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'er	mwyn	dy	Fab	a'i	prynodd	iddo'i	hun,	
O	crea	hi	yn	Gymru	ar	dy	lun.'		
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Neges Eifion 
 
Hanesyn teuluol yw’r un am fy nhaid yn cyfarfod â’r enwog Bob Owen, 
Croesor. Tra’n holi am y peth yma a’r peth arall daliodd yr archachydd 
ar ei gyfle i awgrymu fod yr enwog Dic Aberdaron yn perthyn i ni. Am 
rhyw reswm, gwylltio wnaeth fy nhaid gan ddatgan ei bod yn hen bryd i 
Bob Owen rhoi heibio y busnesa yma ym mywydau pobl! Gydag amser 
mae rhywun yn gwarafun y fath ymddygiad oherwydd i genhedlaeth 
newydd mae hel achau yn boblogaidd ac yn bwysig. Fe gydiodd y 
chwilen ynof ym mlynyddoedd fy ieuenctid a bob hyn a hyn byddaf yn 
ail ddechrau’r ymchwil ac yn darganfod rhywbeth newydd. 'Rwyf eto i 
gadarnhau yr hyn oedd yn wybyddus i Bob Owen ond mae’r syniad o 
berthyn i rhywun yn amlwg yn apelio. Heb os, mae Richard Robert 
Jones (Dic Aberdaron), yr ieithydd, yn yr achau yn rhywle.  
  
 Beth bynnag am hynny y mae un ffaith yn sicr, bod yna Robert 
Jones arall ac mewn sensws diweddarach mae'n amlwg ei fod yn 
perthyn i mi. Yn ddifyr, o ran galwedigaeth yr hyn sy’n ymddangos 
yw’r geiriau ‘itinerant labourer’ sef gŵr a fyddai’n teithio o un fferm i’r 
llall gan droi ei law at unrhyw beth am gynhaliaeth. Mewn un ystyr, 
mae Richard Robert Jones a Robert Jones yn debyg i'w gilydd ond eto 
ddim - mae'r syniad o berthyn i’r cyntaf yn fwy apelgar. Mae enwogion 
cenedl yn ein denu ond gan amlaf yn y cyffredin yr ydach chi a fi yn 
darganfod ein gwreiddiau, pobl â’u cyfraniad i’w weld yn y lleol, yn 
ddiwylliannol, yn gymdeithasol, addysgol, diwydiannol a chrefyddol. 
Ac mae Mawrth y cyntaf yn gyfle i roi teyrnged i’r union bobl hynny 
sydd wedi achosi a chaniatáu ein presennol fel cenedl a’r rhai sy’n dal i 
weithio’n gydwybodol yn eu cymunedau. Neges Dewi oedd i ‘wneud y 
pethau bychain’ ac i ddeall hynny yng ngyd destun perthynas, ddwyfol 
a brawdol, oherwydd yn y ‘bychain’ yn aml iawn y mae rhywun yn 
profi cynhaliaeth a bendith.  
                                           
 Y cwestiwn mae rhywun yn ei ofyn yw ‘sut mae’r gymuned 
Gristnogol yn adnabod perthynas?’ ac yn dilyn, beth yw’n dealltwriaeth 
o ‘wasanaeth Cristnogol?. Mae nifer o ymchwiliadau diweddar wedi 
dangos ein bod yn byw mewn cyfnod ble mae’r Eglwys Gristnogol yn 
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dechrau darganfod ei thraed o’r newydd ac wrth wraidd hynny mae'r 
ddealltwriaeth o wasanaeth. Fel y cyfeiriodd Noel yn ei erthygl yn 
Perthyn y mis diwethaf, er bod cynulleidfaoedd lleol yn crebachu y mae 
cyfraniad yr Eglwys i’r sector gyhoeddus yn cynyddu. Ystyr hynny yw 
presenoldeb unigolion yn y gweithle a darpariaeth uniongyrchol ar 
gyfer anghenion lleol. Y mae bodolaeth y Morlan yn ein bywyd fel 
eglwys yn esiampl wych o hyn a’r ffocws cyfredol ar ‘wasanaethu’ yn 
achosi i ni feddwl o’r newydd am bwrpas a nôd ei bodolaeth ond mae 
yna ystyriaethau pellach a dim yn fwy na’r ddealltwriaeth o dystiolaeth. 
Mae natur cymdeithas yn newid, rhan pobl a rhan ymagweddau, yr her 
yw gwarchod y gwerthoedd sydd wedi ac yn ein gwneud yn genedl ond 
ar yr un pryd adnabod bywydau o’r newydd ac ymateb i’r bywydau 
hynny mewn dealltwriaeth o berthynas ac o wasanaeth. Pa fath o 
gymdeithas yr ydan ni am fod a sut ydan ni’n creu y gymdeithas honno? 
‘Dechreuwch wrth eich traed!’ meddai’r hen frawddeg ac onid dyna’r 
cyngor i ninnau? Gwneud yr hyn sy’n bosibl a’i wneud yn Ysbryd Crist  
a’r Efengyl! 
 
Dydd Gŵyl Dewi Hapus!  
 
Eifion. 
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Newyddion	
 
Llongyfarchiadau … 
 - i  blant  Yr Ysgol Sul am eu hymdrech a’u llwyddiant yn Eisteddfod 
Gŵyl Dewi yr Ysgol Gymraeg. Llongyfarchiadau arbennig i Lili Davies 
ar ennill tlws am y cywaith gorau, i Cerys Lawson ar ennill tlws yr 
adroddwraig orau ac i Ioan Mabbutt ar ennill tlws y cantor. 
 
 - i Hywel a Rita Jones, Coed Ladur, Capel Bangor ar eu priodas. 

 
 
 - i Ifan Llywelyn ar gael ei ddewis i chwarae yng 
Ngherddorfa Chwyth Ieuenctid Cenedlaethol 
Cymru ac yng Ngherddorfa Genedlaethol 
Ieuenctid Cymru. Llongyfarchiadau iddo hefyd ar 
ennill y wobr gyntaf o dan 19 yn Stravagansa Pres 
cyntaf Aberystwyth.  
Llongyfarchiadau yn ogystal i Gronw a Betsan 
Downes am ennill y wobr gyntaf yn eu categori 
nhw. 
 
- i Gwen Down am gael ei dewis i gynrychioli 

Ceredigion yn rownd siarad cyhoeddus Ffermwyr Ifainc Cymru ym mis 
Ebrill. Mae Gwen yn aelod o glwb Ffermwyr Ifainc Talybont.   

 
  
 
 
 
- i Arad Goch wedi 

i'r sioe gerdd Cysgu'n Brysur gael ei 
henwebu am y Sioe Orau i Blant a 
Phobl Ifanc yng Ngwobrau Theatr 
Cymru 2017. 
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Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at y rhai a fu yn yr 
ysbyty yn ddiweddar: 
- John Evans, Janet Sutton a Siân Eirug.  
 
