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Gair gan y Gweinidog 
Anodd credu mai hwn fydd yr ail Basg dan amgylchiadau Covid-19. 
Roedd Pasg 2020 yn brofiad newydd i ni gyd a’r orfodaeth i ‘aros 
gartref’ yn cyfyngu ar unrhyw weithred ymarferol ac unrhyw arfer 
sydd ynghlwm â’r cyfnod arbennig hwn yng nghalendr yr Eglwys 
Gristnogol. I lawer un, methwyd ymweld â mynwent i gofio a thalu 
gwrogaeth i anwyliaid, ac yn hytrach na bod gyda’n gilydd yn dathlu 
ac yn moliannu, bodlonwyd ar fyfyrdodau wedi eu recordio a 
chyfarfodydd rhithiol. Er mor rhyfedd roedd bywyd yn ym-
ddangos, yn dawel bach, roedd yna ryw feddwl mai rhywbeth dros 
dro oedd hyn i gyd. Cadw at y canllawiau, bodloni ar y cyfyngiadau 
ac ymhen amser fe fyddai pethau’n gwella.  

 Do, fe ddechreuodd pethau newid ac wrth i’r cyfyngiadau lacio 
dychwelodd rhyw fath o normalrwydd i’n bywydau. Fe gafwyd 
cyfle i deithio ychydig a chyfle i ymweld â theulu a thrwy hynny 
brofi atgyfnerthiad emosiynol ac ysbrydol. Ond mewn dim o 
amser, dyma ddarganfod ein hunain ‘dan glo’ unwaith yn rhagor a 
bydd 19 Rhagfyr, 2020 yn ddyddiad a fydd yn aros yn y cof am 
amser. A ninnau wrthi’n rhoi trefn ar ddarpariaethau’r Nadolig fe 
ddaeth y newyddion sydyn y byddai popeth yn cau am hanner nos. 
Gwir, fe godwyd y cyfyngiadau am ddiwrnod, ond profiad 
gwahanol fu’r profiad hwnnw i’r rhan fwyaf ohonom a ninnau’n 
gorfod dygymod â dathliadau tawel. 

 Wrth ysgrifennu’r ychydig eiriau hyn mae pethau ar newid 
unwaith eto. Yn fwy na dim, mae ’na frechlyn ar gael a’r broses o’i 
weinyddu yn rhyfeddol o effeithiol. All rhywun ddim llai na datgan 
gwerthfawrogiad o’r byd gwyddonol a gwleidyddol a’r modd 
gwyrthiol y datblygwyd y brechlyn. Yr her fawr bellach yw ei 
ddosbarthiad ac yn arbennig felly y tu hwnt i’n cymunedau lleol, a 
gelwir arnom i roi pwysau ar lywodraethau i sicrhau tegwch a sylw 
i unigolion difreintiedig y byd. Ewch i wefan Cymorth Cristnogol 
a sylwch ar y cyfle i brynu brechiadau. Ac nid y brechlyn yn unig 
sy’n awgrymu fod newid ar droed, ond hefyd y datod hwnnw yng 
nghyd-destun cyfyngiadau a’r addewid y bydd pethau’n dychwelyd 
i drefn ymhen ychydig fisoedd. 

 Bob tro y bydda’ i’n clywed y geiriau hynny mi fydda’ i’n teimlo 
eu bod yn hynod o gamarweiniol, oherwydd mi rydach chi a fi yn 
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gwybod na fydd pethau byth yr un fath. Fe fydd yna adfer peth 
normalrwydd ond ar yr un pryd fe fyddwn yn gorfod dysgu byw 
gyda’r feirws ac yn siapio bywyd i gyd-fynd â hynny. Rhan o hyn 
fydd ein ffydd, yn addoliad a gwasanaeth, a’r sylweddoliad bod 
technoleg wedi achosi i ni symud ymlaen flynyddoedd a gyda hynny 
yr ehangder newydd yna sy’n perthyn i’n bywydau. Pwy feddyliai y 
byddai Naw o Japan, Eunice o Sir Fôn a Muriel o Coventry yn 
ymuno’n ffyddlon â Chapel y Morfa o Sul i Sul? Dyna’n hanes ni 
bellach a’r newydd-deb hwn yn dod â ni at graidd ein dealltwriaeth 
o atgyfodiad.  
 Ymhen ychydig fe fydd hi’n Basg unwaith eto gyda’i sôn am 
weddi a bradychiad, croeshoeliad a gwadiad, dioddefaint ac iechyd-
wriaeth. Pethau i fyfyrio arnynt a cheisio’u deall yng nghyd-destun 
ein bywydau fel Cristnogion, ond fe fydd yna sôn hefyd am 
atgyfodiad, am ddechrau newydd ac am fywyd newydd. A dyna 
galon y cyfan i ni fel Cristnogion, sef y ddealltwriaeth o fywyd yng 
Nghrist a’r gobaith hwnnw sydd ymhlyg yn y ddealltwriaeth. Bod 
Duw yng Ngrist yn eich gwahodd chi a fi yn ddyddiol i ddechrau 
o’r newydd ac, er fod popeth o’n hamgylch yn newid, i brofi’r 
gobaith yna sydd i’w ddarganfod yn ei gariad a’i ras. 
 Fe gaiff D. Glyn Lewis y gair olaf – 

