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Gair gan Eifion 

Wel am wythnos! ‘Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol’, 

Wythnos Cofio Martin Luther King, Wythnos Sefydlu Arlywydd 

newydd America, Wythnos ffarwelio â Mr Trump a’r wythnos pryd 

y gorffennwyd y ‘gacen gwyliau’ (Nadolig i chi Ddeheuwyr)! 

Mae’n siŵr fod yna lawer i beth arall wedi digwydd rhwng yr ail ar 

bymtheg o Ionawr a’r 

trydydd ar hugain 

ond dyna fydd yn 

aros yn y cof. Er bod 

briwsionyn olaf 

cacen Nadolig yn 

destun siom i rhywun 

sydd â dant melys ac 

yn symbolaidd, syml 

yn arwyddo bod ‘Gŵyl y Geni’ a’i bendithion drosodd unwaith eto, 

digwyddiad Ionawr yr 20fed fydd yn aros yn y cof.  

Tydw i ddim yn wleidydd ac felly haerllugrwydd o’r mwyaf 

fyddai ceisio dadansoddi mewn manylder yr hyn ddigwyddodd yn 

Washington ac eto naturiol ydi bod rhywun yn cyfeirio at un neu 

ddau o bethau cyffredin, amlwg oedd yn rhan o’r seremoni honno 

a dim yn fwy na’r ymdeimlad o ryddhad. Mi ‘roedd hynny’n amlwg 

yn holl awyrgylch y digwyddiad, yn eiriau ac ystum a phwyslais, 

a’r ymdeimlad yna o ddechrau newydd gyda’i obaith a’i ryddid a’r 

ffarwel hir-ddisgwyliedig i bedair blynedd o lywodraethu oedd ar 

adegau yn hynod o anghredadwy a swreal. Wrth i ‘Airforce 1’ yn 

symbolaidd godi ei hadenydd i gerddoriaeth a geiriau awgrymog 

Frank Sinatra, ‘i did it my way!’, fe symudwyd ymlaen i seremoni 

urddasol a theimladwy, ac i bennod newydd. 
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Ymhlith holl elfennau y 

seremoni honno, yn 

draddodiadol ac yn 

newydd fe fyddai’n wir 

dweud y bydd cyfraniad 

un yn aros yn y cof am 

amser sef Amanda 

Gorman, merch dwy ar 

hugain oed o 

Galiffornia, ‘Bardd 

Laureate’ yr Ieuenctid’, a’i cherdd sy’n dwyn y teitl ‘Y Bryn a 

Ddringwn’. Nid dyma’r lle i ddadansoddi’r gerdd honno, cerdd yn 

ôl Amanda ddaeth iddi’n rhwydd; ceisiwch gopi, Digon ydi nodi’r 

agoriad a’r diweddglo. 

‘Mr President, Dr Biden, Madam Vice President, Mr Emhoff, 

Americans and the world: when day comes, we ask ourselves where 

we can find light in this never-ending shade?’……We will rebuild, 

reconcile and recover in every known nook of our nation, in every 

corner called our country our people diverse and beautiful will 

emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the 

shade aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For 

there is always light. If only we’re brave enough to see it. If only 

we’re brave enough to be it’. 

Mae Ionawr y seithfed ar hugain yn cael ei ddynodi yn 

‘Ddiwrnod Cofio’r Holocost’, cyfle i gofio am y chwe miliwn o 

Iddewon lofruddiwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd ond hefyd realiti 

hil-laddiad; Darfur, Rwanda, Myanmar, China i enwi ond ychydig. 

Thema’r diwrnod y flwyddyn yma ydi ‘Byddwch yn Oleuni yn y 

Tywyllwch’ ac fel is-themau fe geir y canlynol - 
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i) Y mae tywyllwch yn ‘tynnu i mewn’ - tywyllwch ystumio a 

chasineb 

ii) Goleuni yng nghanol tywyllwch – yn llewyrchu i mewn i’r 

tywyllwch 

 

iii) Tywyllwch heddiw – hiliaeth a rhagfarn 

iv) Bod yn oleuni yn y tywyllwch – ein cyfrifoldeb i fod yn oleuni 

‘For there is always light. If only we’re brave enough to see it. If 

only we’re brave enough to be it’. 

Gwahoddiad a her Amanda Gorman a her a chyfrifoldeb ein ffydd. 