Hefyd at Megan Rees-Greaves a gafodd ddamwain wrth ymarfer rygbi 
merched. Meddyliwn yn ogystal am Elen, wyres Dilys a Dave Mildon, 
Gannets sydd wedi treulio cyfnodau yn Ysbyty Great Ormond Street yn 
Llundain. 

 
Anfonwn ein cofion at ein holl aelodau sydd yn derbyn gofal ar eu 
haelwydydd neu mewn cartrefi gofal,  
- at Mattie Shaw sydd wedi symud i gartref Tregerddan, Mari Llwyd 
Davies sydd wedi symud yn ôl i’r ardal i Gartref Hafan y Waun  ac i 
William Williams sydd erbyn hyn yn ysbyty Tregaron. 
 
 
Cydymdeimlwn yn ddwys  …… 
â Morfudd a William Strange a’r teulu ar farwolaeth chwaer Morfudd , 
sef Mrs Anne Evans, Cyfnod, Y Bala.  
ag Anna ac Anthony Morgan a’r teulu ar farwolaeth mam Anna, sef 
Mrs. Rona Jones, Gerddi Rheidol, mamgu i Nick ac Ellie. 
hefyd â David ac Ann Evans, Coedlan Antaron ar farwolaeth tad Ann, 
sef Mr Gwilym Morgan, Penparcau. 
 
    
Dydd Gweddi Chwiorydd y Byd 
 
Dydd Gwener, Mawrth 3ydd am 2 o’r gloch yn Festri Bethel 

 
Anerchir gan y Parchedig Judith Morris 
 
Thema: Ydw i’n annheg â thi? 
 
Lluniwyd y gwasanaeth gan chwiorydd y 
Ffilipinas 
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Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Gogledd Ceredigion 
 
Dydd Sadwrn, Ebrill 1af am 2.30 yng Nghapel y Garn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anerchir gan Catrin Hughes, Llanafan ar ei hymweliad â Lesotho. 
 
Bydd Mary Jones Morris yn barod i dderbyn y blychau Cenhadol neu 
unrhyw gyfraniad ariannol at  y genhadaeth cyn ddiwedd Mawrth fel 
rhan o gyfraniad Capel Y Morfa at waith cenhadol Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru yma yng Nghymru ac mewn gwledydd tramor. 
Gan ddiolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth parod fel arfer. 
 
Beth am ymuno â thîm Perthyn a thrydar? 
 
Cyn hir fe fydd gwefan newydd Capel y 
Morfa yn ymddangos. Beth am i chi fod yn 
rhan o'r tîm sy'n cyfrannu ati neu yn un o'r 
rhai sy'n trydar ar ein rhan.  Mae gan bob un 
ohonom rhywbeth i'w gynnig - boed yn stori, 
erthygl, llun neu gymorth technegol. 
 
Yn ogystal mi fyddai'n braf cael tîm arall i wneud Perthyn. Peidiwch a 
meddwl am funud ei fod yn waith diflas - mae'n gyfle i ddod i adnabod 
pobl yn well a deall mwy am weithgareddau'r eglwys a'r Morlan. 
 
Mae timau Perthyn yn hapus i drafod neu i ateb unrhyw gwestiwn.  
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Apêl Corwynt Cariad  
 
Erbyn i chi gael y rhifyn hwn o Perthyn bydd nifer o ieuenctid yr Ysgol 
Sul wedi treulio noson gyfan yn y festri er mwyn codi arian at Apêl 
Corwynt Cariad.  Bydd pob ceiniog sbâr yn help i wella byd pobl yn y 
Philipinas, gwlad dlawd sydd wedi cael ei rhwygo gan gorwyntoedd a 
stormydd. Dyma enghraifft o'r hyn y gall arian Corwynt Cariad ei 
gyflawni: 
 
Jeorgie	Tenolefe:	creu	cyfleoedd	cyflogaeth	 

Tyfodd cymuned Baseco ar dir a adenillwyd o ardal y porthladd ym 
Mae Manila. Fel slymiau eraill ym Manila, mae Baseco yn denu pobl o 
ardaloedd gwledig - pobl sy'n gobeithio am fywyd gwell yn y ddinas. 
Fodd bynnag, mae diffyg addysg y bobl yn arwain at ddiweithdra uchel.  

Yn 2001, gyda help UPA, sefydlodd y 
trigolion gymdeithas fenter o’r enw 
Kabalikat. Penodwyd Jeorgie Tenolefe, 
gw ̂r lleol 31 oed, fel y llywydd. Ar y 
pryd roedd yr awdurdodau am lanhau’r 
Afon Pasig a chlirio’r slymiau. Trefnodd 
UPA gyfarfod i’r trigolion a’r 
awdurdodau, ac aeth Jeorgie iddo. 
‘Mynychais y cyfarfod, ac ar ôl mynd 
adra, meddyliais be oedd gan y dyfodol 
ar fy nghyfer i a’m teulu a sut y gallwn 
wneud gwahaniaeth a helpu,’ eglurodd, a 

dyna pryd y penderfynodd fynd yn llywydd.  

Rhan allweddol o waith Kabalikat ydi sicrhau hawl cyfreithiol y 
trigolion i’r tir y maent yn byw arno ac yna galw am dai newydd gan y 
llywodraeth. Fel canlyniad i’r gwaith hwn, mae rhyw 3,000 o 
deuluoedd yn byw mewn cartrefi da a rhwng 3,000 a 4,000 teulu gyda 
thoiled yn eu cartrefi. Mae hwn yn gam mawr ymlaen, er bod angen 
gwneud llawer mwy.  
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Atal llifogydd  

Mae corwyntoedd yn creu gwyntoedd a thonnau 
cryf ar hyd yr arfordir, sy’n golygu bod slymiau 
Manila mewn perygl o orlifo. Mae trigolion 
Baseco wedi bod yn plannu fforestydd ‘mangrove’ 
sydd yn arbed yr arfordir ac yn gwarchod bywyd gwyllt.  

Mae Kabalikat yn helpu pobl i ddatblygu eu gerddi eu hunain ac maent 
yn tyfu llysiau megis pechay (pak choi), malunggay (coed efo gwraidd, 
hadau a dail y gellid eu bwyta) a phlanhigion wy.  

Er mwyn helpu pobl dlawd, cefnogodd Kabalikat sefydlu cwmni i 
gynhyrchu bagiau habi. Ystyr ‘habi’ ydi ‘wedi ei wau’ ac fe wneir y 
bagiau allan o ddefnyddiau a deflir gan ffatrïoedd eraill. Mae’r bagiau 
yn gwerthu’n dda ac mae’r cynhyrchwyr yn gobeithio gwerthu mwy. 