 Gorfoleddwn, Iesu mawr, 
  am y dydd y torrodd gwawr; 
  bywyd newydd ddaeth i ni 
  wedi concwest Calfarî. 
 Gorfoleddwn, Geidwad cu, 
  am y golau oddi fry; 
  hwn yw’r golau mawr a rydd 
  obaith gwell i blant y ffydd. 

 Gorfoleddwn, Fab ein Duw, 
  am dy rodd i ddynol-ryw; 
  tarddodd bywyd i bob oes 
  drwy y wyrth ar bren y groes. 
 Gorfoleddwn, llawenhawn: 
  gwag yw’r bedd, a’r nef yn llawn; 
  rhoddwn ynot ti ein ffydd, 
  arwr mawr y trydydd dydd. 

Pasg bendithiol i bob un ohonoch! 
Eifion 

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

www.capelymorfa.cymru 

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

 Wynford Evans a fu yn ysbyty Bronglais yn ddiweddar. 
Anfonwn ein cofion hefyd at bawb sy’n derbyn gofal yn eu 
cartrefi eu hunain ac mewn cartrefi gofal. 

Llongyfarchiadau i …  

 Mari a Jeremy Turner ar ddyfodiad eu hŵyr bach cyntaf, Dyfan 
Turner, mab i Tomi a Cerys ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Pob 
dymuniad da iddyn nhw i gyd fel teulu. 

 Nia Thomas, Clynder, ar ennill cystadleuaeth yr Highlander 
Challenge am ei monolog arbennig. Bydd tri fersiwn o ddrama 
Nia yn cael eu cynhyrchu gan ddau wneuthurwr ffilm a 
chynhyrchydd theatr, a gellir gwylio’r premier ar Big Condo 
Online ddiwedd mis Mai. 

Croesawu aelod newydd … 

 Yng ngwasanaeth teulu Gŵyl Dewi ar 7 Mawrth, croesawyd 
Lowri Schiavone yn aelod yng Nghapel y Morfa. Mae Lowri a’i 
phriod Owain wedi bod yn rhan o’r gynulleidfa a’n cymdeithas 
yng Nghapel y Morfa ers nifer o flynyddoedd ac mae’r bechgyn 
– Llew, Moi a Now - yn aelodau brwdfrydig o’r Ysgol Sul, y 
Clybiau Sul, Meithrin y Morfa a’r Clwb Cŵl.  

Cydymdeimlad 

 Trist yw cofnodi marwolaeth Mari Llwyd yng Nghartref Hafan 
y Waun. Cydymdeimlwn yn ddwys â’r plant - Mared Llwyd a 
Gwion Llwyd a’u teuluoedd. 

 Cydymdeimlwn yn ddwys â Mattie Evans a’r teulu ar 
farwolaeth chwaer Mattie yn ddiweddar, sef Phyllis Elma 
Jones, Glanaman, gynt o Bumsaint. 

Newyddion Ebeneser 

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau 
gorau at ein haelodau a’n cyfeillion yn 
Ebeneser. Cofiwn am y rhai sydd yn 
derbyn gofal mewn cartrefi gofal ac yn eu 
cartrefi eu hunain.  
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 Gyda dyfodiad y Gwanwyn mae’n braf gweld arwyddion 
gobeithiol o adnewyddiad. Dymunwn fendithion y Pasg i bob un ohonoch! 

