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Heddiw cododd Crist yn fyw, 
Haleliwia! 

Llawen ddydd o foliant yw, 
Haleliwia! 

 

Bwrlwm y Pasg yn yr Ysgol Sul 
18 Mawrth 
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Gair gan y Gweinidog 
The days are getting bigger! 

 
Geiriau nain tra’n sgwrsio â chriw o gerddwyr oedd yn 
mynd heibio’i chartref wrth droed yr Eifl. Gyda phrinder 
geiriau Saesneg ‘roedd hi am gyfeirio at y ffaith fod y dydd 
yn ymestyn ac mewn dim o amser, y byddai’n haf. Fel 
nain, mi ‘rydan ninnau hefyd yn sylweddoli fod y dydd yn 
ymestyn a hynny gyda pheth syndod. Mae’n ymddangos 
mai dim ond ychydig wythnosau yn ôl yr oeddem yn 
dathlu’r Nadolig gyda’i holl lawenydd a mwyniant a bellach 
mae hi bron yn Basg. Ble’r aeth yr wythnosau a ble’r aeth 
wythnosau’r Grawys! Wrth feddwl am hynny alla i’n 
bersonol ond teimlo ychydig o gywilydd. Mae cyfnod y 
Grawys yn gyfle i chi a fi droedio llwybrau defosiwn a 
thawelwch ynghyd â darganfod y mannau hynny fydd yn 
gyfrwng i gynorthwyo ein profiadau a’n deall. Ond ble’r 
aeth yr amser? Mi ‘rydan ni’n hoffi meddwl ein bod yn 
feistr ar amser ond y gwir yw gall amser fod yn feistr 
arnom ni. Ym marwolaeth yr athrylith Stephen Hawking fe 
gawn gyfle i ail ddarllen ei gyfrol ‘A brief History of Time’ a 
sylweddoli peth mor gymhleth o ryfeddol yw creadigaeth a 
bywyd. O’i gychwyniad i’r presennol, y modd y daeth y 
cyfan i fod a’r hyn sy’n cynnal ac yn caniatáu unrhyw 
ddyfodol, neu ddim! ‘Rwy’n prysuro i ddweud nad wyf yn 
wyddonydd a gyda thrafferth mawr y bu i mi ddarllen y 
gyfrol yn wreiddiol! ‘Rwyf wedi penderfynu ei hail ddarllen 
gyda’r gobaith o ddeall ychydig yn well ond gallaf eich 
sicrhau y bydd y weithred yn parhau yn un llafurus! Un 
peth ‘rwyf yn ei ddeall yw’r modd y mae rhywun yn 
defnyddio amser a dyna fwy na dim sy’n gyfrwng codi 
cywilydd arnaf. Fe ddaeth y Grawys a minnau’n llawn 
gobaith am brofi rhywbeth newydd a deall rhywbeth o’r 
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newydd ond fe ddaeth pethau eraill hefyd, pethau cyffredin 
bywyd, a’m twyllo i gredu nad oedd gennyf amser. Sawl 
gwaith yr ydan ni wedi clywed y geiriau ‘gwnewch amser’ 
ac mae hynny’n egwyddor bwysig yn ein perthynas â’n 
gilydd. ‘Gwnewch amser rhag ofn y bydd hi’n rhy hwyr!’, 
‘daliwch ar bob cyfle’. Ac onid felly ym mhethau ffydd? 
 
Ymhen yr wythnos fe fydd hi’n Sul y Blodau, yn dynodi 
dechrau'r Wythnos Fawr. Y mae’r rhifyn hwn o Perthyn yn 
cyfeirio at yr hyn fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos 
honno ac felly’n wahoddiad i bob un ohonoch gyfranogi. 
Ond tu hwnt i weithgaredd cyhoeddus yr Eglwys, mae yna 
wahoddiad mewn ysbryd a meddwl i ni gyd gerdded â’r 
Iesu mewn ffydd. Mewn un ystyr y mae hi’n weithred 
amhosibl, mae’r cyfan tu hwnt i ni, ond ar y llaw arall ein 
profiad yw bod Duw yn dal i siarad â ni ym mhethau 
cyffredin bywyd. Fe fydd hi’n wythnos o gofio ond ar yr un 
pryd yn wythnos o geisio dealltwriaeth a phrofiadau 
newydd. Dathlwn y Pasg a chyhoeddwn goncwest yr Iesu 
tros farwolaeth a’r bedd. 
 
