy	argraff	gyntaf	o	Gapel	y	Morfa	(ar	fore	Nadolig)	oedd	ei	fod	yn	
lle	cynnes	a	chroesawgar.	Roeddwn	yn	synnu	 fod	pawb	mor	garedig	
tuag	ataf,	ac	fe’m	denwyd	gan	naws	y	capel.	

A	bod	yn	onest,	pan	oeddwn	yno	gyntaf,	 roeddwn	 i	wedi	drysu	
braidd	 oherwydd	 roedd	 hi’n	 anodd	 deall	 beth	 oedd	 pobl	 yn	 ei	
ddweud	yn	Gymraeg,	ac	roeddwn	i’n	methu	adnabod	y	geiriau.	Serch	
hynny,	 roedd	 diddordeb	 mawr	 gennyf	 yn	 y	 Gymraeg	 a	 diwylliant	
Cymru,	felly	roedd	yn	gyfle	ardderchog	i	mi	fod	yn	rhan	o	gymdeithas	
Gymreig.	 Roeddwn	 wrth	 fy	 modd	 fy	 mod	 i’n	 gallu	 cyfathrebu	 gyda	
phobl	yn	Gymraeg,	hyd	yn	oed	dim	ond	ychydig	o	eiriau.	

Mae	 Capel	 y	 Morfa	 wedi	 ehangu	 fy	 myd	 trwy	 roi	 gwybodaeth	
newydd	i	mi	am	Gristnogaeth,	diwylliannau	a	phlant.	Roedd	yr	Ysgol	
Sul	 hefyd	 yn	 gymorth	 i’m	 hastudiaethau	 ar	 y	 cwrs	 Astudiaethau	
Plentyndod	 ym	 Mhrifysgol	 Aberystwyth.	 Ond	 y	 peth	 mwyaf	 a	
ddysgais	yng	Nghapel	y	Morfa	oedd	pwysigrwydd	bod	yn	garedig	tuag	
at	eraill.	Teimlaf	bod	fy	mywyd	wedi	ehangu	mewn	dyfnder	ar	ôl	i	mi	
gyfarfod	 pobl	 Capel	 y	 Morfa.	 Er	 bod	 sawl	 eglwys	 yn	 Aberystwyth,	

Ar	gyfer	y	cyfarfodydd	uchod	–	cysyllter	ag	Eifion	ar	
eifionroberts095@btinternet.com	i	gael	manylion	ymuno.	
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Capel	y	Morfa	yw’r	unig	gapel	i	mi.		
Diolch	yn	fawr!	
Fe	 hoffwn	 ddychwelyd	 i	 Aberystwyth,	 fy	 ail	 gartref,	 a’ch	 gweld	

eto.	
Rydw	 i’n	 gobeithio	 bod	 pawb	 yn	 cadw’n	 saff	 ac	 yn	 mwynhau	

hyfrydwch	y	gwanwyn.	
Cofion	gorau,	
Nao	(菜央)	

 
 
 
 
 

Cymorth Cristnogol (Wythnos 10–16 Mai 2020) 
‘Nid yw cariad yn darfod byth’	

	
Nid	 yw	 hi’n	 rhy	 hwyr	 i	 gyfrannu	 at	 waith	
Cymorth	 Cristnogol!	 	 Er	 nad	 yw	 ein	 dulliau	
arferol	 o	 godi	 arian	 yn	 bosib	 ar	 hyn	 o	 bryd,	
mae’r	 angen	 i	 ddangos	 ein	 cariad	 at	 bobl	

anghenus	 ac	 i	 gefnogi	 Cymorth	 Crisnogol	 yr	 un	 mor	 ddwys	 yng	
nghanol	pryder	y	Covid-19,	os	nad	yn	fwy	felly.	Mae’r	elusen	yn	helpu	
cymunedau	tlotaf	y	byd,	fel	y	Rohingya	sy’n	byw	mewn	gwersylloedd	
ffoaduriaid	 yn	 Bangladesh.	 Os	 dymunwch	 gyfrannu,	 gellwch	 anfon	
arian	 neu	 siec	 (taladwy	 i	 Gapel	 y	 Morfa)	 at	 y	 Trysorydd:	 Rhidian	
Griffiths,	 Coed	 y	 Berllan,	 Ffordd	 Bryn-y-Môr,	 Aberystwyth,	 SY23	
3HX.		Nodwch	‘Cymorth	Cristnogol’	ar	gefn	y	siec.	
Diolch	yn	fawr	am	eich	cefnogaeth	bob	amser.	
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Gweddi	dros	yr	Eglwys	
Bydded	i’th	gariad	nad	yw’n	darfod	
gryfhau’r	gwan,	annog	yr	ofnus,	
tawelu	pryderon,	iacháu’r	sâl,	
trwy	dy	eglwys	–	dy	ddwylo,	wedi	eu	golchi’n	lân,	
a’th	draed	ar	y	ddaear	–	yn	bell	ond	yn	dal	yn	bresennol	
yn	rhithiol	ond	mewn	cysylltiad;	ar	wahân	ond	yn	dal	i	helpu.	
Dduw	yn	dy	drugaredd,	gwrando	ein	gweddi.	
Amen	
Oddi	ar	wefan	Cymorth	Cristnogol	
	

Golygyddion	y	mis	hwn	yw	Gwerfyl	Pierce	Jones	a	Menai	Lloyd	
Williams.	Cyfraniadau	ar	gyfer	rhifyn	Gorffennaf	PERTHYN	at	Sharon	
(sharonowen527@btinternet.com)	neu	Arwel	Rocet	Jones	
(rocetarwel@yahoo.com)	erbyn	dydd	Gwener,	19	Mehefin,	os	
gwelwch	yn	dda.		
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Lluniau o’r Archif . . . ydych chi’n cofio’r rhain? 
 