Mae gwehyddion yr habi wedi dylunio a chynhyrchu matiau bwrdd 
cymun fel bod eglwysi Cymru yn gallu eu prynu fel rhan o’r apêl.   

 

 

Peth o waith yr Ysgol Sul 
wrth lansio apêl Corwynt 
Cariad.  
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Cofio Annie Eurona Jones 
 
Ganwyd Rona ar y 30ain o Fehefin, 1927 yn un o ddau blentyn i Tomi 
ac Ada Meredith, Gwarlefel, Ponrthydygroes. Bu’n byw yn yr ardal 
hynny drwy gydol ei phlentyndod a than ei hugeiniau cynnar ac 'roedd 
yr atgofion yn rhai hapus a bendithiol. Dyma ddyddiau y cyfleon a’r 
dylanwadau a bu’r cyfan yn gyfrwng i fowldio Rona i fod yr oedd hi.  

 Mynychodd yr ysgol leol ac 
ymhen amser Ysgol Tregaron gan 
ddechrau taith a arweiniodd at gyfnod o 
fyw a gweithio yn Llundain. Dyma pryd 
y daeth i adnabod Emrys yn well, ffrind i 
Alun ei brawd - adnabyddiaeth a 
symudodd, o ddiffyg amynedd Rona, 
tuag at Emrys i garwriaeth ac yn 1954 i 

briodas. Ymhen wyth mlynedd ganwyd Anna a threuliodd flynyddoedd 
cynnar ei bywyd yn rhan o gymdeithas a diwylliant arbennig Cymry 
Llundain.  
 Dychwelodd y teulu i Geredigion ac i Landdewi Brefi i gadw y 
‘London Shop’ ac ymhen amser daeth cyfle i fod yn gyfrifol am 
ddarparu bwyd ym marchnad Tregaron. Yr oedd y gwaith yma wrth 
fodd Rona ac yn gyfle i ddod i adnabod cymaint o bobl. Dyna oedd ei 
bywyd, gweini a magu teulu ac fe fyddai’n wir dweud bod ei theulu yn 
golygu popeth iddi. Ymhen amser ganwyd Nick ac Ellie, ac fel pob 
mamgu gwerth ei halen, ymhyfrydai yn eu doniau a’u llwyddiannau 
academaidd.  
 Ergyd drom oedd colli Emrys ei phriod ond profodd gynhaliaeth 
arbennig trwy gariad a gofal teulu ynghyd â’i ffydd tawel. Galluogodd 
hyn iddi barhau i fwynhau bywyd ac yn arbennig felly y pethau bach 
syml. Yn wraig drwsiadus, daclus a’i chartref fel pin mewn papur, yr 
oedd y croeso wastad yn un cynnes a’r sgwrs yn rhwydd. Bu farw’n 
dawel yn Ysbyty Tregaron. Cydymdeimlwn yn ddwys â Anna, Nick ac 
Ellie heb anghofio Anthony ei mab yng nghyfraith yr oedd ganddi 
gymaint o feddwl ohono. Bu’r gwasanaeth angladdol yng Nghapel y 
Morfa ar y 9fed o Chwefror ac yn dilyn ym mynwent y dref gyda’r 
Parch Eifion Roberts yn gwasanaethu. 
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Cofio Gwen Job 
 
Un o'r bobl a fyddai o hyd yn diolch am Perthyn ac yn rhoi sylwadau ar 
ei gynnwys oedd Gwen. Dyma deyrnged Eifion iddi: 
 
Gwir fyddai dweud bod Gwen yn ymgorfforiad o natur a rhinwedd pobl 
Sir Drefaldwyn; ‘mwynder’. Yn ferch y mans, fe aned Gwenhwyfar 
(ond gwell oedd ganddi gael ei galw yn Gwen) yn Llanrhaeadr ym 
Mochnant a bu’r ardal yna’n agos at ei chalon trwy gydol ei bywyd. Yr 
oedd ganddi garafan ym Mhen-y-bont Fawr ac yno byddai’n dychwelyd 
i hamddena ac i orffwys. Symudodd y teulu i Landrillo ac oddi yno aeth 
Gwen i’r coleg i hyfforddi’n 
athrawes. Wedi cwbwlhau ei 
chwrs cafodd swydd dysgu ym 
Moelfre ar Ynys Môn a bu 
cyfeillgarwch a chynhesrwydd 
y plant a’r gymuned honno yn 
gymorth mawr iddi ar ddechrau 
gyrfa. Symud wedyn i Bwllheli 
ac oddi yno i Aberystwyth a 
dyma oedd ganddi i ddweud 
am y profiad :- 
 
‘Roedd dod o fod yn dysgu yn 
hen ysgol draddodiadol Troed 
yr Allt ym Mhwllheli i ysgol breifat mewn plasdy hardd yng nghanol 
caeau gwyrdd yn dipyn o sioc i’r system; felly hefydgwahanol iawn 
oedd dod o sŵn siarad plant y Gogledd i glywed acen y de plant 
Aberystwyth.’ Goleudy Dysg a Dawn - Cyfrol dathlu 75 mlynedd 
sefydlu yr Ysgol Gymraeg. 
 
 Mae’n rhaid bod acen y de yn apelio oherwydd yma yr arhosodd 
a hynny hyd at y misoedd olaf pryd y symudodd i Gatref Glan Rhos ym 
Mrynsiencyn. Ymhen amser ar ôl cyrraedd Aberystwyth aeth i 
Benparcau a gellir dweud bod cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth yn 
ddyledus iddi am addysg ac ysbrydoliaeth. Dyma flynyddoedd ei 
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phriodas â Morrice ac o ganlyniad dod yn fam i Siân a Dafydd. Ymhen 
amser bendithwyd yr uniad ymhellach gyda dyfodiad yr wyrion a’r 
wyresau - Steffan, Heledd, Gwawr a Rhian ac yn ddiweddar Ben ac 
Anna ac ‘roedd Gwen wrth ei bodd!  
  
Gyda’i phersonoliaeth annwyl a chynnes ‘roedd ganddi’r ddawn i 
bontio un cenhedlaeth â’r llall ac roedd yn agored i fywydau a newid. O 
ganlyniad yr oedd yn aelod gwerth ei chael mewn eglwys a byddai ei 
phresenoldeb ar y Sul yn llawn ysbryd addolgar a gwerthfawrogol. Yr 
oedd yn wraig ddiwylliedig, yn awchus am lyfrau a’i chonsyrn tros bobl 
yn amlygiad o’i natur a’i phersonoliaeth. Ei dymuniad oedd cael aros 
ym Mrynderi a thrwy ofal a charedigrwydd teulu a chymdogion a 
gofalwyr anrhydeddwyd y dymuniad yna bron i’r diwedd. Er iddi 
symud i Frynsiencyn derbyniodd y cyfan yn ddi-gŵyn gan 
werthfawrogi y gofal a’r cariad ymhlith wynebau newydd. Un fel yna 
oedd Gwen! 
 ‘Gwyn ei byd y rhai addfwyn ... y rhai pur o galon…’ 
Cydymdeimlwn yn ddwys â Siân a Dafydd a’u teuluoedd yn eu 
profedigaeth, gan gydnabod y cariad a’r gofal tuag at Gwen.  
  