‘Nid yw Ef yma; y mae wedi ei gyfodi!’ 
 
Mwynhewch yr wyau! 
 

Eifion 
 

 
Estynnwyd croeso i Elen Wyn Jones yn rhifyn Chwefror o 
Perthyn.  Erbyn hyn trefnwyd swyddfa i Elen yn Eglwys St 

David’s, a gallwch gysylltu â hi ar 626953 (swyddfa), 
07904 674685 (ffôn symudol gwaith) neu drwy e-bost 

gwaith : elenwynj@gmail.com. 
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Er cof 

 
Mrs Mair Davies, Cartref Blaenos,  
Llanymddyfri (gynt o Erw Goch)  

 
Ganwyd Mrs Mair Davies ym mis Ebrill, 1921 yn ferch i 
Daniel a Rosalyn Jones. Cafodd ei magwraeth ym 
mhentref Pum Heol, rhyw 4 milltir o dref Llanelli. Roedd 
ganddi frawd hŷn, Arwyn, a chwaer iau, Lois, a fu farw pan 
yn 3 mis oed. Mynychodd ysgol y pentref ac ‘roedd yn 
weithgar yng Nghapel Rehoboth, lle oedd ei thad yn 
ddiacon. ‘Roedd yn gantores dda yn dilyn llawer o 
Eisteddfodau yn yr ardal pan yn ifanc. ‘Roedd ei phriod, 
Aneurin, hefyd yn hanu o Bum Heol ac yn byw rhyw ddau 
can llath o’i gilydd - gellir dweud eu bod yn gariadon bore 
oes. Yn ystod yr ail Ryfel Byd, bu Mair yn gweithio yn ffatri 
arfau rhyfel yn Aberdâr ac ymunodd Aneurin a’r Llu Awyr 
Brenhinol fel peilot yn y Dwyrain Pell. Ar ôl chwe blynedd, 
priododd y ddau yng Nghapel Rehoboth yn 1946 a 
ganwyd mab iddynt, Alan, yn 1947. Ail-ymunodd Aneurin 
a’r Swyddfa Casglu Trethi yn Llanelli ac yn 1949 
symudodd y teulu i Gaerdydd lle buont yn byw tan 1958 
cyn symud i Gapel Bangor, pan ddyrchafwyd Aneurin yn 
Brif Gasglwr Trethi dros Ganolbarth Cymru. Yn 1969, 
symudodd Mair ac Aneurin i fyw yn Erw Goch ond yn 1985 
ar ôl pum mlynedd o ymddeoliad, bu farw Aneurin yn 
sydyn o drawiad ar y galon. Oherwydd ei chymeriad cryf, 
parhau i ddilyn nifer o weithgareddau wnaeth Mair, gan 
gynnwys ei phresenoldeb rheolaidd yng Nghapel y Morfa. 
Yn anffodus, gyda’r salwch “dementia” yn gwaethygu bu’n 
rhaid iddi adael ei chartref a symud i Gartref Blaenos, 
Llanymddyfri, ple cafodd ofal da a charedig am bron i naw 
mlynedd. 
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Cydymdeimlwn yn ddwys â’i mab, Alan a’i wraig Pam, 
sydd yn byw ar hyn o bryd yn Nghaerlŷr, ynghyd â Jane ac 
Andrew a’r wyrion a’r wyresau, Molly, Harvey, Cara a 
Freddie. 
 
Yn ôl ei dymuniad bu’r gwasanaeth angladdol yn 
Rehoboth, Pum Heol dan arweiniad Y Parch David Jones, 
Greenfield, Llanelli. 
 

******** 
 

 
Cymanfa Ganu Gogledd Ceredigion 

 
Dydd Sul, 13 Mai yng Nghapel y Morfa 

 
Bore am 10: Gwasanaeth Plant a Ieuenctid 

Hwyr am 5.30: Cymanfa Ganu 
 

Arweinydd : Alwyn Evans 
Organydd: Mary Jones Morris 

 
Cynhelir yr ymarferion ar nosweithiau  

Mercher am 7 o’r gloch yn y mannau canlynol: 
 

11 Ebrill: Bethel Aberystwyth 
18  Ebrill: Capel y Garn 

25 Ebrill: Seion Aberystwyth 
1 Mai  (Nos Fawrth): Bethel Talybont 

9 Mai: Capel y Morfa 
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Newyddion 
 
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at... 
William Cynfab Roberts, Sheilagh Jones a’r Parch 
Raymond Jones a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar ac at ein 
holl aelodau sydd yn derbyn gofal ar eu haelwydydd neu 
mewn cartrefi gofal. 
 
