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Ym mha dywydd beunydd boch – criafol 

Gobeithiol y bythoch; 

A'r mis du'n baeddu, byddoch 

O'r un cyff â'r aeron coch. 

Eurig Salisbury 

 

(Diolch i Amelia am y llun o galendr 2018  

Cynhyrchiad Capel y Morfa) 
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Gair gan y Gweinidog 

Mae caneuon Simon a Garfunkle yn gyfarwydd i’r rhan fwyaf ohonoch 

ac yn eu plith ‘Homeward Bound’, ‘The Boxer’, ‘Scarborough Fair’ a 

‘Bridge over Troubled Waters’. Mi fydda ‘na dŷ bwyta ym Mangor, 

‘Canes’ a’i bapur wal patrwm bambŵ yn ymddangos yn egsotig a’r 

awyrgylch yn ddieithr, wahanol i fachgen o gefn gwlad Llŷn. Rhwng y 

byrgyrs a’r pwdinau heb anghofio'r ‘Blitz’ chwedlonol, fe fyddai ‘na 

gerddoriaeth cefndirol. Yno y clywais am ‘Mrs Robinson’ y tro cyntaf 

a’r ‘Paffiwr’ heb anghofio’r rhyfeddol ‘Cecilia’ ac yno y clywais y geiriau 

‘Sound of Silence’. O bryd i’w gilydd fe fyddaf yn clywed geiriau’r gân 

ar radio a theledu: - 

Helo tywyllwch fy hen ffrind 

Dwi di dod i siarad hefo ti… 

Ac yna’r geiriau – 

O fewn sŵn distawrwydd. 

Geiriau od mewn un ystyr ond ar y llaw arall digon dealladwy a geiriau 

ddaeth yn fyw i mi'r diwrnod o’r blaen. Mi ‘roedd yna ryw dawelwch 

newydd y tu allan a hynny oherwydd y cyfyngiadau diweddar ar ein 

bywydau. Dim sŵn ceir yn rhuthro o un man i’r llall, na phlant yn cicio 

pêl a reidio beic, dim rhuthr arferol galwedigaeth ac aelwyd ond yn 

hytrach rhyw fesur o arafwch yn dychwelyd i’n bywydau. O wrando ar 

y cyfrangau mae’n amlwg bod yna ychydig o anniddigrwydd ynglŷn â’r 

holl fater. Y drafodaeth gyfredol ar beth sy’n angenrheidiol a beth sydd 

ddim yn adlewyrchiad efallai o’r math o fywyd y mae cymdeithas yn 

byw heddiw. Bywyd sy’n cael ei gynnal yn rhy aml o lawer gyda’r 

materol a gwerth bywyd yn cael ei fesur yn yr union dermau yna. Beth 

bynnag am hynny, i lawer un fe fydd y cyfnod clo bur yma’n her ac yn 
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bryder ac yn arbennig i’r rhai sy’n gwybod beth yw unigrwydd ac yn 

gorfod byw gydag iselder ysbryd. Yn ddyddiol mae rhywun yn cael ei 

atgoffa bod cyflwr o’r fath ar gynnydd a’r cyfnod anodd yma yn dwysau 

teimladau unigolion. A’ch ymateb chi a fi? Onid cymuned drugarog, 

gofalus a chariadus ddylai’r Eglwys fod a’i ymholi naturiol am unigolion 

a’i gweithgareddau ymarferol yn gyfrwng cysur a nerth. Mae’n 

ddyddiau anodd i lawer un a distawrwydd digyswllt yn gyfrwng i 

ddarnio bywyd ymhellach. 

Ar y llaw arall, fe wyddom fod distawrwydd mewn bywyd yn gyfrwng 

bendith a’r cyfle i ymdawelu yn ein harwain i feddyliau a phrofiadau 

uwch. Yn aml iawn mi fyddai’n agor drws y cefn wedi iddi nosi ac yn 

camu allan i’r ardd, ac ar noson glir yn treulio ychydig funudau yn 

edrych ar y ffurfafen. Wrth edrych a cheisio adnabod arwyddion y 

ffurfafen, yn ymwybodol hefyd o dawelwch a’r tawelwch yna yn 

gyfrwng bendith. Y tawelwch prin yna sy’n caniatáu i ni wrando ar 

guriad ein calonnau a chymryd cyfrif o’n bywydau ond hefyd y 

tawelwch sy’n caniatáu i ni fod yn ymwybodol o Dduw. Dyna oedd 

profiad y Salmydd - 

Ymddistewch a gwybyddwch mai myfi sydd Dduw 

Neu yn beibl.net - 

Stopiwch! Mae'n bryd i chi ddeall mai Duw ydw i! 

Ac yna’r Proffwyd Elias a’i brofiad o adnabod Duw yn y - 

Llef ddistaw fain. 

Encilio byddai’r Iesu, petai ond am ychydig oriau ac mewn mudandod 

y bu i Paul adnabod y Duw oedd wedi ei argyhoeddi a’i alw. Y 

distawrwydd yna sy’n wahoddiad i blethu ein gweddïau a’n 
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darlleniadau o’r Ysgrythurau yn un clytwaith o weithgaredd fydd yn 

caniatáu i ni brofi Duw a chlywed ei lais. 

Cymerwch ofal ac os am gymorth mewn unrhyw ffordd, yna dewch i 

gysylltiad. 