Ewch i wefan ‘Diwrnod Cofio’r Holocost’, darllenwch a 

myfyriwch. 

Fe gaiff yr Iesu’r gair olaf – 

“Myfi yw goleuni’r byd… Chwi yw goleuni’r byd’. 
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Newyddion Capel y Morfa  

Cofion a dymuniadau gorau  

Anfonwn ein cofion at John Evans a Geraint Davies a fu yn ysbyty 

Bronglais yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion hefyd at bawb sydd yn 

derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain ac mewn cartrefi gofal ac at Brenda 

Griffiths sydd wedi symud i gartref preswyl Cysgod y Coed, Llanilar.  

 

Dymunwn yn dda i Brynley Roberts pan fydd yn 

dathlu ei benblwydd yn 90 oed ar Chwefror 

3ydd.  Anfonwn ein cofion ato ef a Rhiannon.  

Llongyfarchiadau i Elin Haf Gruffydd Jones ar ei 

phenodi yn Gyfarwyddwr Y Ganolfan Uwch 

Efrydiau Cymreig a Cheltaidd.  

Geni  

Llongyfarchiadau i Joseph a Gwyneth Evans ar enedigaeth eu merch – 

Mollie Rosemary – chwaer i Annie a Daniel ac wyres i Nerys Evans. 

50 mlynedd o wasanaeth fel blaenor  

Llongyfarchiadau i Geraint Lewis Jones sydd yn dathlu 50 mlynedd o 

wasanaeth fel blaenor yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru.  Cafodd ei 

longyfarch gydag eraill yng nghyfarfod yr Henaduriaeth a gyfarfu ar 

Zoom.  

Erbyn hyn mae Geraint wedi dychwelyd adref wedi cyfnod yn yr ysbyty. 

Roedd yn cofio’n glir y nos Sul pan gafodd ei ddewis i wasanaethu fel 

blaenor yng nghapel Seilo ar Fawrth 7 fed 1971, ynghyd â Gwilym Lloyd 

Edwards, Ifor Lloyd Jones, Cyril Mathias, R. D. Roberts ac Eric 

Stephens. Cawsant eu hordeinio yng Nghapel Bronant ar Ebrill 29ain gan 

Y Parch. J.E. Meredith, cyn-lywydd Y Gymanfa Gyffredinol ar y pryd a 

llywyddwyd y cyfarfod gan Mr. Humphrey Roberts.  

Anfonwn ein cofion at Geraint ac at Iola.  
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 Trafod y brechlyn  

Braf oedd clywed Dafydd Morgan 

Evans yn sôn am ei brofiad yn cael y 

brechiad cyntaf ar y rhaglen Dros 

Frecwast fore Llun, 25 Ionawr. Ar y 

diwrnod hwn y darlledwyd rhifyn cyntaf 

y rhaglen newydd a braf oedd clywed 

Dafydd yn dweud mai’r hyn yr oedd yn edrych ymlaen ato fwyaf, pan yn 

ddiogel, oedd cael mynd yn ôl i gymdeithas y capel.  

 

Newyddion Ebeneser 

 

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at ein holl aelodau a’n 

cyfeillion yn Ebeneser.  Cofiwn am y rhai sydd yn derbyn gofal yn eu 

cartrefi eu hunain ac mewn cartrefi gofal. Yr ydym yn meddwl amdanoch 

bob un ac yn cofio amdanoch yn ein gweddiau.  

Anfonwn ein cofion at Brenda Griffiths sydd wedi symud i gartref 

preswyl Cysgod y Coed Llanilar.  
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Meithrin y Morfa 

Ym Meithrin y Morfa eleni, ein thema gyntaf yw ‘Dechreuadau’. Hyd yn 

hyn, rydym ni wedi edrych ar storiau Josua (gwlad newydd) a Gideon 

(gwaith newydd). Mae aelodau Meithrin y Morfa wedi gwneud utgyrn i 

chwythu lawr waliau Jerico a pot mawr a ffagl, i fynd gyda’r utgyrn, i 

ddychryn byddin Midian! 
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Ble mae Bernie? 