Llongyfarchiadau… 
i’r rhai enillodd wobrau yn Eisteddfodau Cylch yr Urdd fel 
unigolion ac aelodau o grŵp, barti neu gôr.  Cawn gyfle i 
ddymuno’n dda i’r rhai fydd yn cynrychioli’r Sir yn 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanelwedd yn y 
rhifyn nesaf. 
 
hefyd i nifer o’n hieuenctid a fu’n cystadlu ac a gafodd 
lwyddiant yng Nghystadlaethau Clybiau Ffermwyr Ifanc 
Ceredigion ac mewn cystadlaethau i fandiau pres. 
 
 

 
Bwrlwm y Pasg, 18 Mawrth
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Yn Groes i’r Graen- Garth Hewitt yn y Morlan 
 

Wyddwn i ddim am Garth Hewitt cyn clywed ei fod ar y 
ffordd i berfformio yn y Morlan. Criw Coda Ni fu wrthi’n 
trefnu. 
 
Recordiodd Garth ei albwm cyntaf o ganeuon Cristnogol 
yn 1973 a bu ar y lôn yn canu a rhannu ei roddion yn hael 
ers hynny. Sefydlodd ac arweiniodd ymddiriedolaeth 
hawliau dynol Amos sy’n gweithio ar sawl cyfandir ond yn 
bennaf ym Mhalestina a bu’n rhan o’r criw fu’n arwain 
Gŵyl Greenbelt am dros chwarter canrif. 
 

 
Dwi fawr o gerddor, ac er i mi fwynhau’r gerddoriaeth a 
hwyl ac ysbrydoliaeth y noson, tra bod rhai yn mynd adref 
a’r gerddoriaeth yn canu yn eu pennau, rhai o’i eiriau oedd 
yn canu yn fy mhen i. 
 
Dyna i chi osod geiriau cyfarwydd R. S. Thomas ar gân: 
 

He is such a fast 
God, always before us, and 
leaving as we arrive. 
 
A’r cytgan, yn tanlinellu profiad cymaint ohonon ni o 
chwilio am ‘dduw’ ac ‘yntau’ yn ‘gadael wrth i ni gyrraedd’, 
‘yn gadael wrth i ni gyrraedd’, ‘yn gadael wrth i ni 
gyrraedd’. 
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But the silence in the mind, 
is when we live best, within 
listening distance of the silence 
we call God.  
 
A’r cytgan, unwaith eto, yn gwneud i eiriau RS ganu o’r 
newydd, ‘o fewn clyw i’r mudandod a alwn ni yn Dduw ... o 
fewn clyw i’r mudandod a alwn ni yn Dduw...’. 
 
Soniodd am ddarganfod copi prin o Emynau’r Siartwyr - 
pwy fyddai’n meddwl bod y fath beth yn bod – a’u cael 
nhw’n eithriadol o berthnasol i ni heddiw. Recordiodd nhw 
a’u cyhoeddi ar CD.  
 
Ond y geiriau arhosodd efo fi hiraf oedd. 
 
Heddiw, roedd yn fachgen bach, 
I lawr ar lan y môr ... 
 
Dyna ddarlun heulog braf ... 
 
Heddiw, roedd yn fachgen bach, 
I lawr ar lan y môr, 
Fe’i golchwyd i’r lan gan y llanw.  
 
A dyna rwygo’r cerdyn post.  
 
Mor berthnasol i’n byd ni heddiw. I Aberystwyth heddiw.  
 
Soniodd am gymuned Balisteinaidd yn plannu coed wrth 
droed y gwahanfur oedd wedi ei godi ar draws eu gardd. 
Logo’r gymuned hon, oedd yn gweithio dros heddwch, 
oedd coeden wedi ei phlannu wrth droed y wal a’i 



9 

 

gwreiddiau yn estyn oddi tani ac yn ei thanseilio.  
 
Rhwng dau hanner y cyngerdd canodd Côr Gobaith ‘I 
Lawr ar Lan y Môr’, ‘Yma o Hyd’, ‘Mae Gen i Freuddwyd’, 
oedd eto’n plethu’r lleol a’r rhyngwladol ac yn ein hatgoffa, 
os dilynwn ni esiampl Crist, ei fod o’n ddi-ffael yn ein 
llusgo ni yn ‘Groes i’r Graen’. 
 