Eifion 

 

* * * * * 

 

Cyfraniadau ariannol 

Wrth inni nesáu at ddiwedd y flwyddyn anarferol hon, cofiwch 

fod modd i chi gyfrannu at anghenion Capel y Morfa trwy 

wahanol ddulliau. Mae nifer ohonoch yn cyfrannu’n rheolaidd 

trwy archeb banc, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n 

gwneud hynny. Os ydych am drefnu archeb banc, cysylltwch â fi 

ar 610160. 

Os ydych yn bancio ar-lein, gallwch wneud cyfraniad 

uniongyrchol i gronfa Capel y Morfa. Y cod didoli yw 20-18-41 a 

rhif y cyfrif yw 90238848. 

Neu fe allwch sgrifennu siec a’i phostio ataf i yn Coed y Berllan, 

Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth SY23 2HX. Os nad oes modd 

postio, cysylltwch â fi neu â’ch blaenor ardal i drefnu ffordd o 

drosglwyddo’r siec. 

Mae nifer ohonoch wedi anfon cyfraniadau yn ddiweddar, ac 

rydym yn ddiolchgar iawn i chi am wneud. 

Rhidian 
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Newyddion Capel y Morfa 

Anfonwn ein cofion at bawb sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi 

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

yn ein gweddïau ac yn anfon ein cofion cynhesaf atoch. 

Anfonwn ein cofion at Clara Edwards sydd wedi mynd i Gartref 

Carlton House, Llan-non am rai wythnosau. 

 

Dymunwn yn dda i Glyndwr Griffiths ar ddathlu ei ben-blwydd yn 

98 oed ar Dachwedd 25ain. 

 

Cydymdeimlwn yn ddwys â .. 

*Hilda Williams, Penparcau ar farwolaeth ei chwaer, Mrs. 

Ceinwen Goodwin yng Nghartref Tregerddan,  

*Nan Williams ar farwolaeth ei phriod y Parch Adrian Williams. 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant hefyd â Menai a Hedd, ynghyd â 

theulu Hedd, ei wraig Claire a’u plant, Ioan a Lili, sydd wedi colli 

tad, tad yng nghyfraith a thaid. 

 

Llongyfarchiadau i … 

*Dewi a Nerys Hughes ar enedigaeth eu hwyres, Isobel Cari 

Protheroe Hughes merch i Gethin ac Amy. 

*Ieuan ac Eluned Jones ar enedigaeth eu gor-ŵyr, Macsen Hedd 

McKee, mab i Leah a Connor. 
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Gair y Dydd 

 

Diolch i Brynley Roberts am ei waith yn golygu Gair y Dydd am 

gyfnod o ugain mlynedd a dymunwn yn dda i’w olynydd, Rhidian 

Griffiths, wrth iddo ddechrau ar ei waith fel Golygydd.  Llyfryn o 

ddeunydd Defosiwn Dyddiol yw Gair y Dydd a gyhoeddir bob tri 

mis. Mae’n rhoi arweiniad ardderchog i bob diwrnod, drwy 

ddarlleniadau o’r Beibl, myfyrdodau a gweddȉau. Mae’n 

arbennig o werthfawr mewn cyfnod fel yr un presennol. Os oes 

rhywrai ychwanegol yn dymuno derbyn pedwar rhifyn y 

flwyddyn o Gair y Dydd o Ionawr ymlaen os gwelwch yn dda a 

wnewch chi roi eich enwau i Alun Morris erbyn canol Tachwedd. 

 

 

 

 

Bryn a Rhiannon Roberts yn derbyn llun - brodwaith gan Eirwen 

Llwyd Jones, sy’n cynnwys englyn gan John Owen yn diolch am 

ei waith fel golygydd Gair y Dydd. Diolch i Gwerfyl am y llun. 
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Yr Ysgol Sul 

Gwasanaeth Teulu Diolchgarwch ar Zoom 

 

Cynhaliwyd gwasanaeth teulu ar Zoom ar Hydref 20fed. 

 

Diolch i Eifion am arwain y gwasanaeth, am ei ddewis o emynau 

ac am gyflwyno’r stori Iachau’r deg dyn gwahanglwyfus gyda 

chymorth lluniau ar y sgrin. Dim ond un ohonynt ddaeth yn ôl i 

ddiolch - gwers bwysig i bob un ohonom. 

 

Cafwyd cyfraniadau gan y grwpiau sydd yn cyfarfod o Sul i Sul. 

Roedd plant Meithrin y Morfa wedi recordio pennill  yr un yn eu 

cartrefi o’r gận Llyffaint sy’n dod. Roedd yr holl waith yn 

gysylltiedig â storiâu’r Creu, Noa a Joseff wedi eu casglu ar ffurf 

fideo gan Catherine. Cafwyd gweddïau Diolch wedi eu recordio 

ymlaen llaw gan y dosbarth ieuenctid a chyflwynwyd y gerdd 

Diolchgarwch am y Wê a gyfansoddwyd gan aelodau’r Clwb bore 

Sul Zoom (7-11-oed) o dan arweiniad Rocet Arwel. Yn ogystal â 

diolch am roddion diolchgarwch arferol a dderbyniwn, eleni 

mae’n bwysig gwerthfawrogi’r cyfryngau technolegol a sonnir 

amdanynt yn y gerdd: 

 

 

Diolchgarwch am y Wê 

Diolch wnawn fel arfer 

Am fwyd a gofal da 

Am heddwch i’w mwynhau nhw 

Trwy’r gaeaf a thrwy’r ha. 