 Bu’r gwasanaeth angladd yng Nghapel y Morfa ac yn dilyn yn 
Amlosgfa Aberystwyth ar yr 17eg o Chwefror gyda’r Parcheidigon 
Eifion Roberts a Pryderi Llwyd Jones yn gwasanaethu a Dafydd Job yn 
rhoi'r deyrnged. 
	
Diolch 
 
Derbyniwyd rhodd o £100 er cof am Miss Rhiannon M. Hughes, Llinos, 
Ffordd Rheidol, gan ei chwaer, Miss Llinos M. Hughes.  
Derbyniwyd hefyd gymynrodd o £2000 o ewyllys Mrs Margaret 
Brynmor Jones, 25 Danycoed, trwy law ei merch, Miss Gaenor Mai 
Jones.  
Gwerthfawrogwn yn fawr iawn yr arwyddion hyn o garedigrwydd, a 
pharchwn y cof am ddwy a fu’n helaeth iawn eu gwasanaeth ar hyd y 
blynyddoedd.     
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Rhiannon Margaret Hughes (1937-2016) 
 
Un o gyfranwyr mwyaf cyson Perthyn oedd Rhiannon Hughes, 
Penparcau. Nid oedd pob un ohonom ni'r golygyddion yn ei hadnabod 
yn dda ond rwy'n siŵr bod pob un ohonom yn gwbl ymwybodol o'i 
ffyddlondeb i gapel Ebeneser a'i brwdfrydedd i sicrhau lle teilwng i'r 
capel ar dudalennau Perthyn. Dyma deyrnged ei nai Geraint H. 

Jenkins iddi. 
 Gyda thristwch mawr y clywyd y 
newyddion am farwolaeth Rhiannon 
Margaret Hughes, un o bileri’r achos ym 
Mhenparcau, yn Ysbyty Bronglais ar 2 
Rhagfyr 2016. Fe’i ganwyd ar 14 Ebrill 
1937, yn ferch i Blodwen Margaret a 
Jenkin David Hughes, a’i magu yn Ffordd 
Rheidol, Penparcau. Pobai ei thad y bara 
gorau yn y sir yn yr hen facws yng 
nghanol y pentref ac roedd y  teulu cyfan 
ymhlith prif gynheiliaid Capel Ebeneser. 
Pan oedd Rhiannon yn dair oed aed ȃ hi 

i’r Ysgol Sul yn Ebeneser a thros y blynyddoedd bu’n aelod eithriadol o 
weithgar yno mewn sawl maes. Llanwodd nifer o swyddi, a hynny i’r 
ymylon. Bu’n ysgrifenyddes, yn athrawes ac yn arolygwr yr Ysgol Sul, 
yn organyddes gampus ac yn ofalwr y capel. Petai un o’r gweinidogion 
wedi gofyn iddi draddodi pregeth yn ei le, byddai wedi gwneud, gan 
ofalu ymlaen llaw fod ganddi ddigon o fwledi i’w tanio. Gwnȃi bopeth 
ȃ gwȇn ar ei hwyneb a chȃn yn ei chalon. Roedd cerdd a chȃn yn rhan 
anhepgor o’i bywyd byrlymus. Bu’n ddigon ffodus i etifeddu doniau 
cerddorol ei thad-cu Thomas Herbert Phillips, saer coed wrth ei 
alwedigaeth, codwr canu, cyfansoddwr emynau ac arweinydd Côr y 
Castell yn y dref. Gofalwyd ei bod yn cael pob cyfle i ddysgu ganu'r 
piano a’r organ, a dibynnai swyddogion Capel Ebeneser yn drwm ar ei 
doniau amryddawn. 
 Yr oedd plant yr Ysgol Sul yn ei haddoli. Gofalai amdanynt fel 
petaent yn blant iddi hi a byddai’n paratoi pob gwers yn fanwl, gan 
sicrhau mai diddanwch ei disgyblion a gȃi’r flaenoriaeth bob amser. 
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Pan aethpwyd ȃ hi i Ysbyty Bronglais rai wythnosau cyn iddi farw, 
roedd un o barafeddygon yr ambiwlans yn un o blant Ebeneser, a bu’r 
ddau yn sgwrsio’n braf am eu profiadau yn y capel bach. A phan 
gyrhaeddwyd Ward Iorwerth pwy oedd yno i’w chroesawu ond staff-
nyrs a oedd hefyd wedi eistedd wrth ei thraed yn Ebeneser ac wedi 
dotio at ei natur hwyliog agos-atoch. Dyna union brofiad cenedlaethau 
o blant a phobl ifanc Penparcau. 
 Cymwynaswraig ardderchog oedd Rhiannon. Bob Sul byddai’n 
cludo hynafiaid yr ardal yn ei char i wasanaeth y prynhawn yn 
Ebeneser. Gan mai hi oedd yr organyddes, byddai’n annog y teithwyr i 
ganu’n swynol! Ar ôl eu gyrru adref byddai’n mynd i gartref henoed 
Bodlondeb i gyfeilio mewn gwasanaethau yno. Cyflawnodd 
gymwynasau fel hyn ar hyd y blynyddoedd. Adeg y Nadolig byddai’n 
prynu anrheg fach i’w rhoi i bob un o breswylwyr Bodlondeb. Pan 
ddechreuodd iechyd fy mam, ei hanner-chwaer, ddirywio, deuai 
Rhiannon i’w chartref bob nos Sadwrn i gadw cwmni iddi, i gyd-ganu 
emynau ac i roi’r byd yn ei le. Pwy ond Rhiannon fyddai wedi trefnu 
bod y merched ar staff llyfrgell y Coleg, lle bu’n ysgrifennydd campus i 
sawl Llyfrgellydd am ymron hanner canrif, yn defnyddio’u hegwyl de 
yn y bore a’r prynhawn i wau blancedi i’w rhoi i Oxfam i’w dosbarthu 
ymhlith ffoaduriaid yn Bosnia, Croatia a Kosovo. 
 Cyflawnodd Rhiannon yr holl gymwynasau hyn er gwaetha’r 
ffaith iddi ddioddef yn greulon o glefyd y siwgwr dros gyfnod o drigain 
mlynedd. Ni fyddai’n cwyno byth. ‘Dwi’n dlawd a balch a byw mewn 
gobaith’, meddai yn ei ffordd nodweddiadol ddireidus. Brasgamai i 
bobman, gan ganu emynau wrth fynd a chyfarch pawb yn siriol. A phan 
fyddai angen, byddai’n dweud y caswir am y rheini a fu’n siom iddi. Os 
dynamo oedd Rhiannon, ei chwaer ffyddlon Llinos oedd y batri. Hi fu’n 
ei bwydo, yn gweini moddion angenrheidiol, ac yn cadw’r cartref yn 
glyd ac yn gynnes ar ei chyfer. Oni bai amdani hi, go brin y byddai 
Rhiannon wedi byw hyd at drothwy ei phen blwydd yn bedwar ugain 
oed. Gwir y dywedodd y Parchedig J. Wynne Davies mai Mair a 
Martha oedd y ddwy chwaer. Roedd y ddwy yn ddibynnol ar ei gilydd 
ac yn meddwl y byd o’i gilydd. Coffa annwyl am Rhiannon a diolch am 
y fraint o’i hadnabod. 
                                                                            Geraint H. Jenkins 
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Canu Bendigedig 
 