Arwel Jones 
 
 
 

 

A future for minority religious groups in the 
Middle East? Article 18 human rights and the 

Christian community in Iraq and Syria  
 

Anerchiad gan Swyddog Polisi Eiriolaeth  
Open Doors, Dr Matthew Rees 

 
1.00-2.00, prynhawn Llun, 26 Mawrth  

yng Nghanolfan y Morlan 
 

Trefnwyd gan Bwyllgor Rhaglen y Morlan  
gyda chefnogaeth FACS  

(Fellowship of Aberystwyth Christian Staff) 
 

Mynediad am ddim  
Bydd paneidiau ar gael – dewch â brechdan!  

Croeso i bawb! 
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Capeli Aberystwyth (a Llambed) 
 
Daeth llond bws o Lambed, yn cynnwys aelodau 
Cymdeithas Ddiwylliannol Shiloh a Soar, Llambed i Gapel 
y Morfa ar fore Mercher, 22 Chwefror. Estynnwyd croeso a 
phaned iddynt yn y Festri. 
 
Yn dilyn cyfle i weld y capel, cyflwynwyd sgwrs gan Huw 
Owen ar hanes y bedair eglwys Bresbyteraidd a ffurfiwyd 
yn y dref, sef eglwysi Cymraeg Tabernacl, Seilo a Salem 
ac eglwys Saesneg Bath St. ynghyd â'r canghennau a 
godwyd, gan gynnwys Ebeneser, Penparcau. Cyfeiriwyd 
hefyd at rai o brif ddigwyddiadau hanesyddol eglwysi 
Shiloh a Soar. 
 
Amlinellwyd y newidiadau sylweddol a wnaed yn 1993 yn 
dilyn penderfyniad Seilo a Salem i uno, a ffurfio eglwys 
newydd Capel y Morfa (gyda'r Tabernacl yn ymuno yn 
2001). Cyflwynwyd mwy o wybodaeth am weithgareddau'r 
eglwys heddiw, gan gynnwys Hwyl Hwyr, a'r Ysgol Sul gan 
Eleri; a'r Gymdeithas gan Mary Olwen. Erbyn heddiw 
dymchwelwyd capeli Tabernacl a Seilo, ac agorwyd ar 
safle Seilo yn 2005 Canolfan Y Morlan. Wedi gadael y 
capel, ymwelwyd â'r Morlan, a chyfeiriwyd at y 
digwyddiadau amrywiol a gynhelir yno, gan gynnwys rhai 
o gyfarfodydd Capel y Morfa. 
 
Mynegwyd gwerthfawrogiad ar ran y grŵp gan Twynog 
Davies a Philip Lodwick ac aeth y grŵp ymlaen ar ddiwedd 
y bore i'r Llyfrgell Genedlaethol. 
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Cymdeithas Ddiwylliannol Shiloh a Soar,  

Llambed tu allan i'r Morlan 
 

******** 

 

Helfa Wyau Pasg o gwmpas siopau 
Aberystwyth 

30 Mawrth i 16 Ebrill 2018 
 

Cost: 50c er budd HAHAV (Hosbis yn y Cartref) 
 

Dechreuwch o’r Ganolfan Croeso 
Chwiliwch am lythrennau ar wyau yn ffenestri’r siopau 

 
Gwnewch air Pasg a dychwelwch i gael gwobr  
– ŵy siocled Masnach Deg neu siocled di-laeth  

 



12 

 

 
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi yr Ysgol Sul 

Chwefror 25: “Dilyn geiriau'r Iesu” 
 
 

a phlant yr Ysgol Sul yn y Morlan 
Mawrth 4 
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Yr Ysgol Sul yn y Morlan 4 Mawrth: 

‘Gwnewch y pethau bychain’ 
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Peirianneg a Christnogaeth 

 
Rhoddodd Mike Beresford sgwrs arbennig o dreiddgar a 
drefnwyd gan FACS  (Cymdeithas Gristnogol i staff y Brifysgol) 
am ei argyhoeddiad Cristnogol a sut ysgogodd hyn iddo weithio 
gyda Christian Engineers in Development (CED) i ddatblygu 
strwythurau peirianyddol yn rhai o wledydd tlawd y byd fel 
Uganda a Zanzibar. Yn Uganda maent yn gweithio ar 
brosiectau i ddarparu dŵr glan i'r pentrefwyr ac yn Zanzibar 
maent wedi trwsio adeiladwaith yr Eglwys Gadeiriol. Yn y ddau 
achos yma a rhai eraill maent yn creu strwythurau 
hunangynhaliol sy'n golygu bydd y bobl leol yn gallu codi incwm 
i gynnal a chadw eu hadnoddau ac felly gwella eu safon byw. 
 