8 

 

 

Ond eleni mae’n wahanol 

A’r byd i gyd ar glo 

Heb help y cyfrifiadur 

Fysa ni di mynd o’n co’. 

 

Diolch i’r cyfrifiadur 

Dros y wê caf weld dy lun 

Y wê sy yn ein cydio 

Ac yn ein gwneud yn un. 

 

Diolch am y lap top 

Nintendo ac x-box 

Caf chwarae gyda’m ffrindiau 

Tra’n bwyta lot o chocs. 

 

A nawr rydyn ni yn Zoomio 

Heb symud cam o’r lle 

I weld tad-cus a neiniau 

Yn y gogledd pell a’r de. 

 

Os nad o’n i’n mynd allan 

Dim siocled ar ôl yn y lle, 

Cawn ordro ar y wefan 

A’u cael i’r drws cyn te. 

 

Mae’n siŵr bod well i ni ddiolch 

Am Teams a’n cadwodd ni 

Yn gorffen ein gwaith cartref 

Bob dydd o naw tan dri! 
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Diolch wnawn fe arfer 

Am fwyd a gofal da 

Am heddwch i’w mwynhau nhw 

Trwy’r gaeaf a trwy’r ha. 

 

Ond eleni mae’n wahanol 

A’r byd i gyd dan glo 

Heb help y cyfrifiadur 

Fysa ni di mynd o’n co’. 

 

Wrth i ni gynnal ein Gŵyl Diolchgarwch mae’n bwysig cofio am 

eraill yn ein byd sydd yn byw mewn amgylchiadau anodd ac 

argyfyngus. Ar ddiwedd y gwasanaeth cawsom ein hatgoffa o’r 

cyfle i gyfrannu at Gasgliad Bara i’r Byd Cymorth Cristnogol trwy 

anfon ein cyfraniadau at y Trysorydd Rhidian Griffiths. 

 

 

Clwb Bore Sul 

 

Mae’r Clwb Bore Sul wedi cyfarfod yn Y Morlan ddwywaith yn 

ystod yr amser roedd y gwasanaeth yn Y Morfa. Roedd Catherine 

a minnau yno gyda’r plant oed Meithrin, Derbyn a Blynyddoedd 

1-6 Ysgol Gynradd gan ddilyn y canllawiau diogelwch 

angenrheidiol ac roedd yn braf cyfarfod wyneb yn wyneb. Mae 

Meithrin y Morfa wedi parhau bob wythnos ar Facebook a‘r Clwb 

Bore Sul ar Zoom bob yn ail wythnos. Pan fydd yr amgylchiadau 

yn anodd a phan na fydd y gwasanaethau yn y capel, bydd y Clwb 

Bore Sul ar Zoom bob wythnos am 10 o’r gloch a’r Ieuenctid ar 
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Zoom am 11 o’r gloch. Diolch i bawb sydd yn cynorthwyo gyda’r 

gwaith plant a ieuenctid yn y cyfnod anodd hwn. 

Eleri 

 

Llun Joseff 

 

Mewn un sesiwn cyflwynwyd stori Joseff 

trwy gyfrwng lluniau ar y sgrin. Cafwyd 

ymatebion gan y plant ac maent i’w gweld 

wedi eu cofnodi yn y llun.  Cawsom sesiwn 

o helfa lliwiau a meimio’r teimladau yn y 

stori o dan arweiniad Bethan Davies. Y 

neges ar ddiwedd y stori oedd bod Joseff, 

trwy’r profiadau anodd gafodd, wedi 

maddau i’w frodyr, ac wedi cynnig cartref 

i’w dad Jacob, a’i frodyr yn Yr Aifft. 

 

Ydy stori Joseff yn ein harwain at stori heddiw? …… 

 

Gwelwyd llun cyfarwydd yn ymddangos 

ar y sgrin? Pwy? Wel! MARCUS 

RASHFORD – un a gafodd fywyd anodd 

iawn yn blentyn ac sydd nawr ar y blaen 

i sicrhau prydau bwyd am ddim i blant 

sydd mewn angen, cymaint yw ei ofal am 

eraill.  Diolch amdano. 

 

Llun o Wikimedia Commons  
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Newyddion Ebeneser 

 

 
 

Cofion a dymuniadau gorau 

Anfonwn ein cofion at ein haelodau a’n cyfeillion yn Ebeneser.  

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod 

anodd yma. Cofiwn am y rhai sydd yn derbyn gofal mewn cartrefi 

preswyl ac yn eu cartrefi eu hunain. 

 

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn â Hilda Williams ar farwolaeth ei chwaer, Mrs 

Ceinwen Goodwin, yng Nghartref Tregerddan. Yr ydym yn 

cydymdeimlo â chwi fel teulu ac yn anfon ein cofion atoch. 
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Sul yr Hinsawdd: Adolygiad o wasanaeth 11 Hydref 

Pwy a feddyliai chwe mis yn ôl y byddai ein haddoli ar y Sul wedi 

datblygu i fod yn blethwaith o oedfaon yn y capel (bob pythefnos), yn 

ein cartrefi drwy dechnoleg zoom a thrwy gyfres o fyfyrdodau ar y 

cyfryngau cymdeithasol. Mae Perthyn yn cael ei dderbyn a’i ddarllen 

yn electronig yn bennaf erbyn hyn er bod copïau caled hefyd yn cael 

eu postio i bawb i sy’n dymuno hynny. 