Bûm yn hoff o ganu erioed, yn mwynhau mynychu cyngherddau a 
gwrando ar berfformiadau o’r gweithiau corawl ― llinellau’r lleisiau’n 
gwrthdaro cyn dod at ei gilydd eilwaith, pob llais â’i gyfraniad diddorol 
ei hun at wead a chynghanedd y cyfan, dotio at ddawn cyfansoddwr i 
ddatblygu ei weledigaeth neu i roi trefn newydd ar hen waith. A chanu’r 
cysegr yr un modd, mewn oedfa neu gymanfa ganu - ymglywed â 
disgyblaeth hyfforddiant ac arweinydd yn tywys cynulleidfa i leisio 
mawl a gweddi yn hyderus, a hynny  mewn amrywiaeth o arddulliau yn 
ymestyn o fawredd anthem i 
orfoledd  ambell emyn dôn 
ysblennydd, i ganu salm ac 
ailadrodd cynyddol siantiau Taize. 
Gwrando, a chyfrannu gorau 
gallwn hefyd, a phrofi o’r wefr a 
ddaw o gydwrando a chydganu 
mewn côr a chynulleidfa.   
      
 Bellach daeth diwedd ar 
ddilyn  cyngherddau a chollodd 
cymanfa ei blas. Troes y llais yn 
wich a’r canu’n beswch. Ac eto, 
dyma fi’n llusgo’r  Caneuon Ffydd 
clawr glas (trwm) gennyf i bob 
oedfa ac yn codi pan fydd y 
gynulleidfa’n sefyll i ganu. I ba 
ddiben? Ambell un yn edliw imi nad wyf yn agor fy ngwefusau, a‘r un 
nesaf ataf yn fy siarsio i godi  fy mhen a pheidio â gwyro at y llyfr, ond 
ni allaf  ganu. Ond gallaf wrando ar y canu o’m hamgylch,  ac ambell 
dro glywed tinc atgof o’r tri neu hyd yn oed y pedwar llais yn moli’n 
hyderus. Dyna’r pryd yr wyf innau’n rhannu yn y canu, ac er nad oes 
neb a’m clyw, gwn fy mod yn un o’r gynulleidfa.   
      
 Cerddi i’w canu yw emynau; ond mae emyn yn llawer mwy na’r 
dôn, pa mor addas, ddwys  neu  fawreddog bynnag y bo honno.  Bu’r 
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llyfr emynau’n llyfr defosiwn personol erioed i’w ddefnyddio’n dawel 
ar y aelwyd, ond profiad gwahanol iawn yw darllen emyn a blasu pob 

gair i gyfeiliant canu cynulleidfa 
rhagor na darllen preifat. Mae canu 
emyn yn ddi-lais, bwyllog, ystyriol 
yn ddisgyblaeth dda, i ddeall grym 
pob gair ac i fyfyrio ar gyfoeth ystyr 
a chysylltiadau pob ymadrodd.  
Tueddu i fynnu bod y deall yn 

cydymffurfio ag amseriad y canu y byddwn gynt, ond gwerthfawrogi a 
deall o’r newydd yw ffrwyth y canu distaw.  Gallaf ganu emyn gyda’r 
gynulleidfa, ac weithiau caf wybod fy mod yn rhannu yn y mawl heb 
eiriau a heb lais: amgyffred - am eiliad ac o bell - beth yw addoli mewn 
mudandod llwyr.  
 Tybed ai dyna oedd  gan y bardd pan soniodd am ‘y canu 
bendigedig’ ?      
 
Bryn Roberts  
 
Yr Aelwyd 
 
Bydd Cymdeithas yr Aelwyd 
yn dathlu Gŵyl Dewi yn Llety 
Parc nos Wener, 3 Mawrth, 
am 7 o’r gloch. Bydd Heledd 
Gwynant o Gaerffili, wyres 
Phyllis Jones, yn ein diddori 
ar y miramba. Enillodd 
Heledd yr ail wobr yn 2015 
yng nghystadleuaeth Rotari 
Prydain ac Iwerddon i 
gerddorion ifanc, cystadleuaeth oedd wedi denu 4,500 o gystadleuwyr. 
Hefyd cafwyd perfformiad gwefreiddiol ganddi ar y Noson Lawen ar 
S4C ym mis Ionawr. Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni i wrando ar y 
ferch ifanc ddawnus yma. Pris y cinio yw £16. Ffoniwch Hefin Jones ar 
01970 615177 i gael tocyn. 
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David	Greaney	a'i	ddiddordebau	
David	Greaney	oedd	gwestai	diweddaraf	Cymdeithas	Y	Morfa	ac	yn	
garedig	iawn	mi	fu'n	crynhoi	yr	hyn	a	oedd	ganddo	i'w	ddweud.		
	
Rhyw gyfuniad o arddangosfa o bethau anghyffredin a sioe sleidiau (o 

hen luniau) oedd gan David Greaney i’w 
gynnig – a llawer o straeon. 
 
 Siaradodd am sut y dylanwadodd ei 
fagwraeth gynnar yng Nghomins Coch arno.  
Roedd yn byw yng nghysgod hen oes mewn 
hen fwthyn pridd heb na thrydan na nwy na 
chyflenwad o ddŵr ynddo. Ond roedd y byd 
o’i gwmpas yn newid yn fawr o ran 

gwyddoniaeth a thechnoleg. 
 
 Cafodd addysg wyddonol dda ar yr aelwyd: roedd gan ei dad 
ddiddordeb mawr yn y sêr a’r planedau ac mewn cyfathrebu radio 
(roedd ei dad wedi bod yn forwr) ac roedd un o’i ewythrod yn 
dechnegydd yn Adran Ffiseg y Brifysgol (Coleg Prifysgol Cymru 
Aberystwyth).  
 