Nododd Mike Beresford iddo deimlo cyfrifoldeb fel Cristion 
gymharol gyfoethog i helpu ei gyd-ddyn ble bynnag y bont a 
beth bynnag eu cred. Pwysleisiodd nad oedd Iesu yn 
condemnio cyfoeth ond ei fod yn rhoi cyfrifoldeb ar bobl i 
ddefnyddio’u cyfoeth a’u doniau i helpu eraill. Dywedodd iddo 
gael ei ddwysbigo drwy ddarllen y llyfr Rich Christians in an Age 
of Hunger: Moving from Affluence to Generosity gan Ronald J. 
Sider. Dyma lyfr a roddodd atebion iddo am broblemau'r tlodion 
yn ein byd a sut y gallodd gyplysu ei ffydd a pheirianneg i'w 
helpu. 
 
Mae FACS hefyd yn cefnogi sgwrs Dr Matthew Rees,  Swyddog 
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Polisi Eiriolaeth Open Doors yng Nghanolfan y Morlan ar y 
26ain o Fawrth. Bydd Matthew yn siarad am erledigaeth 
grwpiau crefyddol yn y Dwyrain Canol gan ganolbwyntio yn 
arbennig ar Gristnogion Irac a Syria (gweler yr hysbyseb ar 
dudalen 9). Y cadeirydd bydd Siôn Meredith. Dyma gyfle 
arbennig arall i ddangos ein bod yn Gristnogion effro ac allblyg, 
a bod ein ffydd yn berthnasol tu allan i furiau'r capel ar ddydd 
Sul! 

Hywel Lloyd 

 
****** 

Stephen Hawking 
Trist oedd clywed am farwolaeth Stephen Hawking ychydig 
ddyddiau’n ôl. Cafodd enwogrwydd anghyffredin : efallai 
gwyddonydd mwyaf adnabyddus y cyfnod - ffilm amdano, 
ymddangosiadau mewn nifer o raglenni teledu poblogaidd ac 
ati. 
 
Nid oeddwn yn ei adnabod, ond rwy’n ei gofio o amgylch yr 
Adran Mathemateg Gymhwysol yng Nghaergrawnt.  Mae tri 
pheth yn benodol yn sefyll allan amdano. Yn gyntaf, ei 
ddewrder a’i benderfyniad anhygoel i oresgyn afiechyd difrifol.  
Mae ei fywyd yn arddangos gallu’r ysbryd i oresgyn anawsterau 
corfforol. 
 
Yr ail beth oedd ei allu anarferol i gyflwyno syniadau gwyddonol 
astrus i gynulleidfa eang. Gwerthwyd dros 11 miliwn copi o’i lyfr 
A brief History of Time - er amcangyfrifir mai canran fechan 
iawn oedd yn ei ddeall! Mae cosmoleg yn wyddor sy’n hanfodol 
fathemategol. I mi, yr hafaliadau sy’n siarad, ond mae 
dyletswydd ar wyddonwyr i egluro’r prif gysyniadau mewn ffordd 
sydd ddim yn dechnegol. Mae 'na dyndra gwirioneddol yma, 
gan na ellir cael dealltwriaeth o ddyfnder heb ddeall y 
mathemateg. Llwyddodd Hawking i ddatrys y tensiwn yn 
arbennig o lwyddiannus. Efallai bod yr un tensiwn mewn 
diwinyddiaeth! 
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Yn drydydd, beth am ei gyfraniad gwyddonol?  Cafodd yrfa 
ddisglair: fe’i hetholwyd yn gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol 
yn ifanc iawn a phenodwyd ef i’r gadair Lucasian yng 
Nghaergrawnt, hefyd pan oedd yn ifanc. Ei gyfraniad pwysicaf 
oedd y ddamcaniaeth o ‘ymbyledredd Hawking’ sy’n cyfannu 
bodolaeth tyllau duon gydag ail ddeddf thermodynameg.  
Golyga hyn fod tyllau duon yn anweddu ac roedd yn gofyn am 
ddefnydd gwreiddiol a threiddgar o theori cwantwm. Nid oes 
hyd yma dystiolaeth uniongyrchol arbrofol o ymbledredd 
Hawking, ond mae’n un o sylfaeni damcaniaethau cosmoleg  
gyfoes. 
 