 

Y cam diweddaraf yw estyn gwahoddiad i bregethwyr gwadd arwain 

oedfaon drwy zoom. Digwyddodd hynny am y tro cyntaf fore Sul, 11 

Hydref, pryd y cawsom oedfa gynnes, fywiog dan arweiniad y 

Parchedig Beti-Wyn James o Gapel y Priordy, Caerfyrddin. 

 

Roedd ei neges amserol yn her i bob un ohonom. Dewisodd gyplysu’r 

ffaith fod 11 Hydref yn Sul yr Hinsawdd gyda dechrau cyfnod 

Diolchgarwch. Defnyddiodd y ddelwedd o ardd i ddangos sut mae 

dynoliaeth wedi llwyr esgeuluso’r cyfrifoldeb i fod yn warchodwyr y 

Greadigaeth. Canlyniad hynny yn ôl yr Apostol Paul yw bod y ddaear 

mewn gwewyr: ‘Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn 

ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi...’ Rhuf: 8: 22. 

 

Ei neges gadarnhaol oedd nad yw byth yn rhy hwyr i ddiogelu a 

gwarchod creadigaeth Duw. Yr ydym yn cael ailgyfle drwy Iesu Grist i 

ofalu am ein byd bregus rhyfeddol drwy ofalu nid yn unig am ein cyd-

ddyn ond am bob rhan o’r greadigaeth. Galwad i addoli oedd ganddi, 

ond galwad i weithredu hefyd fel y dangoswyd i ni drwy esiampl ac 

aberth Iesu Grist. 

 

Gwerfyl Pierce Jones 
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Cyfeiriodd y Parchedig Beti-Wyn James at y gerdd Diolchgarwch 

gan Tudur Dylan, un o aelodau Capel y Priordy. 

 

 

Diolchgarwch 

 

Yn lle rhoi diolchgarwch dros wythnos o hyd, 

dylai diolch barhau dros y flwyddyn i gyd. 

  

Diolch am ffordd sydd yn mynd dros y mynydd 

i bob un a fynn gael dilyn ei drywydd. 

  

Diolch am fôr ac am dir ac am awyr 

ac am werth pob golygfa na allwn ei mesur. 

  

Am haul, ac am law, a phob math o dywydd 

ac am fod yn heulwen ynghanol y stormydd. 

  

Ond wedi’r dilyw a’r duwch llaith 

diolch am enfys a’i lliw dros y daith. 

  

Diolch am flodau, eirlysiau, briallu 

yn addo bod gwanwyn ar fin dod yfory. 

  

Am gael amser i fedi holl ffrwythau’r ddaear, 

am nodd yr afalau ac am flas y mwyar. 

  

Am weld ambell i drysor wrth fynd i grwydro 

ac am le i eistedd wrth inni fyfyrio. 
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Am olion ddoe dros ein cilcyn o dir 

ac am neges i’n hannog i gofio’r gwir. 

  

Am brydferthwch ein daear, ac am bili pala, 

am arwyddion gobaith ynghanol yr eira. 

  

Am gelf, ac am waith, ac am wlad i’w chadw 

am bob Cwm Pennant, am bob trai a llanw. 

  

Diolch am liw cyn i’r gaeaf ddod, 

ac am dŵf yn y llefydd caleta’n bod. 

  

Am y llyn, am y mynydd a fu erioed, 

Am y lôn fach dawel sy’n mynd drwy’r coed. 

  

Am gwmni yr adar cyn i’r tywydd droi 

ac am gwmni ein gilydd er i’r cwmwl grynhoi. 

  

Am gael cyrraedd y copa er blino’n llwyr, 

am ofalu amdanom o fore hyd hwyr. 

  

am gadw cyswllt drwy’r blynyddoedd maith, 

ac am fod yn gwmni ar hyd y daith. 

 

 

 

Tudur Dylan Jones 
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Gweddi 

    Rho dy gymorth 

Diolchwn, O Arglwydd, am i ti blygu at ein gwendid ni 

a dod yn agos atom yn dy Fab Iesu Grist.  

 Cynorthwya ni, trwy dy Ysbryd Glân, i nesáu atat ti: 

i ymdawelu ger dy fron a theml dy bresenoldeb, 

i ddisgwyl wrthyt ac ymddiried ynot, 

i fyfyrio arnat a cheisio dy wyneb, 

i ddiolch i ti ac i edifarhau, 

i roi mewn geiriau ein hofnau a’n hymbiliau. 

 Cynorthwya ni i doddi’r dieithrwch sydd rhyngom a thi 

ac i weld bod ffordd wedi’i hagor o’n calonnau cyndyn ni  

i gyfeiriad dy nefoedd dy hun, 

a chymorth ni i gerdded y ffordd honno 

gyda chalonnau llawn cariad a chlod. 

 

 Amen 

 

Elfed ap Nefydd Roberts, allan o Amser i Dduw a olygwyd gan Elfed. 
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Adroddiadau’r Gymdeithas gan Gareth Owen 
  

Medi 28: Wele ni normal newydd 
 

 
 

Daeth nifer dda o’r aelodau ynghyd ar noson agoriadol y 

Gymdeithas dan amgylchiadau tra gwahanol i’r arfer. 