 Byddai’r ewyrth hwn (Alec Evans) yn rhoi anrhegion arbennig 
iddo yn aml – yn enwedig potiau o fagnesiwm!  
Defnyddid magnesiwm i greu fframiau’r 
rocedau a wneid yn yr Adran ar gyfer astudio’r 
ïonosffer. Mae magnesiwm yn fetel ysgafn 
iawn ac mae’n llosgi’n hawdd. Roedd yr Adran 
yn anfon rhannau o rocedau mewn cretiau yn y 
trên post i Lundain; byddai’r cretiau yn mynd 
wedyn i Southampton ac oddi yno, ar fwrdd 
llong, i Dde Awstralia. Byddai’r rhannau yn 
cael eu gosod ynghyd ym maes rocedau 
Woomera lle y byddai’r roced yn cael ei lansio. 
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 Lansiwyd y Sputnik gan y Rwsiaid ym mis Hydref 1957. 
Sputnik oedd y lloeren artiffisial gyntaf; roedd hi’n troi yn isel o 
gwmpas y ddaear ac roedd lledaeniad ei signalau radio yn rhoi 
gwybodaeth i wyddonwyr am yr ïonosffer. Sputnik oedd y wreichionen 
a gododd fraw ar lywodraeth yr Unol Daleithiau: dyma ddechrau’r ‘Ras 
i’r Gofod’. Magwyd David, felly, yng nghyffro’r oes newydd hon. 
Roedd clywed straeon am Sputnik a lloerennau eraill gan ei dad, syllu 
ar y sêr a’r planedau, gweld golau tanbaid magnesiwm yn llosgi ar ben 
cols yn y lle tân, a darllen llyfrau am y gofod (yn enwedig un hen lyfr 
yn dyddio o 1891 oedd gan y teulu, sef The Story of the Heavens gan 
Sir RS Ball), wedi tanio brwdfrydedd David dros wyddoniaeth a 
seryddiaeth. 

 
 Dangosodd David nifer fawr 
o bethau diddorol i’r gynulleidfa gan 
gyfaddef fod ei lolfa yn ei atgoffa o 
labordy weithiau. Dros y 
blynyddoedd mae wedi derbyn 
llawer o anrhegion gan bobl ac mae’r 
anrhegion yn aml iawn yn porthi ei 
ddiddordeb mewn pethau 
anghyffredin.  

 
 Siaradodd am frychau ar yr haul a sut y gallant greu anawsterau 
i ni ar y ddaear. Byddai’n edrych am frychau ar wyneb yr haul pan oedd 
yn blentyn a phan oedd wedi diflasu ar wneud hynny byddai’n aros 
allan yn yr haul, a’i chwyddwydr yn ei law, yn llosgi morgrug.  
'Dyddiau hapus iawn', meddai! 
 
 Adroddodd lawer o straeon difyr yn cynnwys un am chwilota 
am ffosilau ger Dorglwyd, Comins Coch; dwy am drafferthion cadw 
planhigion cigysol pan oedd yn ofalwr Tŷ Capel Saron, Llanbadarn; ac 
un am roi soseraid o laeth dan drwyn cath wedi’i stwffio pan oedd 
llywodraethwyr ysgol yn ymweld â’i labordy pan oedd yn athro 
Gwyddoniaeth yn Llundain. 
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 Darllenodd ychydig o ddarnau o’i 
gyfrol o waith creadigol, Pytiau Dwys a 
Difyr, a gyflwynodd i Adran y Gymraeg yn 
y Brifysgol fel rhan o waith cynllun gradd 
yn y Gymraeg yn 2002. Mae’r gyfrol yn 
gasgliad o straeon sy’n wead o’i ddaliadau 

crefyddol a’i wybodaeth ynghylch gwyddoniaeth a seryddiaeth; mae 
peth o’r gwaith hwn yn hunangofiannol.  Roedd un darn yn sôn am 
rywbeth a ddigwyddodd pan oedd mewn offeren yn Reading un dydd 
Sul poeth iawn flynyddoedd lawer yn ôl. Roedd yr offeiriad yn darllen 
o’r efengyl yn ôl Ioan a’r hyn oedd y gynulleidfa i fod i glywed oedd: 
 
“Ar ôl i Jwdas fynd allan dywedodd Iesu, “Yn awr y mae Mab y Dyn 
wedi ei ogoneddu ynddo ef.” 
 
Yn anffodus, o achos bod llawer o frychau ar yr haul yr haf hwnnw 
roedd interference, sef clecian a glywid ar radios ac ar feicroffonau a 
seinyddion (speakers).  Dyma’r hanesyn:  
A darfu i'r offeiriad esgyn i'r ambo a darllen o'r Gair: ‘Ar ôl i Jwdas 
fynd allan, dywedodd Iesu ...’.  Clec! Yn sydyn, yn frawychus o sydyn, 
daeth llais oddi fry (wel o du'r  speakers  'ta beth, ac nid llais Cecil B. 
de Mille ychwaith, na!), llais croch a chleciog ydoedd, ac er nad llais y 
'ffeirad, llais un awdurdodol er hynny, llais di-flewyn-ar-dafod 
perchennog cwmni tacsys yn galw yn yr anialwch, ac yn cyhoeddi: 

‘Fred!  Your sandwiches are ready!’ 
 
 Aeth David ymlaen wedyn i sôn yn fyr am y sêr y sonia Dafydd 
ap Gwilym amdanynt yn ei gywydd am y niwl. Cyflwynodd David 
draethawd estynedig i Adran y Gymraeg yn 2005, traethawd sy’n dwyn 
y teitl Y nen uwchben yn nghosmos awenyddol Dafydd ap Gwilym. Yn y 
traethawd hwnnw rhoddodd sylw i’r cyfeiriadau seryddol yn rhai o 
gywyddau’r bardd er mwyn gweld a ellid taflu goleuni newydd arnynt. 
Pwysleisiodd David fod llawer o enwau wedi bod ar rai o’r cytserau 
dros ganrifoedd maith ac na ddylid anghofio bod enwau Cymraeg wedi 
bod ar rai ohonynt.  
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Newyddion	Ebeneser	
	
Cafwyd	gwasanaethau	bendithiol	yn	ystod	y	mis	a		chyfle	i	gofio	am	
ein	cyfeillion	sydd,	oherwydd	eu	hamgylchiadau,	yn	methu	ymuno	â	
ni	yn	yr	addoliad	ar	brynhawn	Sul,	
	
Erbyn	 hyn	mae	 Mrs.	 Mattie	 Shaw	wedi	 gadael	 yr	 ysbyty	 ac	 wedi	
symud	i	Gartref	Tregerddan	am	gyfnod.	
	