 Y mae Duw yn neffro’r gwanwyn, 
  ef yw awdur popeth byw, 
  a chyhoedda miwsig adar 
  yn y coed mai da yw Duw. 
 Mae ei Ysbryd yn ymsymud 
  eto dros y cread mawr, 
 Bendigedig fyddo’r Arglwydd, 
  Haleliwia nef a llawr!        W.J. Gruffydd (Elerydd) 

Tŷ Barclay – a’i ardd 
Yn ddigon agos at Gapel y Morfa, ar Morfa Mawr wrth gerdded i 
gyfeiriad Craig Lais, mae Tŷ Barclay, cartref gorffwys a gwyliau ar 
gyfer gweinidogion Eglwys Bresbyteraidd Cymru a’u teuluoedd. Y 
tu ôl i’r tŷ, mae gardd fechan, ymhell o fwrlwm y stryd, ble mae 
nifer o’r gweinidogion yn hoff o eistedd yn yr haf, a’u plant yn hoff 
o chwarae.  

Ymhlith yr holl ymwelwyr, dim ond un a achosodd broblem i ni 
erioed. Neb llai na chythraul y gerddi! Fe’i gelwir hefyd yn onnen bêr, 
neu lysiau’r gymalwst (‘ground elder’ yn Saesneg). A ninnau’n 
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garddio’n organig, buom yn archwilio sawl opsiwn o ran sut i’w 
reoli yn y gorffennol, ond heb fawr o lwyddiant.  

 Wedyn, yn gynnar yn y 
cyfnod clo, dyma feddwl 
manteisio ar yr amser 
hamdden ychwanegol a 
oedd o’n blaenau i fynd i’r 
afael â’r broblem drwy 
greu gwelyau wedi’u codi 
(‘raised beds’), gan ddefn-
yddio pren wedi ei ail-
gylchu o’r stôr a fu’n 
gorwedd yn y seler ers 

blynyddoedd. Wrth wneud hyn, ein gobaith oedd y byddai’n haws 
rheoli preswylwyr naturiol y biosffer bychan hwn. 
 Aeth y gwaith 
rhagddo’n hamddenol 
dros fisoedd yr haf ac, yn 
y diwedd, ymddang-
osodd gardd newydd a 
fydd, gobeithio, yn rhoi 
pleser i’n gwesteion, yn 
weinidogion a’u teulu-
oedd sy’n dod i Aber-
ystwyth ers blynyddoedd 
– ers degawdau, yn 
achos rhai – i dreulio’u 
gwyliau blynyddol yn Nhŷ Barclay. Edrychwn ymlaen at yr adeg 
pan fyddwn ni’n gallu eu croesawu yn ôl.  

Iwan Jenkins 
 

Sasiwn Genhadol Chwiorydd y De 
Cynhelir y Sasiwn Genhadol ym Mhontarddulais ym Mai 2022. 
Cynhelir cyfarfodydd Sasiwn ar Zoom ar 20 Mai 2021.  
Bydd rhagor o fanylion yn y rhifyn nesaf Perthyn. 
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Cyfarfod Gweddi a Choffi 
Bore Mawrth am 10 o’r gloch ar Zoom 

Cafwyd cyfarfodydd bendithiol yn ystod y mis o dan arweiniad ein 
gweinidog, Eifion. Roedd dau gyfarfod yn gyfle i’r aelodau rannu 
yr hyn y mae’r Grawys yn ei olygu iddynt hwy.  Roedd y cyfraniadau 
yn amrywiol ac yn cynnwys gair o brofiad, cyflwyniadau o emynau 
a barddoniaeth, a myfyrdod ar adnodau o’r Beibl. Diddorol oedd 
dysgu am y cysylltiad â byd natur trwy’r blodyn a enwir rhosyn y 
Grawys. 

 
Dydd Gweddi’r Byd 
Ni chynhaliwyd Cyfarfod Gweddi’r Byd eleni oherwydd yr am-
gylchiadau presennol. Yn ein cyfarfod ar 9 Mawrth cytunwyd ein 
bod yn defnyddio gwasanaeth Dydd Gweddi’r Byd a oedd wedi ei 
lunio gan eglwysi Vanuatu. Rhannwyd yr adrannau ymhlith 
aelodau’r grŵp. Thema’r gwasanaeth oedd ‘Adeiladwch sylfaen 
gref’ a chafwyd cyfle i ddysgu am amodau byw ar yr ynysoedd trwy 
wrando ar leisiau o Vanuatu a thrwy ymuno mewn gweddïau dros 
Vanuatu a’r byd. (Gweler llun y clawr.) 
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Cymdeithas y Morfa 
22 Chwefror 
Dathlodd y Gymdeithas Ŵyl Dewi mewn modd gwahanol iawn i’r 
arfer eleni. Dim cawl na chymdeithasu wyneb yn wyneb. Dathliad 