Penderfynwyd eleni i gynnal yr holl gyfarfodydd ar Zoom. Roedd 

yn rhaid hebgor rhai arferion megis te a bisgedi ar y diwedd a 

chyd-ganu i gyfeiliant. Golygai hynny fod Jean ac Hefina, 

trefnyddion y lluniaeth, a Mary, trefnydd y cyfeilyddion yn cael 

seibiant. Cawsom serch hynny ein harwain mewn defosiwn drwy 

ddarlleniad a gweddi gan Huw (Evans). 

 

Er nad yw cyfarfod ar Zoom yn hollol ddelfrydol mae peth 

mantais iddo ac un o’r manteision hynny yw ei fod yn ein galluogi 

i groesawu cyfranwyr o bell. Felly pleser oedd croesawu Karen 

Owen o Benygroes atom. 

 

Mae Karen yn enw adnabyddus fel bardd a chyfathrebwraig sydd 

bob amser â rhyw brosiect ar y gweill. Yr hyn sy’n nodweddu 

llawer o’i phrosiectau yw cydweithrediad rhwng pobol greadigol 
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eraill ac enghraifft ddiweddar o hyn oedd y ddrama gerdd ‘Te yn 

y Grug’ yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Conwy. Daeth i 

sylw’n ddiweddar am ei gwaith gyda’r gymuned ym Mhenygroes 

fel arweinydd a hyrwyddwr cymdeithasol. Hi oedd cynullydd y 

côr pop-up a sefydlwyd i wrthwynebu yr arwyddion o hiliaeth a 

ddangosodd ei ben hyll yn ei hardal yn ddiweddar. Hi hefyd yw 

hyrwyddwr y prosiect i uno dau gapel o enwadau gwahanol i 

gefnogi'r gymdeithas drwy gyfnod dyrys y pandemig, wrth iddi 

dreulio'r flwyddyn nesaf yn dilyn cwrs ‘Profi Galwad’. 

 

Roedd ei thestun yn un amserol iawn sef ‘Wele ni normal 

newydd’ a chafwyd cyflwyniad bywiog ac amrywiol. Llwyddodd i 

ddal ein sylw gyda chymysgedd o ddarlleniadau fidio a thraciau 

sain. Cerddi cynganeddol oedd ganddi bennaf ac mae’r ganddi'r 

gallu i fynegi ei hun mor rhwydd drwy’r gynghanedd. Mae’r term 

‘Cerddi Caeth’ i’w weld yn amhriodol yng nghyswllt Karen. Roedd 

cynnwys y cerddi yr un mor amrywiol â’r cyflwyniad yn ymestyn 

o gerdd flin am Boris Johnson yn dweud wrthym am olchi dwylo 

gydag adlais o Pontiws Peilat, cerdd wleidyddol am Owain 

Glyndŵr (Llythyr Pennal) yn ymateb i gefnogaeth gynyddol i 

Gymru annibynnol, cerdd ramantus am chwedl nant Gwrtheyrn, 

Rhys a Meinir gyda’r awgrym fod eu cariad yn parhau. 

Llwyddodd i blethu'r testun ‘Wele ni normal newydd’ yn gywrain 

drwy’r cwbl. 

 

Talwyd y diolchiadau gan Gwenan a chyfeiriodd at gyfraniad 

unigryw Karen i fyd barddoniaeth gyda’i syniadau newydd llawn 

gwreiddioldeb. 
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Hydref 12: Y Cymry fu’n ymgyrchu yn erbyn 

caethwasiaeth yn y 18G a’r 19G 

 

Daeth criw da ynghyd i 

ail gyfarfod ‘Zoom’ o’r 

tymor a chawsom ein 

harwain yn y defosiwn 

gan Dafydd Morgan 

Evans. 

 

Yn ymuno â ni y tro hwn 

roedd Dr Elin Jones yr 

holl ffordd o Ystradmynach. Mae Elin yn wyneb a llais cyfarwydd ar 

radio a theledu yn rhannu o’i gwybodaeth ar faterion hanesyddol 

amrywiol. Mae hefyd wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau fod Hanes 

Cymru yn rhan greiddiol o addysg plant yn ysgolion Cymru. 

 

Ei thestun amserol oedd - ‘Y Cymry fu’n ymgyrchu yn erbyn 

caethwasiaeth yn 18G a’r 19G’ Dechreuodd ei sgwrs drwy gyfeirio at 

rhai o gapeli cynnar Cwm Rhymni oedd yn feithrinfeydd i syniadau 

rhyddfrydol am gaethwasiaeth. Roedd William Williams Pantycelyn ei 

hun yn arddel daliadau gwrth gaethwasiaeth. 

 

‘Fe’i câr y Negro tywyll du 

Yn hyfryd maes o law 

Pan t’wynno gwawr efengyl gras 

I dir yr India draw.’ 

 

Honnai William Williams fod y planwyr yn America wedi cytuno â’i 

gilydd i beidio â gwneud Cristinogion o’r caethweision rhag ofn iddynt 

sylweddoli fod gan bob dyn yr un gwerth yng ngolwg Duw. 
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Cyfeiriodd Elin hefyd at yr ‘Academi’ - colegau gan yr anghydffurfwyr 

a oedd yn cynnig addysg lawer iawn gwell na phrifysgolion y dydd. 