Yn seremoni sefydlu Joe Biden fel Arlywydd yr 

Unol Daleithiau roedd Bernie Sanders yn eistedd 

wedi ei lapio fel nionyn ar y llwyfan.  Ers hynny y 

mae lluniau ohono wedi ymddangos yn y llefydd 

rhyfedda, ac y mae Bernie wedi ymddangos yn 

Perthyn y mis yma – chwe gwaith.  Cyfle i 

chwarae’r gêm “Ble mae Bernie?”  A na does na 

ddim gwobr! 
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Llyfr Jôcs Codi Calon 

Mae awdur newydd yn ein plith fel 

aelodau o Gapel y Morfa, a’r 

awdur ieuengaf yn ein plith eto, 

mae Llifon Gomer Jones ac yntau 

yn wyth oed wedi cyhoeddi ac 

argraffu llyfr.  Llyfr Jôcs Codi 

Calon ydi’r llyfr ac yn ôl tudalen 

Just Giving mae Llifon eisiau i 

bobl gael gwenu yng nghanol y 

pandemig. 

Mae na nifer ddeg o jôcs yn y llyfr 

er engraifft  

  
a’r ateb?  Wel rhaid prynu’r gyfrol i gael hwnnw!   

Mae o wedi gwirioni yn lân fod cymaint o ddiddordeb 

yn ei brosiect - ei freuddwyd oedd gwerthu 15 copi o’r 

llyfryn a chodi £30 at achos da.  Ond mae Llifon 

bellach wedi gwerthu llawer iawn mwy o gopïau ac 

wedi codi bron i £150. 

Os oes gennych geiniog neu ddwy i’w sbario, yna byddai unrhyw 

gyfraniad at Elusen Hywel Dda yn cael ei werthfawrogi’n fawr, drwy 

wefan Just Giving ac fe drefnir i bostio copi o’r llyfryn atoch. 

Da iawn Llifon. 
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Cymdeithas y Morfa 

 Ionawr 11eg 

Cawsom ein harwain yn y defosiwn ar ddechrau 

Blwyddyn newydd gan Eleri Davies, Ni fyddai 

rhaglen y Gymdeithas yn gyflawn heb noson Cwis. 

Diolchwyd ar y dechrau i Eirian a Menna Evans am 

gynnal y cwis yn ddi-dor am yr wyth mlynedd 

diwethaf ond wedi penderfynu ymddeol eleni. 

Rydym yn ddiolchgar iawn felly i Gwynfor Jones 

am sefyll yn y bwlch a pharatoi cwis amrywiol iawn gyda’r cwestiynau 

yn ymestyn o - Ym mha gamp mae Gerwyn Price yn bencampwr byd 

?  i  - Pwy yw awdur Llyfr Gwyrdd Ystwyth? Cafwyd pump rownd o 

gwestiynau dan y penawdau  Aberystwyth, Ceredigion, Crefyddol, 

Diwylliant a Lluniau. Mae’n syndod fel y gall cwis addysgu rhywun am 

ei fro a Chymru. 

Dyma’r cwestiynau a gafwyd. Beth am roi cynnig arni a cheisio curo sgôr 

y buddugwyr Gwerfyl Pierce Jones ac Eirian a Menna Evans o 40 marc. 

Cewch yr atebion ar ddiwedd y cylchgrawn ond gofalwch nad ydych yn 

specian yn rhy fuan. 

  
ABERYSTWYTH 
1   Beth yw enw’r bont agorwyd yn y flwyddyn 2000 i gysylltu Trefechan 
     ac Aberystwyth? 
2   Ym mha faes mae Taron Egerton yn fyd enwog? 
3   Ble mae Caffi Cymunedol Gwenallt? 
4   Beth ydy enw banc bwyd Aberystwyth? 
5   Ble mae Trwyn y Gwningen? 
6   Beth ddiflanodd o ganol y dre yn 1956 ac ail ymddangos 44 mlynedd 
     yn ddiweddarach? 
7   Plac i gofio pwy sydd ar gornel Stryd y Bont a’r Stryd Fawr? 
8   Ble yn y dre mae plac i nodi cartref yr awdur Caradoc Evans? 
9   I ba wlad yn Affrica y symudwyd organ capel Seilo? 
10  Pwy gyfansoddodd y dôn Aberystwyth? 
  