Gŵyl Dewi oedd y cyfarfod 
olaf o’r Gymdeithas i’w gynnal 
yn y cnawd union flwyddyn yn 
ôl. Braf oedd gweld ambell i 
aelod yn mynd i ysbryd y 
dathlu drwy wisgo cennin 
Pedr. Cawsom ein harwain yn 
y defosiwn gan Eifion. 
 Wrth ddechrau cyflwyno ein 
gwraig wadd, Mari Owen, 
cyhoeddodd y cadeirydd fod 
ganddo ‘newyddion da’ sef fod 
Mari a Jeremy wedi dod yn 

nain a thaid am y tro cyntaf. Llongyfarchiadau calonnog iddynt. 
 Dechreuodd Mari ei sgwrs drwy sôn am ei magwraeth yn 
Llanfyllin a’r dylanwadau a fu arni. Yn ferch i athro Cymraeg a 
siopwraig, mynnodd ei thad mai Cymraeg fyddai iaith yr aelwyd 
ond Saesneg oedd yr iaith yn nhŷ ei nain ac roedd Mari yn 
ddiolchgar iddi hi am ei dysgu i siarad Saesneg yn gywir ac i wnïo 
– sgìl a ddaeth yn gymhwyster defnyddiol iddi wrth geisio am 
swydd yn ddiweddarach yn ei bywyd. Ymwelwyr cyson â’r cartref 
yn Llanfyllin fyddai cymeriadau difyr megis Nansi Richards ac 
Elfed Lewis, a chafodd hefyd brofiadau gwerthfawr iawn gydag 
Aelwyd Penllys. Daeth hefyd ar draws cwmni theatrig ‘Cwmni Tri’ 
ac un o’r tri oedd gŵr ifanc o’r enw Jeremy Turner. Cafodd hefyd 
gyfle i grwydro rhannau helaeth o Gymru yng nghwmni ffrind i’r 
teulu, yr athro hanes E. R. Morris a ddeffrôdd y diddordeb ynddi 
mewn cymeriadau, storïau a chwedlau hanesyddol. 
 Yn 1980 daeth i Aberystwyth i astudio Cymraeg a drama a dod 
dan ddylanwad pobol fel Hazel Walford Davies ac Elan Closs 
Stephens. Ymlaen wedyn i Fangor at Gwmni Theatr Cymru, a 
chael cyfle i ddatblygu sgiliau amrywiol, fel deall pwrpas gwahanol 
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oleuadau, creu propiau, technoleg sain a chynllunio gofodau drama 
yn ogystal â dysgu sut i godi pethau trwm a llwytho faniau. O dan 
ddylanwad Brecht, y dramodydd o’r Almaen, daeth i gredu y dylai 
drama gynnwys negeseuon cymdeithasol a gwleidyddol ac y dylid 
ymgymryd â dulliau blaengar ac arbrofol i gyfleu hynny. 
 Cafodd gyfle i wireddu’r syniadau hyn pan ddychwelodd i 
Aberystwyth ac ymuno â Theatr y Crwban. Un o gymwysterau’r 
swydd oedd y gallu i wnïo a dyna lle bu hyfforddiant ei nain mor 
werthfawr.  
 Ar y pryd roedd cwmni arall ‘Cwmni Tri’ yn cydoesi â Theatr 
y Crwban ac yn arddel egwyddorion tebyg; y cyfarwyddwr oedd 
Jeremy Turner, y gŵr ifanc y daeth Mari ar ei draws pan yn eneth 
ifanc y Llanfyllin! Yn 1989 fe unwyd y ddau gwmni i greu Cwmni 
Arad Goch – ac ar yr un dyddiad digwyddodd rhywbeth pwysig 
arall sef priodas Mari a Jeremy. 
 Mae’r gweddill yn hanes. Fe wŷr pawb am gyfraniad amhris-
iadwy Cwmni Arad Goch yn hyrwyddo ‘theatr mewn addysg’ a’u 
cynyrchiadau blaengar ac arloesol. Eu menter diweddaraf yw ‘Nid 
fi’, drama gyfoes ar y thema bwlio. Mae hwn wrth gwrs yn 
gynhyrchiad rhithiol wedi ei addasu i’r cyfnod anodd hwn. 
 Diolchwyd i Mari ar ein rhan gan Rhidian.  
 