Yn gynnar yn ei yrfa gwnaeth Hawking waith dylanwadol gydag 
eraill ar y Glec Fawr.  Mae’r Glec Fawr yn rhan o’r model gorau 
hyd yma o’r cosmos - y Model Safonol (Standard Model). 
Pwysleisiaf ‘hyd yma’: damcaniaeth dros dro yw unrhyw 
ddamcaniaeth wyddonol. Mae llawer iawn nad oes dealltwriaeth 
ohonynt; er enghraifft, mae deddfau ffiseg, yn cynnwys 
dehongliad o amser, yn methu yn yr amrant gyntaf ar ôl y Glec 
Fawr. 
 
Nid yw’r Glec Fawr na thyllau duon yn syniadau newydd, a 
diddorol i ni yw cofio mai un o’r dylanawadau pwysicaf ar 
ddatblygiad y syniadau oedd yr offeiriad Catholig o wlad Pwyl, 
George Lemaître yn y blynyddoedd oddeutu 1930. 
 
Roedd dychymyg gwyddonol byw iawn gan Hawking ac 
awgrymodd nifer o bosibiliadau diddorol yn ddiweddar. Mae 
dychymyg yn rhan bwysig o’r broses wyddonol. Yn y maes hwn, 
mae Cosmoleg yn gallu crwydro’n agos i Ddiwinyddiaeth, ond 
peryglus yn fy marn i yw cymysgu dehongli damcaniaethau 
gwyddonol gyda chysyniadau ffydd. 
 
Ni ddylwn adael ein hunain i gael ein dargyfeirio oddi wrth ein 
ffydd fel Cristnogion yn y bywyd newydd sydd yng Nghrist. 

 
Noel Lloyd 
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Newyddion Ebeneser 
 

Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion cynhesaf at ein 
haelodau  a’n cyfeillion sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi 
ac mewn cartrefi gofal. Yr ydym yn cofio amdanoch yn ein 
gweddïau ac yn dymuno holl fendithion y Pasg i bob un 
ohonoch. 
 
Ar ddechrau Ebrill  gwelwn arwyddion y Gwanwyn o’n 
cwmpas. Cawn brofi’r  bywyd newydd a’r gobaith ddaeth i 
ni  trwy fuddugoliaeth yr Arglwydd Iesu dros farwolaeth ar 
y groes gyda chymorth geiriau emyn D. Glyn Lewis: 
 
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. 
 

D. Glyn Lewis 
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Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Gogledd 
Ceredigion 

Dydd Sadwrn, 14 Ebrill am 2.30  
yng Nghapel y Morfa 

Anerchir gan y Barchedig Casi Jones  
Bydd Mary Jones Morris yn barod i dderbyn y blychau 

Cenhadol neu unrhyw gyfraniad ariannol at y genhadaeth.  
Gan ddiolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth parod fel arfer. 

Croeso cynnes i bawb 
Darperir te yn y festri ar ôl y cyfarfod 

 
 

 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Morlan 

6:00 nos Lun 30 Ebrill 
Croeso i bawb 

 

 
 

Sasiwn Genhadol Chwiorydd y De  
yn Eglwys Bwlchgwynt Tregaron 

Dydd Iau, 17 Mai  2018 
 2 o’r gloch:  

Rhyddid i fyw: merched a ddaw  
wyneb yn wyneb â Iesu 

Menna Machreth Llwyd, Caernarfon  
5:30 o’r gloch:  

Gofalu am rai mewn henaint a salwch –  
beth allwn wneud fel Eglwysi? 

Yr Athro Mari Lloyd-Williams, Lerpwl 
Croeso cynnes i bawb 
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Gwasanaethau’r Pasg 
 

Nos Iau Cablyd, 29 Mawrth am 7 or gloch 
Gwasanaeth Unedig Dwyieithog, Canolfan St Paul 

 
Bore Gwener y Groglith, 30 Mawrth 
Seion, Stryd y Popty am 10 o’r gloch 

Oedfa Unedig Eglwysi Cymraeg y dref 
 

Bore Sul y Pasg – 1 Ebrill  
Gwasanaeth Teuluol yng  

Nghapel y Morfa am 10 o’r gloch 
Paned a Helfa Wyau ar ôl y gwasanaeth 

 

***** 
Dydd Llun 16 Ebrill  

(Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd) 
joio@morlan  

Diwrnod o hwyl i blant 6-11 oed yn Festri Eglwys Dewi 
Sant (St. David’s) 9.30.-3.30. o’r gloch 

Dewch â phecyn bwyd 
Pe baech yn dymuno sicrhau lle i’ch plentyn/plant a 

wnewch chi gysylltu ag Eleri Davies os gwelwch yn dda? 
Rhif ffôn: 612418 e.bost: janeeleri@btinternet.com 

 

***** 
Nos Sul, 22 Ebrill am 6 o’r gloch 

yng Nghapel y Morfa 
       Mae Cread Duw yn Dda iawn i Gyd! 