CEREDIGION 
11   Beth wnaeth y rhedwr Dic Evans, Abermagwr, gyflawni yn ystod y 



11 
 

       cyfnod clo cyntaf? 
12   Hunangofiant pwy yw Cardi yn y Cabinet gyhoeddwyd yn 2018? 
13   Gyda pha gamp y cysylltir Gruff Lewis? 
14   Pwy yw’r awdur sy’n byw yng Ngheredigion enillodd brif wobr 
       Llyfr y Flwyddyn llynedd? 
15   Daeth y gân Titw Tomos Las yn anthem ar Radio Cymru pan   

    enillodd Geraint Thomas ras y Tour de France.  Pwy oedd y bardd o         
       Geredigion gyfansoddodd y geiriau? 
16     Pa dref sydd rhwng dwy arth? 

17     Mae Archdderwydd yn cael ei ethol am gyfnod o dair blynedd ond 
        sawl Eisteddfod Genedlaethol gafodd Dic Jones fel Archdderwydd? 
        Un, dwy neu tair? 
18     Pwy ydy’r artist gwblhaodd y gwaith o adfer mur Cofiwch 
        Dryweryn llynedd? 
19     Beth sy’n wyn yng Ngheredigion, yn goch yn Hong Kong a melyn 
        yn Efrog Newydd? 
20     Pwy ydy pennaeth BBC Radio 1 ers llynedd? 
  
CREFYDDOL 
21     Pwy ydy Archesgob Cymru? 

22     Beth oedd gwaith yr Apostol Paul? 

23     Ym mha wlad mae Tarsus heddiw? 

24     Ym mha wlad mae Mecca? 

25     Mae plac ar adeilad ar y Stryd Fawr yn 

Aberystwyth i nodi’r man lle ffurfiwyd Cyffes Ffydd y Methodistiad Calfinaidd yn 

1823.  Beth yw enw’r siop sydd ar y llawr gwaelod heddiw? 
26     Roedd gan Jacob 12 mab ac un ferch.  Beth oedd ei henw hi? 

27     Mae pob dydd o’r flwyddyn yn ddiwrnod rhywbeth neu’i gilydd. Yn y calendar 

Cymraeg mae heddiw, 11 Ionawr, yn ddiwrnod cofio emynydd enwog. Pwy? 
28     Sylfaenydd pa grefydd oedd Joseph Smith? 
29     Dwi’n siwr ein bod ni i gyd yn gyfarwydd å’r emyn 

  Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun 

          wrth ymyl fy ngwely i; 

 Pwy oedd yr arlunydd? 

30.    Pwy oedd awdur y geiriau? 
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DIWYLLIANT A CHWARAEON 

  

31     Pwy ydy’r Is-Weinidog yn Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb am 

Ddiwylliant a Chwaraeon? 
32     Pwy ydy colofnydd chwaraeon y cylchgrawn Barn? 

33     Ym mha gamp mae Gerwyn Price yn bencampwr byd? 

34     Pwy ydy Bardd Plant Cymru? 

35     Pwy sydd, fel rheol, yn gorffen ei rhaglen radio gyda’r geiriau ‘Mae wedi bod 

yn bleser.’? 
36      Pa gêm sy’n cael ei chwarae gyda pheli du a glas yn gwrthwynebu peli coch 

a melyn? 
37     Pa gymeriad oedd yn brolio ei Mitsubishi open top picyp tryc? 

38      Pwy ydy awdur lleol Llyfr Gwyrdd Ystwyth? 

39      Pwy ydy awdur lleol y ddwy nofel Ar Drywydd Llofrudd ac Ar Lwybr Dial? 

40     Pwy ydy prif noddwyr Clwb Pel-droed Aberystwyth?  Yr Angor, Cambrian 

News neu Prifysgol Aberystwyth? 
  

  
LLUNIAU 
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Sgwrs gyda Gwilym ac Alex Tudur 

 
Mae Gwilym Tudur wedi dechrau ar ei waith fel gweinidog yng 

nghapel Seion a Bethel ,Talybont ers rhai misoedd.  Dyma gyfle i ddod 

i adnabod Gwilym ac Alex ei wraig 
 

Croeso i chi i Aberystwyth i ddechrau, rŵan eich bod chi wedi cael 

ychydig o fisoedd yma beth sydd wedi sefyll allan am y dref?  