Cynigient bynciau megis Mathemateg a’r gwyddorau. Rhoddodd sylw 

arbennig fel un o gynnyrch yr academi i David Williams - 1738 - 1816 

(ymysg eraill). Roedd yn weinidog, athro, athronydd, awdur, cyfaill i 

Benjamin Franklyn a rhai o arweinwyr y chwyldro Ffrengig. 

 

Cryn syndod efallai oedd sylweddoli fod y cymeriad lliwgar, Iolo 

Morgannwg yn mynegi ei wrthwynebiad i gaethwasiaeth yn aml. 

Roedd yn gwerthu siwgr yn ei siop ac ar y paced roedd y geiriau - ‘Sugar 

is free of human blood ‘. 

 

Nid yw’r hen Gymru fach yn ddilychwyn ar fater caethwasiaeth 

chwaith. Cyfeiriwyd at gofgolofn Y Cadfridog Thomas Picton (1758 - 

1815) - perchennog creulon caethweision tra’n rheolwr Trinidad. 

Mae’r drafodaeth ynglŷn â beth i’w wneud â chofgolofnau o’r fath yn 

gyfredol iawn. Awgrymwyd ei bod yn bwysig canfod rhyw ffordd o 

gofio a dysgu o gamgymeriadau’r gorffennol heb eu mawrygu. 

 

Cynigwyd y diolchiadau gan Mary Owen 

 

 

Hydref 26: Cymdogion Rhyngwladol 

Dan amgylchiadau arferol y noson hon fyddai Swper Diolchgarwch y 

Gymdeithas, ond y tro hwn roedd yn rhaid hepgor y swpera. Mae’n 

siŵr fod llawer o’r aelodau wedi swpera yn barod cyn y cyfarfod Zoom 

yng nghlydwch eu cartrefi. Roedd serch hynny deimlad o 

ddiolchgarwch yn treiddio drwy’r cyfarfod. 

 

Ein siaradwr gwadd oedd Cynan Llwyd - Cyfarwyddwr Gweithredol 

Cymorth Cristnogol. Roedd llawer o’r aelodau yn ei adnabod yn dda 
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gan y magwyd yn ardal Aberystwyth. Cychwynnodd ei yrfa addysgol yn 

nosbarth meithrin Mary Morris, yna drwy’r ysgol gynradd ac ysgol 

Penweddig cyn mynd i’r coleg i Gaerdydd i wneud gradd yn y Gymraeg. 

Daeth yn ôl wedyn i Aberystwyth i wneud gradd meistr cyn dychwelyd 

i Gaerdydd i wneud ei ddoethuriaeth ac yno mae’n byw ar hyn o bryd. 

Mae’n awdur dwy nofel ar gyfer ieuenctid ac mae’n werth nodi beth 

ddywedodd Manon Steffan Ross am ei nofel Tom - Cyffrous, mentrus 

a chwbl unigryw. Derbyniodd hefyd Gwobr Ffuglen Cheval i 

Ysgrifenwyr Ifanc. 

 

Cytunodd Cynan yn 

garedig iawn i arwain y 

defosiwn fel rhan o’i 

sgwrs. Roedd y defosiwn 

yn baratoad perffaith i’r 

cyflwyniad a ddilynodd. 

Cyfeiriodd at argyfyngau a 

wynebodd cymunedau yng 

Ngogledd Kenya sef cyfnod 

di law a barodd am ddwy 

flynedd. Pan gyrhaeddodd y glaw o’r diwedd roedd llawenydd pan 

ddechreuodd y tir lasu unwaith eto, ond fe barodd y glaw yn ddi-dor 

am wyth wythnos gan olchi ffwrdd y cnydau. Ar ben y cwbl daeth pla 

o locustiaid a difa hynny o’r cnydau oedd ar ôl, ac ar hyn o bryd mae’r 

COVID-19 yn ychwanegiad blin i’r holl drychinebau. Y cwestiwn a 

ofynnir yn aml yng nghyd-destun argyfyngau yw - ‘O Dduw ble rwyt 

ti?’, ac fe glywir hyn yn aml heddiw mewn perthynas â’r pandemig. 

Ateb Cynan i’r cwestiwn oedd bod Duw i’w weld yn ymroddiad y 

gweithwyr allweddol yn yr ysbytai, cymwynasau cymdogion, gwaith 

partneriaid Cymorth Cristnogol ac ymdrechion Eglwysi Cymru i 

gefnogi’r tlawd a’r anghenus. Ar ddiwedd y defosiwn cyflwynodd 

Cynan Weddi Apêl yr Hydref Cymorth Cristnogol. 
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Dduw cariadus. 

Tyrd yn awr a gwna ni yn 

gymuned fyd eang yn gofalu 

am ein gilydd trwy ymdrech ac argyfwng 

yn ymestyn tuag at ddieithriaid 

a ddaw yn chwiorydd a brodyr 

yn ein siapio i fod yn gymuned ofalgar 

yn cryfhau ein gilydd 

yng nghyd sefyll hyd nes i gyfiawnder ddod i bawb. 