Gwasanaeth  a baratowyd gan chwiorydd Cristnogol 
Swrinam ar gyfer Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd 

Ni chynhaliwyd y gwasanaeth  
ar yr 2il o Fawrth oherwydd yr eira 
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Cymdeithas y Morfa 
 

Dathlu Gŵyl Dewi 
Cynhaliwyd Swper Gŵyl Dewi y Gymdeithas ar nos Lun 
Chwefror 26ain yng Ngwesty’r Richmond. Darparwyd gwledd ar 
ein cyfer o gawl a phwdin ac yn dilyn, paned a bara brith. 
   Eifion ac Alwen Roberts oedd y gwesteion. Cawsom ein tywys 
gan Eifion i wahanol rannau o Gymru oedd â chysylltiad â’r 
ddau ohonynt, gan glywed amrywiaeth o eiriau llafar a 
thafodieithoedd a berthynai i’r ardaloedd hynny. Wrth gloi 
cawsom ein hatgoffa ein bod yn un genedl er y gwahaniaethau 
a’i bod yn bwysig i werthfawrogi a diogelu  ein treftadaeth a 
chyfoeth ein diwylliant. 
   Pleser o’r mwyaf oedd cael cwmni Rhodri Davies sydd ar ei 
flwyddyn olaf ym Mhenweddig.  Rhoddodd adloniant o safon 
uchel i ni a oedd yn cynnwys unawdau clasurol a chyfoes, 
caneuon o sioeau cerdd ac emynau. Y cyfeilydd oedd Mary 
Jones Morris.  Diolchodd Hefin Jones i Rhodri  gan ddymuno’n 
dda iddo yn y dyfodol. Diolchodd i Eifion ac Alwen Roberts, i 
Richard a Jane Griffiths a staff Gwesty’r Richmond a phawb 
arall a gyfrannodd at lwyddiant y noson. I gloi’r noson unodd 
pawb i gyd-ganu’r emyn Dros Gymru’n gwlad ar y dôn 
Finlandia. 
 

Byd y Fet- Phil Thomas 
Ar nos Lun y 12fed o Fawrth profiad arbennig oedd dysgu am 
fywyd a gwaith y fet yng nghwmni Phil Thomas o Filfeddygfa 
Ystwyth.  Rhoddodd hanes sefydlu’r Gymdeithas Filfeddygol,  
sefydlu’r colegau cyntaf a’r datblygiadau hyd at yr oes 
bresennol. 
   Heddiw mae’r rhan fwyaf o’r gwaith yn ymwneud â gofalu am 
anifeiliaid anwes ond mae’r ymdrin ag anifeiliaid fferm yn 
bwysig iawn ac yn enwedig y gwaith sydd yn gysylltiedig â 
diogelu anifeiliaid rhag datblygu heintiau. 
   Treuliodd Phil a’i briod Kate gyfnod yn gweithio fel 
milfeddygon yng Nghambodia cyn dychwelyd i Gymru.  Erbyn 
hyn mae’n bennaeth y filfeddygfa ac yn defnyddio ei brofiad a’i 
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arbenigedd i hyrwyddo cyrsiau ar gyfer myfyrwyr a gwaith profi 
gwyddonol yn y labordy ar Y Buarth sydd wedi ail-agor ac yn 
gwasanaethu Cymru gyfan. Diolchodd Hefin ar ein rhan i Phil 
am noson arbennig, i Dafydd Evans am arwain y defosiwn ac i 
Huw Evans am gyfeilio. 
   Cofiwch am y cyfarfod nesaf: Nos Lun, 9 Ebrill   Gwnewch y 
pethau bychain. Bydd yr Hybarch Hywel Jones yn sôn am ofal 
dementia yn yr ardal. Hefyd bydd arolwg o waith y flwyddyn. 

 

 
Dathliad Gŵyl Ddewi y Gymdeithas 

 

 
Byd y Fet- Phil Thomas gyda Noel Lloyd a  

cadeirydd y Gymdeithas am eleni, Hefin Jones. 