Cynhelir	Dydd	Gweddi	Chwiorydd	y	Byd	ar		ddydd	Gwener,	Mawrth	
3ydd	 am	 2	 o’r	 gloch	 yn	 Festri	 Bethel	 pryd	 yr	 anerchir	 gan	 y	
Parchedig	 Judith	 Morris.	 	 Eleni	 lluniwyd	 y	 gwasanaeth	 gan	
chwiorydd	y	Ffilipinas	
	
Edrychwn	ymlaen	hefyd	at		Gyfarfod	Cenhadol	Chwiorydd	Gogledd	
Ceredigion	ar	ddydd	Sadwrn,	Ebrill	1af	am	2.30.yng	Nghapel	y	Garn.	
Bydd	 Catrin	 Hughes,	 Llanafan	 yn	 siarad	 	 am	 ei	 hymweliad	 â	
Lesotho.	
	
Bydd	Megan	Evans	 yn	 barod	 i	 dderbyn	 	 y	 	 blychau	 cenhadol,	 neu	
unrhyw	gyfraniad	ariannol	at	 	y	genhadaeth	cyn	ddiwedd	Mawrth	
os	 gwelwch	 yn	 dda,	 	 fel	 rhan	 o	 gyfraniad	 Ebeneser	 at	 waith	
cenhadol	Eglwys	Bresbyteraidd	Cymru	yma	yng	Nghymru	ac	mewn	
gwledydd	 tramor.	 	 Diolch	 ymlaen	 llaw	 am	 eich	 cydweithrediad	
parod	a’ch	cefnogaeth	.	
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Digwyddiadau'r 
Morlan 
 

 
Rhanna Rodd 
Pythefnos Masnach Deg: 27 Chwefror-11 Mawrth 
 
Yn ystod y cyfnod hwn, bydd Morlan yn casglu nwyddau Masnach Deg 
ar gyfer Stordy Jiwbili (banc bwyd Aberystwyth). Galwch mewn yn 
ystod y bythefnos gyda’ch 
rhoddion. (nwyddau ag oes hir yn 
unig os gwelwch yn dda – a 
chofiwch fod nwyddau Masnach 
Deg yn golygu mwy na the a 
choffi). Os dewch chi yn ystod un 
o’r ddwy sesiwn isod cewch 
baned a bisged (Masnach Deg 

wrth gwrs!) yn gyfnewid am eich 
rhodd. Diolch!   
  
10.30-12.00, dydd Gwener, 10 
Mawrth 
10.30-12.00, dydd Sadwrn, 
11 Mawrth 
 

 
 

 
 
 
Cofiwch am Oedfa Parêd Gŵyl Dewi yn Y Morlan am 10 fore Sul y 
5ed o Fawrth. 
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Rhoi Gofod i Iechyd Meddwl yn Y Morlan 
 
Ddechrau Chwefror yn Morlan cynhaliwyd noson o drafodaeth ar y 
llyfr Dangerous Asylums. Casgliad o straeon byrion yn seiliedig ar 
straeon go iawn o Ysbyty Dinbych yw’r llyfr hwn a gyhoeddwyd fel 
rhan o Brosiect Ymchwil i Iechyd Meddwl Gogledd Cymru. Nod y 
prosiect yw astudio hanes triniaeth salwch meddwl yng Ngogledd 
Cymru er mwyn ceisio deall sut oedd salwch meddwl yn adlewyrchu 
neu’n effeithio ar amgylchiadau cymdeithasol a diwylliannol, a sut oedd 
yn datblygu heb driniaeth cyffuriau (gweler 
http://themadnessofnorthwales.com am fanylion pellach). Casglwyd 
ynghyd data am y cleifion a’u rhoi ar-lein - ffeithiau, ystadegau a 
dadansoddiadau - ond y tu ôl i’r data mae yna bobl a bywyd a hanesion 
personol.  

 

 Gwahoddwyd felly amryw o awduron i ddarllen cofnodion 
cleifion oedd yn deillio nôl canrif a mwy er mwyn iddynt allu llunio 
stori wedi’i seilio ar un o’r cleifion. Ffuglen wrth gwrs yw’r straeon hyn 
ond wrth eu craidd y mae pobl go iawn; mae’r awduron yn gosod cig a 
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gwaed dychmygol i’r sgerbwd o hanes a gafwyd yn y cofnodion. 
Trwy’r straeon hyn cawn gipolwg ar fywyd yn Ysbyty Dinbych a’r 
gofal oedd ar gael, ac o salwch meddwl yn ystod y cyfnod Fictoraidd ac 
Edwardaidd. 
 
 Y mae monolog Aled Jones Williams Anweledig yn rhan o’r un 
prosiect, ynghyd â cherdd gan Samantha Wynne Rhydderch Madder, a 
gobeithir y bydd y cofnodion ar y wefan yn ysbrydoli awduron ac 
artistiaid eraill i greu gwaith mewn amryw o gyfryngau. 
 
 Yr awduron a gyfrannodd at y gyfrol hon yw Glenda Beagan, 
Carys Bray, Rob Mimpriss, A. L. Reynolds, Manon Steffan Ros, Simon 
Thirsk, Elaine Walker, David Williams a Gee Williams. Daeth tri 
ohonyn nhw i'r Morlan - Rob Mimpriss, A.L. Reynolds a Simon Thirsk 
- a chawsom glywed ganddynt, sut yr aethont ati i greu eu storïau.  
 
 Dewisodd A.L. Reynolds ysgrifennu am fam a laddodd ei 
phlentyn; mae hi wedi ceisio dychmygu sefyllfa’r fam a’i theimladau – 
y tlodi, y caledi a’r unigrwydd a arweiniodd at y weithred. Mae Simon 
Thirsk ar y llaw arall wedi symud i gyfeiriad arall, ac yn canolbwyntio 
ar frawd un o’r cleifion, Cymro sy’n byw yn Llundain ar ôl y Rhyfel 
Mawr ac sy’n hysbysu ei wyres am y gwallgofrwydd sy’n rhedeg yn y 
teulu. 
 
 Agorwyd Ysbyty Dinbych yn 1848 er mwyn arbed pobl oedd yn 
dioddef o salwch meddwl rhag gorfod mynd i’r carchar neu’r wyrcws. 
Fe’i hystyriwyd ar y pryd yn un o sefydliadau mwyaf blaengar Cymru. 
Er enghraifft, anfonwyd y fam yn stori A.L. Reynolds i ysbyty yn 
Lloegr i ddechrau ond, am nad oedd yn deall Saesneg, fe’i symudwyd i 
Ysbyty Dinbych am mai dyma oedd un o’r sefydliadau cyntaf yng 
Nghymru i fynnu bod y staff yn rhugl yn y Gymraeg.  
 
 Dros amser fodd bynnag cysylltwyd yr Ysbyty fwyfwy gyda 
straeon o gorboblogi a cham-drin; daeth y gair ‘Seilam’ yn air â 
chysylltiadau negyddol er taw lle o ddiogelwch yw ei wir ystyr, lle i 
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rywun deimlo’n saff, i gael lloches. Cawn ein hatgoffa am yr ystyr hwn 
gydag asylum seekers ein hoes ni.  
 