  

Diolch am y croeso cynnes! Rydym wrth ein bodd o gael dod i 

Aberystwyth o’r diwedd. Gan fy mod i 

(Gwilym) wedi treulio tair blynedd yma pan 

oeddwn yn fyfyriwr, rwy’n gyfarwydd iawn 

â’r dref hon. Er hynny, i Alex, mae 

Aberystwyth yn lle cwbl newydd! Yn ystod y 

misoedd diwethaf, rydym wedi mwynhau 

cael ymgartrefu yma fel gŵr a gwraig. Mae 

eisoes yn gwbl amlwg i ni fod Aber yn dref 

Gymreig glós sydd â’i chymeriad unigryw ei 

hun. Un o’r pethau hyfryd am Aber yw’r amrywiaeth eang o siopau, 

caffis, a bwytai lleol sydd i’w cael yma. Yn ogystal, un o’r pethau sydd 

wedi sefyll allan i ni yw pa mor ysblennydd yw’r golygfeydd naturiol 

sydd i’w gweld o’r prom. Yn ystod y cyfnod clo, rydym wedi mwynhau 

cael mynd am dro yn gyson ar lan y môr. Cyn i Alex symud i Aber, 

dywedodd rhywun wrthi nad oes modd i rywun flino ar gerdded ar hyd y 

prom! Gallwn ni ddeall yn iawn pam - o ddydd i ddydd, nid yw’r môr 

byth yn edrych yr un peth. Mae Alex yn edrych ymlaen yn fawr at gael 

prynu wetsuit i nofio yn y môr yn ystod yr haf.   

  

   

Ble mae eich gwreiddiau chi, a sut fyddech chi yn disgrifio fan 

honno?  

  

Alex: Rwy'n dod yn wreiddiol o ddinas Timișoara yng ngorllewin 

Rwmania. Yno cefais fy ngeni a’m magu. Mae Romania yn wlad hynod 
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o brydferth ac mae ei phobl 

yn arbennig o groesawgar ac 

angerddol. Heb os, fy 

ngwreiddiau Romaneg sydd 

wedi fy ngwneud i’n berson 

mor angerddol a brwdfrydig. 

Mae fy nheulu yn perthyn i’r 

Eglwys Uniongred 

Ddwyreiniol a chafodd eu 

crefydd ddylanwad mawr ar 

fy magwraeth.  

  

Gwilym: Cefais i fy ngeni yng Nghaerdydd yn fab i weinidog ac athrawes 

ysgol gynradd Gymraeg. Yno y treuliais ddeunaw mlynedd gyntaf fy 

mywyd cyn i mi symud fel myfyriwr i Aberystwyth. Un o’r pethau gorau 

am Gaerdydd yw’r modd y mae gan ardaloedd y ddinas eu cymeriad eu 

hunan. Pan fyddaf yn ymweld â’r ddinas, rwyf yn mwynhau cyfarfod â 

hen ffrindiau o’m dyddiau yn Ysgol Glantaf. Rwyf hefyd yn hynod 

ddiolchgar am deulu Eglwys Ebeneser Caerdydd am mai trwy’r eglwys 

hon y des i’n Gristion!    

  

Ydi ffydd yn rhywbeth da chi wedi ei ddarganfod yn eich 

magwraeth neu yn brofiad mwy diweddar?  

  

Alex: Pan mae’r Beibl yn siarad am Dduw mae wastad yn ei gyflwyno Ef 

fel rhywun cwbl bersonol. Rhywun sydd yn ein hadnabod ni ac sydd 

eisiau i ni ei adnabod Ef. Er i’r eglwys gael dylanwad ar fy magwraeth, 

roeddwn yn 16 oed pan ddarllenais y Beibl am y tro cyntaf. Wrth ddarllen 

y Beibl, deuthum i adnabod Duw yn bersonol fel fy Nhad, fy Ffrind, a’m 

Gwaredwr - deuthum yn Gristion. Cyn i mi ddarllen y Beibl, nid oeddwn 

yn ei adnabod Ef. Ond, nawr, rwy’n ymddiried ynddo Ef ac rwy’n credu 

â’m holl galon fod Iesu Grist wedi marw dros fy mhechodau a’i fod wedi 

codi yn ôl yn fyw i’m gwneud i’n iawn gyda Duw. Rwyf yn edrych 

ymlaen at gael treulio gweddill fy nyddiau yn tystio i’r gras a’r cariad 

rhyfeddol hwn mae Duw wedi’i ddangos tuag ataf.  