8 Mawrth 
Daeth criw da ynghyd i wrando ar 
Ioan Lord yn siarad ar y testun 
‘Mwyngloddio hynafol a diweddar 
yn ardaloedd Talybont a 
Phontrhydfendigaid’, a chawsom 
ein harwain yn y defosiwn gan 
Lona Jones. 
Mae Ioan wedi ymddiddori yn y 
byd mwyngloddio yng nghanol-
barth Cymru ers pan yn ifanc 
iawn. Faint ohonoch sydd yn 
adnabod bachgen a brynodd safle 
hen waith mwyn yn bedair ar 
ddeg, a sefydlu Ymddiriedolaeth 
Mwynfeydd Cambria i’w alluogi i 
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wneud hynny? Ond bu’n rhaid iddo aros tan oedd yn ddwy ar 
bymtheg oed cyn dod yn gyfarwyddwr yr ymddiriedolaeth. 
 Aeth Ioan â ni ar wibdaith 4,000 o flynyddoedd o gloddio. 
Datblygodd y gweithfeydd mwyn cynharaf yng nghanolbarth 
Cymru oherwydd y chwilio eang a fu am ffynonellau amgen o gopr 
tua’r flwyddyn 2,000 C.C. Er eu bod yn fwy adnabyddus am eu 
datblygiad yn ystod y 19eg ganrif, mae gweithfeydd mwyn canol-
barth Cymru yn cynryhioli  un o ddiwydiannau mwyngloddio hynaf 
Prydain. 
 Yng nghanol y ddeunawfed ganrif, wrth ailagor gweithfeydd 
hynafol yn Penbontbren ac Erglodd ger Tal-y-bont, daeth 
mwynwyr y cyfnod o hyd i forthwylion carreg. Ffermwyr oedd 
mwynwyr Oes yr Efydd a fyddai’n symud gyda’u stoc o’r arfordir 
i’r mynyddoedd yn ystod misoedd yr haf. Roeddent yn cludo cerrig 
o draethau Ceredigion. Yr enw am y cerrig cadarn hyn oedd ‘cerrig 
llwyd y rhych’ ac nid oeddynt yn hollti wrth falu’r mwyn fel y cerrig 
gwastraff a ddeuai o’r mwynfeydd eu hunain. Mor ddiweddar â 
Chwefror 2019 daeth Ioan o hyd i raw bren 0.8 metr o hyd sy’n 
nodweddiadol o rawiau canoloesol yng ngwaith Penpontbren.  
 Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg bu chwyldro mawr mewn 
mwyngloddio yng nghanolbarth Cymru. O 1845 ymlaen 
cyfrannodd gweithfeydd mwyn yr ardal tua 10% o blwm Prydain 
gyfan, a thua 12% o’i mwyn sinc. Un o bleserau mawr ymchwil-
iadau Ioan yw dod ar draws creiriau o’r cyfnod hwn sy’n adrodd 
stori am amgylchiadau cymdeithasol ac amodau gwaith a byw y 
mwynwyr. Mae’r creiriau hyn yn cynnwys hen ferfa bren wedi ei 
gadael ym mherfeddion gwaith Cwmystwyth dros ganrif yn ôl, can 
olew, fflasg bylor a het ffelt mwynwr o’r 19eg ganrif wedi’u cadw 
bron yn berffaith dan y ddaear, yn ogystal â blwch tocyn pren 
mwynwr gyda’i enw wedi ei gerfio ar y caead. Ymysg yr arteffactau 
mwyaf trawiadol a ddarganfuwyd yn ddiweddar mae pâr o esgidiau 
plentyn sy’n debygol o ddyddio o ganol y 19eg ganrif. 
 Profiad cyffrous hefyd yw bod y cyntaf i fynd i mewn i waith 
mwyn ers dros ganrif, yn enwedig pan mae olion traed esgidiau’r 
mwynwyr olaf yn dal i’w gweld yn y mwd ar lawr, gan ddod a bywyd 
caled y mwynwyr 160 mlynedd yn ôl yn fyw iawn. Ym marn Ioan 
mae mwynfeydd canolbarth Cymru yn haeddu’r un sylw a phyllau 
glo’r de a chwareli llechi’r gogledd a’i freuddwyd yw sefydlu 
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Amgueddfa Mwyngloddio 
Cenedlaethol yng nghanol-
barth Cymru. Mae brwd-
frydedd Ioan yn y maes yn 
siwr o sicrhau y caiff y 
freuddwyd ei gwireddu. 
 Yn 2020 cyhoeddodd 
Ioan lyfr gyda’r teitl O’r 
Ddaear Fyddar Faith sy’n 
werth ei gael. 
 Bydd y gwaith mawr hwn yn 
parhau ac mae’n siŵr fod 

llawer eto o bethau i’w darganfod a dymunwn yn dda i  Ioan yn ei 
ddyhead i godi ein hymwybyddiaeth o fyd arall sy’n llythrennol o 
dan ein traed. 
 Diolchodd Dewi Hughes ar ein rhan gan fynegi teimladau 
pawb, fod ei gyflwyniad wedi bod yn addysgol a gwefreiddiol.  