Yn dy enw di gweddïwn, 

Amen 

 

Testun sgwrs Cynan oedd - Cymdogion Rhyngwladol a chyn mynd a ni 

draw i Nicaragua ochr arall i’r byd mynegodd ei werthfawrogiad o 

ymdrechion Capel y Morfa dros y blynyddoedd i godi arian tuag at 

Gymorth Cristnogol. Cyflwynodd argyfyngau’r wlad drwy gyfrwng 

hanes teulu unigol - y fam Angela a’i dwy ferch. Mae’r newid hinsawdd 

yn achosi problemau mawr yn Nicaragua fel mewn llawer rhan arall o’r 

byd. Mae’r cnydau traddodiadol coffi yn crebachu ac oherwydd hyn 

mae Cymorth Cristnogol yn cydweithio â phobl fel Angela drwy 

bartneriaid megis ‘Soppexccca’ i arallgyfeirio a chydweithio gyda’i 

chymdogion i dyfu cnydau mwy gwydn megis siocled. Mae’n bolisi gan 

Gymorth Cristnogol i weithio drwy asiantaethau o’r fath oherwydd 

bod ganddynt well dealltwriaeth o iaith, arferion a diwylliant y wlad. 

 

Weithiau cyhuddir Cymorth Cristnogol o fod yn rhy wleidyddol, ond 

ymateb Cynan i hyn yw mai gwleidyddiaeth yw newyn. 

 

Cyflwynwyd y diolchiadau gan Eleri Davies. 
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Gemathon 

 

Yn ystod 2019 a dechrau 2020 bu Iestyn - sydd nawr yn 14 oed - 

yn derbyn triniaeth ddwys iawn am fath prin o ganser ar yr 

esgyrn.  Bu’n teithio ar draws y wlad i wahanol ysbytai, o 

Gaerdydd i Birmingham ac o Lundain i Fanceinion.  A bu’n rhaid 

iddo hefyd dreulio llawer o amser wedi ei ynysu yn y tŷ heb allu 

gweld ei ffrindiau. 

 

Un o’r pethau a roddodd gysur mawr iddo yn ystod cyfnod ei 

driniaeth oedd chwarae gyda’i ffrindiau a’i deulu ar y cyfrifiadur 

neu’r X-Box. A dyna a roddodd iddo’r syniad o gynnal Gemathon 

gyda’i frodyr, Owain, Mabon a Siôn, yn ystod mis Medi, sef ‘Mis 

codi ymwybyddiaeth o ganser mewn plant’. Roedd nifer o 

elusennau canser plant wedi bod yn gefn aruthrol i ni, ond 

roeddem yn awyddus y tro hwn i gefnogi elusen a oedd wedi rhoi 

cymorth arbennig i frodyr Iestyn. 

 

Mae’r Kids Cancer Charity yn rhoi sylw penodol i anghenion 

brodyr a chwiorydd plant sy’n dioddef o ganser wrth iddynt 

ymgodymu â’r ansicrwydd a’r newidiadau dwys sy’n dod i ran 

teuluoedd yn sgil y diagnosis. Bu Anne, sydd yn gweithio i’r 

elusen fel therapydd chwarae, yn ymweld â’r tŷ yn gyson yn 

ystod triniaeth Iestyn i siarad â Mabon ac Owain. Ac am bob cam 

o’u taith hwy gydag Iestyn byddai Anne yn cyflwyno glain neu 

‘bead of courage’, iddynt i’w roi ar linyn. Bu hynny’n help mawr 

iddynt i fynegi eu teimladau ac i greu naratif o’u profiadau.   

 

Cynhaliwyd y Gemathon ar y 27ain o Fedi a bu’r pedwar brawd, 

a’u cefndryd yng Nghaerdydd a Moscow, yn chwarae drwy’r 
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dydd i godi arian. Rydym mor ddiolchgar i bawb sydd wedi 

cyfrannu ac rydym i gyd wrth ein boddau i fod wedi codi £2,000 

i elusen sy’n agos iawn at ein calonnau. Hoffwn hefyd gymryd y 

cyfle hwn i fynegi ein diolch i gymuned y Morfa am yr holl 

gefnogaeth a dymuniadau da a dderbyniasom ers i Iestyn fynd 

yn sâl.  

 

Flwyddyn nesaf, fe awn ati eto, ac mae’r bechgyn wedi addo 

gwneud rhywbeth ychydig mwy iach y tro nesaf, reidio beics 

efallai, i wneud i fyny am yr holl siocled a melysion a fwytawyd 

yn ystod y Gemathon eleni! 

 

Geraint Phillips 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestyn ynghyd ag Owain, Mabon a Siôn yn chwarae gêmau a 

Mabon ac Owain gyda’i mwclis gleiniau dewrder 
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Adolygiad o oedfa fore Sul 25 Hydref 

o dan ofal Y Parchg Meirion Morris 

 
Arweiniwyd yr oedfa, a 

gynhaliwyd ar Zoom o'i gartref yn 

Llandysul gan Y Parchg Meirion 

Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 

Cyflwynwyd cyfres o weddïau a 

chyfeiriwyd yn un ohonynt mai 

dyma oedd Sul y Beibl. Fe'n 

gwahoddwyd i ymuno i ganu 

emynau rhifau 1, 779 a 126, yn 

Caneuon Ffydd, a chanwyd emyn 358 ar dôn newydd gan 

ddeuawd yn Llandysul. 

 

Darllenwyd Salm 113 ac yna rhan gyntaf ail bennod Llyfr Cyntaf 

Samuel, sef Gweddi Hanna, gydag adnodau 7 ac 8 yn destun y 

bregeth. Cyfeiriwyd at gefndir y weddi, gyda Hanna, mam y 

proffwyd Samuel, yn edrych ymlaen at y cyfnod pan fyddai 

bwriadau Duw wedi eu sylweddoli yn gyflawn ac yn weladwy.  