  



15 
 

Gwilym: Er i mi gael fy magu yn y capel, wnes i ddim dod yn Gristion 

tan yr oeddwn yng nghanol fy arddegau. Er fy mod yn galw fy hunan yn 

‘Gristion’ pan gychwynnais yn yr ysgol uwchradd, roeddwn yn gwbl 

ymwybodol mai teitl gwag yn unig oedd hwn. Nid oeddwn yn adnabod 

Duw ac nid oedd gan Iesu unrhyw le yn fy mywyd. Er hynny, newidiodd 

popeth i mi pan ddechreuais astudio’r Beibl gyda chriw o bobl ifanc eraill 

yng nghlwb ieuenctid Eglwys Ebeneser. Sylweddolais mai pechadur 

oeddwn oedd wedi byw fy mywyd mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. Wrth 

i mi astudio Efengyl Mathew a’r llythyr at yr Effesiaid, daeth yn gwbl 

amlwg i mi mai Iesu oedd yr un yr oeddwn ei angen. Bu farw Iesu ar y 

groes yn fy lle gan dalu’r pris am fy mhechodau er mwyn i mi gael 

maddeuant, bywyd, a pherthynas gyda Duw. Bryd hynny, rhoddais fy 

ffydd yn Iesu a des i’n Gristion am y tro cyntaf.  

  

Sut wnaethoch chi gyfarfod?  

  

Ddaru ni gyfarfod mewn astudiaeth Feiblaidd yn yr eglwys yr oeddem 

yn rhan ohoni yn Rhydychen. Dwi’n meddwl mai testun yr astudiaeth 

oedd Rhufeiniaid, pennod 1.   

  

  

Gwilym pam y weinidogaeth - oes na etifeddeg yn rhan o'r alwad?  

  

Gan fod fy nhad a’m taid yn weinidogion, 

dyma gwestiwn mae nifer o bobl yn ei holi 

i mi. Er fy mod yn edmygu dad a taid yn 

fawr, nid wyf yn weinidog o’u hachos 

nhw. Wedi’r cyfan, nid busnes teuluol - 

nid proffesiwn - yw’r weinidogaeth 

ond galwad gan Dduw. Galwad yr wyf fi 

wedi ei phrofi fel fy nhad a’m taid o’m 

blaen. Wedi i mi ddod yn Gristion yn fy arddegau, roedd dyhead dwfn 

ynof i rannu’r newyddion da am Iesu gydag eraill. Pan ddes i 

Aberystwyth, cefais nifer o gyfleoedd i rannu fy ffydd gydag eraill trwy’r 

Undeb Cristnogol Cymraeg ym Mhantycelyn a thrwy’r cyfarfodydd 

myfyrwyr a gynhaliwyd gan Eglwys Seion. Yn ystod fy nghyfnod yn y 
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brifysgol, teimlais fod Duw yn fy ngalw i dreulio gweddill fy oes yn 

pregethu’r newyddion da am Iesu a chadarnhawyd yr alwad hon gan nifer 

o Gristnogion eraill. Wedi pedair blynedd o astudiaethau diwinyddol ym 

Mhrifysgol Rhydychen, derbyniais alwad i ddychwelyd i Geredigion fel 

gweinidog eglwysi Seion, Aberystwyth, a Bethel, Tal-y-bont.  

  

Alex beth am eich gyrfa chi?  

  

Wel, gan fy mod nawr yn briod â 

Gwilym sy'n weinidog ar eglwys 

Seion, fy mhrif ymrwymiad yw ei 

helpu e gyda’r weinidogaeth mae Duw 

wedi ei roi iddo. I mi, dyma’r 

flaenoriaeth gyntaf oherwydd - fel gŵr 

a gwraig - rydym yn gwasanaethu 

Duw gyda’n gilydd. Rwy’n ystyried 

hyn yn fraint enfawr! Rwyf hefyd yn 

edrych ymlaen at gael cychwyn ar gwrs ymarfer dysgu ym Mhrifysgol 

Aberystwyth ym mis Medi 2021. Rwyf mor gyffrous i gael bod yn 

athrawes gan fy mod wirioneddol yn mwynhau gweithio gyda phlant!  

  

Unwaith mae rhwystrau Covid heibio - be ‘dach chi'n edrych 

ymlaen at ei wneud?  