 Datblygodd y drafodaeth ar y noson yn un gyffredinol am sut 
mae cymdeithas yn ymateb i bobl â salwch meddwl heddiw. Fel gyda 
cleifion Ysbyty Dinbych mae yna agweddau negatif a phostitif; mae’r 
stigma’n parhau ond mae mwy o bobl yn siarad yn agored am eu 
problemau erbyn hyn – ac mae’n braf fod Y Morlan wedi darparu gofod 
i godi ymwybyddiaeth ac ysgogi trafodaeth ar y materion hyn. Ar y 

llaw arall, fodd 
bynnag, mae’r gofal 
a dderbynnir gan y 
cleifion yn aml 
ymhell o fod yn 
dderbyniol. 
 
 Trefnwyd y 
noson hon i gyd-
fynd ag arddangosfa 
gan Grŵp Celf 

Mind Aberystwyth sy’n cwrdd ar foreau Mawrth yn y Felin, Dan Dre 
dan arweiniad Kate Saunders, Cydlynydd Iechyd Meddwl Mind 
Aberystwyth. 
 
 Dengys ymchwil bod gweithgareddau creadigol megis paentio, 
cerflunio a lluniadu o fudd i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl. 
Maent yn weithgareddau sy’n rhoi boddhad, yn tawelu’r meddwl ac yn 
lleihau lefelau straen. Gall creu celf dynnu sylw rhywun i ffwrdd o 
broblemau, ac mae’n gymorth i fynegi teimladau pan fo geiriau’n rhy 
anodd. Mae’r Grŵp yn un cynhwysol o bob oed, cefndir a gallu artistig 
ac, yn yr awyrgylch cefnogol, creadigol sy’n bodoli o fewn y Grŵp, 
caiff yr aelodau gyfle i ddatblygu eu syniadau a’u sgiliau artistig eu 
hunain. Roedd gwaith 11 o’r artistiaid i’w weld yn Y Morlan yn 
ddiweddar. 
 
Carol Jenkins 
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DYDDIADUR MAWRTH 2017 
Capel y Morfa ac Ebeneser 

 
GWASANAETHAU'R SUL� 

10.00 a 5.00 yn y Morfa (am 6.00 ar 26 Mawrth); 
2.15pm yn Ebeneser 

 
 
5 Bugail (Oedfa'r Parêd yn y bore yn Y Morlan).  
 Cymun yn y nos 
12 Rhidian Griffiths 
19  Bugail 
26  Parchg. Pryderi Llwyd Jones 
 
Ysgol Sul 
Plant ac Ieuenctid: bore am 10.00  
Oedolion: ar ôl gwasanaeth y bore 
 
Clwb Hwyl Hwyr - bob nos Lun: 3:45-5, Festri’r Morfa 

Cylch Gweddi a Choffi - bore Mawrth am 10.30 yn Morlan 

Cyfarfod wythnosol – nos Iau am 7.00pm yn y Morlan 

Cinio Bara Chaws 
6 Mawrth - yn Eglwys St Anne, Penparcau 
 
Y Gymdeithas  
27 Chwefror am 7 o’r gloch - Dathlu Gw ̂yl Dewi yng ngwesty’r 
Marine.  Gw ̂r gwadd: Parchg. Lyn Léwis Dafis.� Adloniant gan Gwen 
Aeron Down 
 
13 Mawrth am 7 o'r gloch - 'Ble mae fy ngwreiddiau?' Siôn Meredith 
 
Cofiwch bod Capel y Morfa yn trydar @capelymorfa 
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Grawys  
 

  Os gwelwch chi'n dda ga'i grempog? 
Mae mam rhy dlawd i brynu blawd 
A nhad rhy wael i weithio. 
Os gwelwch chi'n dda ga'i grempog? 
Mae ngheg i'n grimp am grempog... 
 
Dyna'r hen rigwm, ac mae crempog yn hanfodol cyn dechrau'r Grawys,  
nid ein bod ni'n cofio pam, dim ond am fod crempog yn flasus. Ond 
roedd y crempog yn bwysig ers talwm, roedd yn rhan o glirio'r 
danteithion ar gyfer cyfnod o ddisgyblaeth y Grawys. Bellach 'dan ni'n 
falch iawn ohonom ein hunain os fedrwn ni fyw heb siocled am y saith 
wythnos tan y Pasg. Ond bwriad y Grawys oedd uniaethu efo Crist, 
uniaethu efo'i ddeugain diwrnod o ympryd yn yr anialwch, ac uniaethu 
hefyd efo'i hunan-aberth ar y groes.  

 
Prin ein bod ni yn 
rhy awyddus i 
warafun dim i ni ein 
hunain y dyddiau 
hyn, ond efallai fod 
rhinwedd ynddo o 
hyd. Gall y Grawys 
fod yn gyfnod i ni 
ddechrau ystyried sut 

mae'n ffordd ni o fyw yn gwarafun bywyd llawn i eraill. A thybed nad 
yw Corwynt Cariad a phythefnos masnach deg yn gyfle i ni rannu 
crempog efo'r rhai sy'n rhy dlawd i brynu blawd a'r rhai sy'n rhy wael 
neu wan i weithio, cyfle i uniaethu â'r Crist sydd wedi uniaethu ag 
angen pob un ohonom?	 
 

Golygyddion y mis yma yw Sarah a John. Deunydd rhifyn Ebrill i 
law erbyn 17 o Fawrth, os gwelwch yn dda, i 
sarahminyfron@hotmail.com  
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Gweddi ...am gymorth i weld yn eglur 
 
Dy weld mewn drych a wnawn, Arglwydd; 
dy weld yn rhannol, yn aneglur, yn amherffaith. 

Ynom y mae brwydr rhwng tywyllwch a goleuni, 
ac ar adegau bydd y goleuni’n llosgi’n isel 
a’r tywyllwch fel y fagddu: 

Arglwydd, dyro dy oleuni. 
Gweddiwn dros bawb sydd yng ngafael tywyllwch: 

tywyllwch ofn, ofergoeliaeth a gofid; 
tywyllwch y bywyd hunanganolog; 
tywyllwch methiant a chywilydd; 
tywyllwch bywyd heb Dduw: 

Arglwydd, dyro dy oleuni. 
Symud ymaith bopeth sy’n dod rhyngom a thi; 

ein hamheuon a’n hanawsterau, 
ein hesgeulustod mewn gweddi, 
ein diffyg ymroddiad i’n pereridod ysbrydol, 
ac estyn i ni oleuni nefol i’n goleuo oddi mewn, 
fel y gwelwn fwy a mwy o’th ogoniant 
ac y rhodiwn beunydd yn dy ffyrdd. 
 
 
Anad., allan o Amser i Dduw, Gol. Elfed ap Nefydd Roberts 
 
	