	
Castell	Aberystwyth	2008	

	

			 	 	 		 	
Gwaith	ar	y	Bandstand	2015	 	

	
Golygfa	ar	daith	Hefin	i	Soar	y	Mynydd	2017	

Diolch	i	Amelia	Davies	am	y	lluniau.	
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Perthyn digidol	
Mae’r	rhifyn	hwn	eto	yn	cael	ei	baratoi	ar	ffurf	ddigidol	oherwydd	y	
cyfyngiadau	a	osodir	arnom	yn	sgil	y	Coronafeirws	ond	fe	wnawn	yn	
siŵr	fod	copi	caled	yn	cael	ei	bostio	i	bob	aelod	sydd	heb	gysylltiad	â’r	
rhyngrwyd.	 Am	 resymau	 ymarferol	 mae’r	 cynnwys	 yn	 fyrrach	 nag	
arfer.	Rydym	yn	gwneud	ein	gorau	i	gadw	mewn	cysylltiad	cyson	â’n	
holl	aelodau	a’n	cyfeillion	drwy	e-bost	a	ffôn.	Yn	y	cyfamser	cadwch	
yn	 ddiogel	 a	 chofiwch	 gysylltu	 ag	 Eifion	 neu’r	 blaenoriaid	 a’r	
ymwelwyr	ardal	os	bydd	angen	unrhyw	beth	arnoch.	

Dyma	 restr	 ddethol	 o	 wasanaethau	 sydd	 ar	 gael	 ar	 wahanol	
gyfryngau	 ynghyd	 â	 rhai	 ffynonellau	 eraill	 a	 allai	 fod	 o	 ddiddordeb	
ichi:	

	
• Myfyrdod	ar	gyfer	Capel	y	Morfa	
bob	 bore	 Sul	 am	 10.00	 o’r	 gloch	
ar	 Facebook	 –	 Capel	 y	 Morfa	
Aberystwyth	

• Ysgol	 Sul	 –	 gwersi	 Meithrin	 y	
Morfa	dan	ofal	Catherine	

• Mae’r	Cyngor	Ysgolion	Sul	wedi	
paratoi	 cyfeirlyfr	 o	 adnoddau	 i	
eglwysi	 i’w	 helpu	 i	 ddarparu	 ar	
gyfer	 eu	 haelodau.	 Gweler	
https://www.ysgolsul.com/?pag
eid=6474		

• Cofiwch	 fod	 S4C	 yn	 darlledu	
oedfa’r	 bore	 ar	 y	 teledu,	 bob	
bore	Sul	am	11.00	

• Mae	 ‘Dechrau	 Canu	 Dechrau	
Canmol’	 ar	 y	 teledu	 cyn	 hynny	
am	10.30		

• Mae	gwasanaethau	a	
myfyrdodau	ar	gael	ar	wefan	
Eglwys	Bresbyteraidd	Cymru	
dan	y	pennawd	‘Hafan’	–	
https://www.ebcpcw.cymru/cy/		

• Mae	 Oedfa’r	 Bore	 yn	 cael	 ei	
ddarlledu	 am	 12.00	 o’r	 gloch	 ar	
Radio	Cymru	ar	foreau	Sul	

• 	Mae	 Bwrw	 Golwg	 ar	 Radio	
Cymru	 dan	 arweiniad	 John	
Roberts	yn	dilyn	am	12.30	(amser	
newydd)	ar	foreau	Sul	

• Bydd	 Y	 Goleuad	 yn	 cael	 ei	
gyhoeddi	 ar	 y	 we	 yn	 unig	 dros	
gyfnod	 yr	 argyfwng.	 Bydd	 yn	
ymddangos	 ar	 ddydd	 Mawrth	
ac	ni	fydd	yn	cael	ei	argraffu	a’i	
ddanfon	 drwy’r	 post.	 Gweler	
https://www.ebcpcw.cymru/cy/		
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Arwyr Gwir ein Gwlad 
 

Wele	Gymru'n	brysio	heno,			
dod	yn	un	i	guro	dwylo,	
anrhydeddu'r	llu	diflino:	
arwyr	gwir	ein	gwlad;	

	
Diolch	am	eu	dewrder,	
am	eu	gofal	tyner,	
diolch	sydd	a	diolch	fydd	
o	nawr	hyd	ddiwedd	amser;	

	
Pan	ddaw'r	haul	ar	fryniau	eto	
a	dim	sôn	am	guro	dwylo,		
bydd	fy	nghalon	innau'n	cofio	
arwyr	gwir	ein	gwlad;	

	
Diolch	am	eu	dewrder,	
am	eu	gofal	tyner,	
diolch	sydd	a	diolch	fydd	
o	nawr	hyd	ddiwedd	amser;	

Diolch	yw	ein	cân.	
	
Mererid	Hopwood	ar	gyfer	Diwrnod	Arwyr	Cymru	–	ar	y	dôn,	Gwŷr	Harlech	
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Lluniau o’r Archif . . . ydych chi’n cofio rhain? 
	

	
Noson	Goffi	yr	Ysgol	Sul	2016	

	

	
Taith	Hefin	i	Dal-y-llyn	2018	

	
Diolch	i	Amelia	Davies	am	y	lluniau.	