  

Rydym go iawn yn edrych ymlaen at gael teithio i Rwmania i weld 

rhieni Alex! Nid ydym wedi eu gweld ers i ni briodi ym mis Awst ac 

rydym yn eu colli yn fawr iawn.   

  

Be mae rhwystrau Covid wedi ei ddysgu i chi?  

  

Mae argyfwng y Coronafeirws wedi ein dysgu ni fod yn rhaid i ni 

ymddiried yn llwyr yn yr Arglwydd o ddydd i ddydd. Yn ystod y misoedd 

diwethaf, rydym wedi wynebu sefyllfaoedd anodd a chaled, ond, yn 

wyneb popeth, rydym wedi gweld Duw - yn ei garedigrwydd rhyfeddol - 

yn ateb ein gweddïau. Er gwatha’r amgylchiadau heriol, rydym wedi 

gweld fod Duw yn gwbl ddibynadwy a digyfnewid.  
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Clwb Bore Sul 
Mae Clwb Bore Sul wedi ail-ddechrau ar ôl seibiant dros y Nadolig.  Y 

Sul cyntaf wedi’r Ystwyll y thema oedd Sêr pan gyfeiriwyd at hanes y 

doethion yn dilyn y seren at y stabl ym Methlehem ac yna Mair a Joseff 

a’r baban Iesu yn ffoi i’r Aifft.  Gwelwyd 

cyfres o sêr ar y sgrîn – yr aradr, seren y 

gogledd, seren Dafydd, seren Bethlehem 

a seren gobaith. Ar ddechrau blwyddyn 

newydd gofynnwyd i’r plant nodi ar 

seren eu gobeithion a’u dymuniadau ar 

gyfer 2021. Rhestrwyd y canlynol trwy 

air neu lun -pawb yn iach ac yn ddiogel, 

pawb yn garedig wrth ei gilydd, pawb yn meddwl am eraill a lluniau o 

wyneb hapus, calon ac enfys yn mynegi cariad 

a gobaith a gwerthfawrogiad o waith y 

Gwasanaeth Iechyd. Mae’r Apostol Paul yn 

galw ar bob un ohonom i ddisgleirio fel 

goleuadau yn y byd. 

Thema’r ail sesiwn oedd Gofalu am ein gilydd 

a Gofalu am eraill.  Trwy gyfrwng Cwis Pwy 

ydw i ..? rhestrwyd y gweithwyr 

ambiwlans,nyrs,y diffoddwyr tân, y cludwyr bwyd,y ffermwr, y teulu a’r 

Gweinidog. Yna gwelwyd lluniau rhai sydd yn gofalu am adar ac 

anifeiliaid  mewn gwarchodfeydd adar ac ar ffermydd heddiw cyn mynd 

ymlaen at hanes Dafydd y bugail a’r bardd ac awdur Salm 23 a’r ddameg 

a adroddwyd gan Iesu am y ddafad aeth ar goll. Yr adnod a ddewiswyd 

ar derfyn y cyflwyniad  oedd Duw Cariad Yw, Cafodd y plant gyfle i nôl 

rhywbeth sydd yn arbennig iddyn nhw ac y maent yn ofalus ohonynt a’i 

ddangos i’r lleill ac yna nodi ar bapur y pethau bach allan nhw eu gwneud 

i helpu eraill. Roedd yr atebion yn cynnwys y geiriau rhannu a helpu – 

rhannu gyda rhywun sy’n drist, helpu gartref a helpu eraill yn ein byd.    
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Cymdeithas Gweddi a Choffi 

Mae’r Gymdeithas Gweddi a Choffi yn cyfarfod ar Zoom bob bore dydd 

Mawrth am 11 o’r gloch. 

Yng Nghyfarfod Gweddi dechrau’r flwyddyn ar yr ail fore Mawrth yn 

Ionawr, cafwyd myfyrdod a chyflwyniadau ar y sgrîn gan Eifion ar y 

thema Drysau – thema a ddatblygwyd ymhellach yng Nghyfarfod 

Gweddi dechrau ‘r flwyddyn ar y nos Iau gan Nia a Meurig Royles. 