Cymorth Cristnogol –  
brechlyn coronafeirws i’r trydydd byd 

Ar 1 Mawrth cynhaliwyd cinio bara a chaws ar Zoom. Yn ystod y 
cyfarfod cyfeiriwyd at ymgyrch Cymorth Cristnogol i sicrhau 
brechlyn i wledydd y trydydd byd. 
 Os oes rhywrai’n dymuno cyfrannu, mae’r Trysorydd, Rhidian 
Griffiths, yn barod i dderbyn eich cyfraniadau. Bydd yn tros-
glwyddo cyfraniad Capel y Morfa i Anita Owen, Trysorydd 
Cymorth Cristnogol Aberystwyth.  
 Diolch yn fawr. 
 

  

Gwenan ac Ann oedd golygyddion y rhifyn hwn o Perthyn. 
Diolch i bawb am eu cyfraniadau, yn destun a lluniau. 
Eifion ac Alwen fydd golygyddion y rhifyn nesaf, rhifyn 
Mai, a gofynnwn i chi anfon y deunydd at Eifion 
(eifionroberts095@btinternet.com) erbyn 16 Ebrill fan 
bellaf os gwelwch yn dda. 
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Daeth goleuni 
 Arglwydd, ar fore’r Pasg fe ddaeth goleuni 
 a chwalodd dywyllwch bedd a 

marwolaeth, 
 a goncrodd dywyllwch ofn ac 

ansicrwydd, 
 a ddinistriodd y tywyllwch sy’n 

difetha bywyd. 

    Gwna ni, Arglwydd, 
 yn blant sydd yn gweld y golau 

hwnnw: 
  ei weld ym mhrofiadau bywyd, 
  ac o’i weld, byw yn ei lewyrch, 
  ac o fyw ynddo, canu iddo, 
  ac o ganu iddo, ymgysegru iddo, 
  oherwydd Iesu yw’r golau –  
  goleuni bywyd, 
  goleuni’r byd. 

   Diolch, Arglwydd, 
  am bawb sydd wedi byw yn blant y goleuni: 
  ym mhelydrau eu ffydd hwy 
  yr ydym ninnau’n dod yn nes 
  i oleuni’r atgyfodiad. Amen. 

Pryderi Llwyd Jones 
allan o Amser i Dduw, Gol. Elfed ap Nefydd Roberts 

Bob blwyddyn byddwn yn derbyn cyfraniadau i’w trosglwyddo i 

Sasiwn Genhadol y Chwiorydd. Mae’r arian sy’n cael ei gasglu yn 

cael ei rannu rhwng nifer o achosion da, gan gynnwys y 

canolfannau yn y Bala a Threfeca. 

Os ydych yn dymuno cyfrannu, gallwch anfon eich cyfraniad ataf i 

Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr 

neu’n uniongyrchol ar lein i gyfrif Capel y Morfa 

Cod didoli: 20-18-41, Rhif y cyfrif:90238848 

Diolch yn fawr 

Rhidian 
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Meithrin y Morfa 
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Ysgol Sul Capel y Morfa 
Mae’r ddarpariaeth Meithrin y Morfa, y Clwb Ieuenctid a’r Clwb 
Bore Sul wedi parhau’n wythnosol ar fore Sul. Braf oedd dod at ein 
gilydd i’r Gwasanaeth Teulu Gŵyl Dewi ar 7 Mawrth. Thema’r 
gwasanaeth oedd Pethau Bychain.  
 Yn ystod y gwasanaeth gwelwyd y posteri Gŵyl Dewi a 
luniwyd gan y plant a’r ieuenctid. Cyflwynwyd gwaith y grwpiau yn 
ystod y tymor trwy gyfrwng ffilmiau fideo a chyflwyniadau sgrin. 
Cafwyd cyfraniadau arbennig ar y thema Pethau bach – pethau bach 
mae’r plant ieuengaf yn eu gwneud i helpu a’r pethau bach sy’n 
cynnal ein gilydd ac yn codi calon. Daeth y cyfan ynghyd yng 
ngweithred fach y bachgen a roddodd bum torth a dau bysgodyn i 
Iesu er mwyn eu rhannu ymhlith y dyrfa o bum mil.  
 Cafodd pawb o bob oed flas ar wylio’r ffilm a gyflwynwyd i ni 
gan Eifion, ar hanes bywyd Dewi Sant gyda’r actor Llion Williams 
yn dod â’r cymeriad Dewi Sant yn fyw (gydag adlais o George, 
C’mon Midfield!) . 