Yna cyflwynwyd, gyda nifer o gyfeiriadau Beiblaidd perthnasol, 

anogaeth i ni werthfawrogi'r modd y byddai'r Arglwydd yn ein 

tlodi ond eto yn ein cyfoethogi. Mae'n codi'r gwan a'r anghenus, 

ac yn sicrhau ein hetifeddiaeth gan bwysleisio'r geiriau eiddo'r 

Arglwydd golofnau'r ddaear, sef rhan o adnod 8. 

 

 

D. Huw Owen 
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NOSON Y GYMDEITHAS – Tachwedd 23 gyda  

MYRDDIN AP DAFYDD: ‘Mae stori yn yr enw’ 

 

Cais gan Myrddin: 

Mae Myrddin yn gofyn am geisiadau gan aelodau’r Gymdeithas 

i drafod enwau lleol. Bydd gofyn i bob cais gyflwyno enw, hefyd 

unrhyw wybodaeth leol am yr enw, unrhyw hanesion, unrhyw 

straeon sy’n dehongli ac ati. Bydd yntau wedyn yn dewis 5 i’w 

cynnwys yn y sgwrs. 

Danfonwch eich ceisiadau at Gareth Owen: 

g.owen66@btinternet.com  

 

 

Gofalu am y cread – Caring for creation 

O dan ofal Cytun Waunfawr 

Dydd Sadwrn, 14 Tachwedd am 11 y bore ar Zoom 

 

Y siaradwr fydd Henry Thomas White a fydd yn rhoi ei 

gyflwyniad yn Saesneg. Rhowch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost 

i Dilys (dilys_lloyd@yahoo.co.uk) os dymunwch dderbyn 

gwahoddiad. 

 

Bydd cyfarfod gwaith y Cyfarfod Blynyddol yn dilyn am 11:50 

wedi egwyl fer. 
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Darlith Flynyddol Morlan-Pantyfedwen 2020 

7.30 nos Lun 16 Tachwedd 2020 ar Zoom 

 

Understanding Young Millennials: Values, Identities 

and Belonging 

gyda’r  

Athro Linda Woodhead, Prifysgol Caerhirfryn 

 

Cadeirydd: Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth 

 

Croeso i bawb ymuno.  

 

Cysylltwch â Gwenan i roi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost, er 

mwyn i chi dderbyn y linc zoom. 

Ffôn: 01970 612806 

E-bost: post@jamespantyfedwen.cymru 
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Yr Athro Linda Woodhead (llun o Wikimedia Commons) 

 

 

Mae’r Athro Woodhead yn academydd sy’n arbenigo mewn 

astudiaethau crefyddol a chymdeithaseg crefydd. Mae wedi 

astudio’r newid crefyddol fu ers yr 1980au ac wedi ysgogi 

trafodaethau cyhoeddus am ffydd. Dywed hi ei hun ei bod bob 

amser â diddordeb mawr yn y modd y mae credoau unigolion yn 

ffurfio eu bywydau, mor wahanol y gall y credoau hynny fod a 

sut a pham fod y credoau’n newid dros gyfnod o amser. Mae 

wedi astudio Cristnogaeth, ysbrydolrwydd, Hindŵaeth ac Islam, 

ac mae ei gwaith wedi ymchwilio i wahanol ffurfiau o 

Gristnogaeth, twf ysbrydolrwydd amgen, rhywedd, grym a 

chrefydd, twf y ‘dim crefydd’ a gwerthoedd a chredoau’r rheiny 

sy’n honni nad oes ganddynt grefydd. Bydd y ddarlith hon yn 

rhannu canlyniadau prosiect ymchwil diweddar fu’n edych yn 

benodol ar werthoedd y genhedlaeth a aned yn yr unfed ganrif 

ar hugain a’r modd y mae’r gwerthoedd hynny’n dylanwadu ar 

fywydau a chymunedau heddiw. 
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Dyddiadur Tachwedd 2020 

 

Gwasanaethau'r Sul (10 y bore) 

1     Eifion Roberts (ar Zoom) 

8     Denzil Morgan (ar Zoom) 

15   Eifion Roberts (yn y capel) 

22   Rhidian Griffiths (ar Zoom) 

29   Eifion Roberts (yn y capel) 

 

Ysgol Sul Plant ac ieuenctid: yn y Morlan pan fod gwasanaeth yn 

y capel (fel arall ar Zoom). 

 

Cylch gweddi a choffi: bore Mawrth am 11 y.b. ar Zoom. 

Ffydd a phaned: Prynhawn Gwener am 2 y.p. ar Zoom. 

 

Y Gymdeithas ar Zoom 

Anfonwch e-bost at g.owen66@btinternet.com os am ymuno 

â’r cyfarfodydd. 

 

Llun 9 Tachwedd     Ann Parry Owen: ‘35 mlynedd o ymchwil ar 

y bryn (Hanes y Ganolfan Geltaidd)’ 

Llun 23 Tachwedd   Myrddin ap Dafydd: ‘Mae stori yn yr enw’ 

 

Golygydd y rhifyn hwn yw Hywel Lloyd.  

Cyfraniadau ar gyfer rhifyn mis Rhagfyr/Ionawr o Perthyn i  

Sarah a John (sarahminyfron@hotmail.com) erbyn dydd 

Gwener, 20 Tachwedd, os gwelwch yn dda. 

 

 