Yn ail gyfarfod y tymor yn ystod Wythnos Weddi am Undod Cristnogol 

cafwyd myfyrdod yn seiliedig ar un o’r myfyrdodau yn y deunydd a 

baratowyd yn arbennig ar gyfer yr wythnos arbennig honno ar y thema 

Aros yng Nghrist.  

Astudiaethau Ffydd a Phaned 

Cynhelir yr Astudiaethau ar brynhawn Gwener am 2 o’r gloch ar Zoom. 

Bydd pedair astudiaeth gyntaf y tymor yn dilyn y thema Gweddi a bydd  

Astudiaethau’r Grawys yn dilyn. 

Mae croeso cynnes i chi ymuno am y tro cyntaf. Cewch y manylion  gan 

Eifion. 

 

Dyddiad i’w gofio: 

Bore Sul, Mawrth 7fed am 10 o’r gloch ar Zoom  - Gwasanaeth Teulu 

Gŵyl Dewi 

Gwahoddir y plant i wisgo gwisg Gymreig neu grys coch Cymru a/neu 

dod â rhywbeth arbennig o Gymru i ddangos. 

Tasg :  - Creu Poster (A4) : 1.Pethau bach gallwn ni eu gwneud i helpu 

eraill  a/neu 2.Ein Cymru Ni 

(Daw mwy o fanylion am y poster gweithgaredd Gŵyl Dewi i Meithrin 

y Morfa yn nes at y dyddiad) 
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Atebion y cwis 

1   Pont yr Odyn. 

2   Actio. 

3   Yng Nghanolfan Gymunedol Penparcau. 

4   Jubilee Storehouse. 

5   Ar y prom, y gornel dan y castell. 

6   Cloc y dre. 

7   R S Hughes, cerddor. 

8   Sgwâr y Frenhines – fwy nau lai gyferbyn â Chapel y Morfa. 

9   Sierra Leone. 

10  Joseph Parry. 

11  Rhedeg 1,000 o filltiroedd mewn 100 diwrnod i godi arian i Ysbyty 

      Bronglais. 

12  John Morris. 

13  Seiclo. 

14  Ifan Morgan Jones. 

15  T Llew Jones. 

16  Aberaeron  -  rhwng Llanarth ac Aberarth.  

17  Un  -  Caerdydd 2008. 

18  Ruth Jên. 

19  Tacsis. 

20  Aled Haydn Jones, Aled Caffi Morgan. 

21  John Davies. 

22  Gwneuthurwr pebyll. 

23  Twrci. 

24  Sawdi Arabia. 

25  Savers. 

26  Dinah. 

27  William Williams Pantycelyn fu farw 11 Ionawr 1791. 

28  Mormoniaeth. 

29  Albrecht Dűrer. 

30  T Rowland Hughes. 

31  Dafydd Elis Thomas. 

32  Derec Llwyd Morgan. 

33  Dartiau. 

34  Gruffydd Owen. 

35  Beti George. 

36  Croce. 

37  Ffermwr Ffowc. 

38  Eurig Salisbury. 

39  Alun Davies, Penparcau. 

40  Prifysgol Aberystwyth. 
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Lluniau 

1  Y Prifardd Gerallt Lloyd Owen. 
2  Saunders Lewis  -  penddelw gan John Meirion Morris. 
3  Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg. 
4  Matthew Rhys, actor. 
5  Iolo Morganwg. 
6  Sharon Morgan, actor. 
7  Karl Jenkins, cerddor. 
8  Mary Lloyd Jones, artist. 
9  Yr Arglwydd Elystan Morgan, gwleidydd. 
10  Elfyn Llwyd, gwleidydd. 

 

Cymdeithas y Morfa - gwahoddiad 

A ydych wedi mwynhau rhaglen y Gymdeithas y tymor hwn? 

 

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

bosibl i godi 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 
 

Oedfaon Chwefror ( i gyd ar zoom) 
7 - Eifion Roberts 

14 - Anna Jane Evans 

21 - Eifion Roberts 

28 - Owain Llŷr Evans  

 

Sara a John oedd golygyddion y rhifyn hwn o Perthyn.  Gwenan 

Creunant ac Ann Parry Owen yw golygyddion y rhifyn nesaf ac os 

gellir anfon y deunydd i  Gwenan (gwenancreunant@gmail.com) os 

gwelwch yn dda, erbyn 19 Chwefror. 

mailto:gwenancreunant@gmail.com