 



22 

 

Gweddi 
 
Diolchwn i Ti am neges y Pasg, sef bod cariad yn drech na 
chasineb, a bywyd yn drech nag angau. A ninnau'n clywed 
cân a gwanwyn o'n cylch ym mhob man, dysg ni bob 
amser y gallwn ninnau hefyd ddeffro i fywyd newydd trwy 
ein Harglwydd Iesu Grist. 
   Cofia am ein byd y dydd hwn, a phawb sydd ynddo yn 
dioddef oherwydd pechod dynion. Lle mae casineb, O! 
Dduw, rho gariad; lle mae ofn dyro ddewrder; lle mae 
ffolineb dyro ddoethineb newydd, ac uwchlaw'r cyfan rho 
inni faddeuant yn enw Iesu Grist. 
   Bydd agos at y claf, y trist a'r unig ymhob man, a dyro 
help iddynt gofio fod y Gŵr cynefin a dolur yn barod i'w 
helpu i gario'r groes. 
   Gweddïwn am i lawenydd y Pasg lifo drwy bob cwmwl 
sydd uwchben y byd, a dwyn gobaith a nerth newydd i 
bawb. 
   Rho dy gwmni i ni yn yr eglwys hon, ac yn arbennig i'r 
rhai sydd ym more eu bywyd. Bendithia hefyd gartrefi dy 
bobl. 
 

Rhag pob brad, nefol Dad 
Cadw Di gartrefi'n gwlad. 

 
Trwy dy Ysbryd Glân arwain ni bob amser i fyw yn dda, i 
fyw yn onest ac i fyw yn llawen, er mwyn Iesu Grist y 
Groes. Amen. 
 

 
Allan o'r gyfrol Gweddïau a Salmau, gan W. Rhys 
Nicholas 
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SWYDDOGAETHAU EBRILL 2018 
 

Blaenor y Mis Noel Lloyd 
 

Porthorion  David Alun Jones, Amelia Davies, Brian 
Thomas, Mary Thomas. 
 
Blodau'r Cysegr – Y Morfa 
1    Catrin Griffiths 
8    Hefin Jones 
15  Sarah a Gwen 
22  Hefina a Siân 
29  Phyllis Jones a Mair Jones 
 
Blodau Ebeneser 
1    Susan Hughes 
8    Ann Ffrancon 
15  Siân Powell 
22  Siân Powell 
29  Llinos Hughes 
 
Cynorthwywyr Llestri Cymun 
1af (Nos)  Ann Hughes, Margaret Stephens, Mair Hughes,  
Mary James. 
 
Cynorthwywyr Ariannol 
1   Alun a Mary Jones Morris 
8   Meirion Morgan a Menai Lloyd Williams 
15 Brian Thomas a Dafydd Morgan Evans 
22 Ellen Llwyd-Evand a Hefin Jones 
29 Megan Hughes a Catrin Griffiths 
 
Tregerddan 
29  Dan ofal Eleri Davies. 
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DYDDIADUR EBRILL 2018 
 
Gwasanaethau'r Sul  
10.00 a 6.00 yn y Morfa; 2.15pm yn Ebeneser 

 
1     Pasg Bugail: Oedfa deulu yn y bore, Cymun yn y nos 
8     Y Parchg Elwyn Richards 
15   Bugail 
22   Bugail 
29   Y Parchg Eric Jones 
 
 
Ysgol Sul Plant a ieuenctid: bore am 10.00 
Hwyl Hwyr bob prynhawn Llun am 3:45-5:00. 
Clwb Ieuenctid bob prynhawn Llun am 3:45-5:00. 
 
Cylch gweddi a choffi bore dydd Mawrth am 10:30 am 
yn y Morlan. 
Astudiaeth Feiblaidd 7:15 ar nos Iau yn y Morlan o dan 
ofal Dr Bryn Roberts. 
Ffydd a phaned prynhawn Gwener am 2:00 yn y Morlan. 
 

Cinio Bara Chaws  
9 Ebrill: Eglwys Llanbadarn 12.00 – 1.30 
 
 
 

 
Golygydd y rhifyn hwn yw Hywel Lloyd.  

Cyfraniadau ar gyfer rhifyn mis Mai o Perthyn i  
Hywel (hywel.lloyd6@gmail.com) erbyn  

dydd Gwener, 20 Ebrill, os gwelwch yn dda. 
 

 