Agor y Llyfr 

Mae aelodau’r grŵp Agor y Llyfr wedi dod at ei gilydd ar Zoom i 
recordio Stori’r Pasg ar gyfer ei anfon yn ddigidol i’r Ysgol 
Gymraeg.  

Clwb Cŵl 

Mae Clwb Cŵl yn cyfarfod bob nos Lun am 4.30 ac wedi bod yn 
brysur yn paratoi cylchgrawn ar gyfer y Pasg o dan arweiniad Elen 
Wyn. 
Dyma ddetholiad o’r posteri Gŵyl Ddewi a grewyd: 
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Blwyddyn heriol 
Mae’n flwyddyn gyfan bellach ers i ni gael y cyfnod clo cyntaf ac 
ers i feirws Covid-19 ddod yn rhywbeth real iawn yn ein bywydau. 
Gofynnwyd i rai o griw Capel y Morfa i nodi mewn brawddeg neu 
ddwy sut mae bywyd wedi bod iddyn nhw dros y flwyddyn 
ddiwethaf, a sut maen nhw’n teimlo ar ddiwedd y deuddeng mis 
diwethaf? Diolch i bawb am eu hymatebion. 

Dai Alun Jones 

Mae methu mynd i’r Morfa ar ddydd Sul yn 
dipyn o newid; er bod Zoom yn iawn fydd 
e byth yr un fath a mynd drwy ddrws y 
capel. Ym mhob agwedd o’m bywyd, mi 
rydw i’n gweld eisiau yr ochr gymdeithasol: 
methu gweld y teulu, methu bod wyneb yn 
wyneb yn y Morfa, mewn cyfarfodydd yn y 
gymuned a hefyd gyfarfodydd pêl-droed, yn 
genedlaethol ac yn lleol. Mae bywyd fel yr 
wyf i yn ei hoffi wedi mynd yn ddieithr iawn. 

Sara Raza 

Yn ystod wythnos gyntaf y cyfnod clo, fe gawson ni, yn Ysbyty 
Dudley, y nifer mwya o farwolaethau ym Mhrydain o Covid-19. 
Roedd pawb yn ofnus ond roedd y coridorau’n ddistaw ac od heb 
ymwelwyr a chleifion 
allanol. Roeddwn yn 
poeni am fy nghyd-
weithwyr BAME a’r 
staff yn gweithio yn yr 
adrannau brys a gofal 
dwys yn enwedig. 
Erbyn hyn dwi wedi 
hen arfer â gwisgo 
mwgwd ac mae’r 
sefyllfa’n lot gwell. 
Bendith y pandemig yw 
cael y bechgyn i gyd 
adre gyda ni a chael ymuno â Chapel y Morfa ar fore Sul. Dwi’n 
drist ofnadwy na allaf ymweld â mam ond mae hi’n lwcus cael 
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cymaint o ffrindiau da yn y dref. Gobeithiaf allu bod yn Rhydyfirian 
i roi cwtsh iddi cyn bo hir. 

Alun a Mary Morris 

Mae’r ddau ohonom flwyddyn 
yn hŷn ond yn teimlo flwyddyn 
yn iau – wedi cael mwy o 
gerdded ac awyr iach nag 
erioed. Ry’n ni mor lwcus yma 
yn Aberystwyth, gyda 
chymaint o lefydd gwych i 
gerdded yn saff ynddynt. 
Rydym yn colli rhai pethau 
amlwg wrth gwrs, ond pwy 
ydym ni i gwyno o gymharu 
gyda’r sefyllfa mewn llefydd 
megis Syria ac Yemen? 

Lleucu Nest 

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi golygu bod y teulu i gyd adref a’n 
bod ni gyd wedi treulio mwy o amser gyda’n gilydd. Dwi hefyd 
wedi dechrau hobi newydd sef peintio.  
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Amelia Davies 

Mae’r flwyddyn ddwetha wedi gwneud imi sylweddoli cymaint o 
gymorth mae hen ddiddordebau traddodiadol fel gwau, darllen a 
gwneud jig-so wedi 
bod i fy nghadw’n 
‘gall’. Rwy’n ddydd-
iol ddiolchgar i fy 
Mam-gu am ddysgu 
imi wau cyn mynd 
i’r ysgol, sgìl sydd 
wedi fy nghynnal 
trwy sawl cyfnod 
anodd dros y 
blynyddoedd.  

 

Catrin Marian 

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn wahanol iawn i ni gyd. I fi, 
mae wedi bod yn amser i ffeindio fy ochr mwy creadigol, ac rydw 
i wedi paentio, gwnïo a gwneud crefftau o bob math. Ond hefyd, 
mae wedi bod yn amser i feddwl am pam mor lwcus ydym ni a faint 
o bethau rydym ni yn cymryd yn ganiataol 
. 
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Iwan Jenkins a Stuart Ball  

Stuart: Mae’r flwyddyn ddiwethaf, trwy aros yn agos i gartref, wedi 
gwneud i mi 
werthfawrogi pa 
mor lwcus ydw i o 
fyw mewn ardal 
brydferth. Ar yr un 
pryd, sylweddolais 
fy mod i’n cymryd 
yn ganiataol y 
rhyddid i deithio i 
weld y rhai sy’n 
bwysig i mi. 
Bwriadaf wneud 
defnydd gwell o’r 
rhyddid hwnnw yn 
y dyfodol, pan 
ddaw y cyfle. 
Iwan: Bu’n flwyddyn werthfawr i mi, yn debyg i encil estynedig ac 
yn gyfle i ddysgu sgiliau ychwanegol ar gyfer fy ngwaith fel 
therapydd. Dilynais gwrs blwyddyn mewn Cinesioleg Creadigol, er 
mwyn datblygu fy ngallu i helpu a chefnogi pobol. Yn hytrach na 
theithio yn ôl ac ymlaen i Ddyfnaint, gallwn ymuno â’r 
dosbarthiadau ar Zoom – nad o’n i’n gwybod dim amdano 
flwyddyn yn ôl!  

Cystadleuaeth y Triban 
Yn Perthyn mis Mawrth 2021, yn dilyn sgwrs arbennig Eurig 
Salisbury yn y Gymdeithas, gosodwyd her i’r darllenwyr greu triban 
bach i ddathlu’r Pasg. Siomedig iawn oedd yr ymateb o ran nifer – 
dim ond un a ddaeth i law. A dyma fe: 

  Daw gwanwyn a’i ddeffroad 
  A’i newydd nerth, a’i alwad 
  I lonni calon teulu’r llawr 
  Â gwawr yr Atgyfodiad. 

Ond os mai prin oedd y tribannau o ran nifer, nid prin oedd y 
safon. Yn ôl y beirniad, sef Eurig ei hunan, ‘mae hwn yn driban un 
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frawddeg gwych – mae’r cyfan yn llifo’n naturiol a diymdrech ac 
mae’r neges ddyrchafol wedi’i mynegi’n dwt a chofiadwy. I’r dim!’ 

  Os na ddaeth, wedi’r cyfan, 
  I’r ornest ond un triban, 
  Ni waeth – fe gaed un hyfryd hardd, 
  Ac enw’r bardd? Ie, Rhidian! 
 

Suliau ebrill 2021 
Oedfaon i gyd ar Zoom am 10.00 o’r gloch 

 4 Eifion Roberts. Oedfa Deulu’r Pasg 

 11 Trefor Lewis 

 18 Eifion Roberts 

 25 John Roberts 

 

Gwasanaethau’r Pasg 2021 
 

Nos Iau 1 Ebrill  

Oedfa undebol dwyieithog 
ar Zoom am 7 o’r gloch 

Y pregethwr fydd Ian Aveson ar y testun ‘Servant King’ 

 

Bore Gwener 2 Ebrill 

Oedfa Undebol Gymraeg Gwener y Groglith 
ar Zoom am 10.30 

dan arweiniad Eifion Roberts 

 

Bore Sul 4 Ebrill 
ar Zoom am 10 o’r gloch 

Gwasanaeth Teulu’r Pasg 
Croeso i bawb! 

Anfonir y ddolen Zoom yn nes at y dyddiad 


