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GAIR Y GWEINIDOG
’Dwi wedi cyfeirio lawer gwaith at gapel bach Cefn y Blodwel,
dafliad carreg o Sycharth. Un o gapeli’r Gororau, ychydig
filltiroedd i mewn i Swydd Amwythig, a’r unig gapel Saesneg
a oedd yn fy ngofal ar ddechrau fy ngweinidogaeth. Gweithred
bryderus ar y pryd oedd arwain addoliad o Sul i Sul ond buan
iawn y daeth rhywun i werthfawrogi’r cyfleon a dim yn fwy na
dod i adnabod criw bychan o deuluoedd ffyddlon a gweithgar.
Mae’r atgofion yn aros: Annie Hughes a fyddai’n dod i’r oedfa
yn ei slipars, a’i brawd W.E. Roberts, y ddau yn rhugl eu
Cymraeg, Cymraeg yr aelwyd ac nid yr ysgol. Ac Ifor Lloyd y
‘cariwr’, yn cynrychioli’r genhedlaeth honno o bobl y ffïn na
welodd yn dda i ddysgu’r iaith ond a oedd yn gweld eu hunain
yn gyfuniad o Gymry ac o Saeson. Roedd Plygain ac
Eisteddfod yn bwysig ac yn dal i fod felly, ac yng nghalendr yr
Eglwys byddai Pasg a Diolchgarwch a’r Nadolig yn uchel
wyliau.
Mae tymor y Diolchgarwch yn prysur ddod i ben a gyda
hynny atgofion personol o gyfnod gwahanol. I mi mae yna
ddau atgof yn sefyll allan, sef Diolchgarwch Ysgol Gynradd
Pentreuchaf a gorchymyn y brifathrawes i bawb ddod â ffrwyth
i’r arddangosfa. Fe ddois ag oren, mawr, deniadol ac fe drôdd y
cyfan yn demtasiwn. Yn dawel, llechwraidd, fe ddychwelais i’r
dosbarth amser egwyl a chydied yn yr oren a’i gymryd i gornel
bellaf y cae chwarae a’i fwyta! Ac yna Oedfa Ddiolchgarwch
Cefn y Blodwel: emyn a chanu. Yr un emyn agoriadol pob
blwyddyn a’r hen Ifor Lloyd wrth ei fodd :Pob peth, ymhell ac agos,
sy’n dangos Duw i’r byd.
Efallai eu bod yn parhau i’w chanu, ond yn naturiol, mae’r
gynulleidfa’n llai. Atgof bellach yw pobl fel Annie Hughes a
W.E. Roberts a’u meddyliau a’u gweithredoedd yn ymddangos
yn ddieithr a syml i lawer un. Mewn byd sy’n newid, a hynny’n
cynnwys dealltwriaeth ddynol o beth sy’n achosi ac yn cynnal
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bywyd, mae yna berygl real i’r weithred, neu’n gywirach, y
stâd yna o gydnabod bendithion bywyd, ollwng gafael ar
ddychymyg a gweithredoedd. Ar ei waethaf, mae hyn yn
golygu y gallwn fyw bywydau hunanol wrth i ni golli golwg ar
fywydau eraill a’r ddealltwriaeth o berthyn a dibyniad a
chyfrifoldeb. Fe all ein diolchgarwch fod yn rhywbeth syml,
cyffredin iawn, ac yn ffenestr i’r math o bobl ydan ni, ond
hefyd fe all fod yn gyfrwng i danlinellu ein bod yn annatod
glwm wrth fywydau eraill. Y mae’r diolchgarwch yn arwain at
wasanaeth gyda’r ddealltwriaeth o stiwardiaeth gywir, o
drugaredd, o rannu ac o ddyrchafu bywydau’n gilydd mewn
parch ac mewn cariad. Mewn un ystyr, dyna eironi ein
gwasanaethau a’n gweithredoedd, sef bod y cyfan yn digwydd
yng nghanol realiti cymdeithas a byd. Y mae rhagfarn ar
gynnydd a dioddefaint y diniwed yn rhan o’n newyddion
dyddiol ac ar ei waethaf yn digalonni ac yn anobeithio.
Beth allwn ni wneud? Efallai bod y gwneud yn y ‘parhau’
ac yn y ‘dal ati’! ‘Dal ati’ i gyhoeddi yr hyn sydd wedi bod yn
galon Cristnogaeth ers dwy fil o flynyddoedd sef y ddealltwriaeth o gariad ac o gymod a’r alwad i fyw y bywyd newydd
yng Nghrist. A chymdeithas yn chwilio am leisiau a llwybrau
newydd yn ein perthynas â’n gilydd, gadewch i ni sôn am yr
Iesu, ond yn fwy na hynny, gadewch i ni wrando ar ei eiriau a
chaniatáu i’w ysbryd ddylanwadu ar ein hiaith a’n gweithredoedd.
Yng nghanol anawsterau’r oes
boed inni dderbyn golau’r groes
a chofio’r Gŵr a’i rhoes ei hun
i ddwyn dynoliaeth ar dy lun.
Raymond Williams, 1928–90
Gadewch i ni barhau i ddweud diolch!
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NEWYDDION
Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion …
 at y rhai a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar: Rhiannon Hughes,
Mattie Jones, Ifan Llywelyn a Mattie Shaw, ac at Janie
Jones yn ysbyty Tregaron;
 hefyd at ein haelodau sydd mewn cartrefi preswyl neu sy’n
derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain.

Dymunwn yn dda …
 i Islwyn a Mair Hughes yn eu cartref newydd yn Cilmeri,
Ffordd Llanbadarn.

Cydymdeimlwn yn ddwys …
 â Gaenor Mai Jones ar golli ei Mam, sef Mrs Margaret
Jones, Dan-y-coed;
 hefyd â Mattie Jones ac Enid Jones sydd wedi colli
perthynas agos, sef Mr John Morgan, Ysbyty Ystwyth.

Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at ein Gŵyl Ddiolchgarwch eleni – i’r plant a’r ieuenctid am y gwasanaeth bore
Sul ac i’r rhai a fu’n addurno’r capel ar y dydd Sadwrn.
Diolch hefyd i bawb a ddaeth â rhoddion y cynhaeaf ar gyfer
aelodau’r capel ar eu haelwydydd ac mewn cartrefi preswyl,
ac i’r rhai a fu’n eu dosbarthu. Gwerthfawrogwyd yr
ymweliadau a’r rhoddion yn fawr.
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ER COF
MRS MARGARET JONES Dechreuodd a gorffennodd taith
bywyd Mrs Margaret Jones yn ei milltir sgwâr. Yn unig
blentyn, cafodd fagwrfa deuluol, ddiwylliannol, grefyddol a
fu’n sail gadarn trwy gydol ei bywyd. Wedi derbyn ei haddysg
elfennol, fe adawodd Ysgol Ardwyn gan ddechrau ei bywyd
gwaith gyda’r ‘Air Ministry’ a oedd ar y pryd wedi ei leoli yn y
Llyfrgell Genedlaethol. Ond nid lle i aros yno oedd yr ‘Air
Ministry’ ac ymhen amser ymunodd â staff Pencadlys yr Urdd.
Nid sefydliad a oedd yn adlewyrchu realiti trais ond yn hytrach
‘Sefydliad y Pethe’, sefydliad a oedd ac sydd yn parhau i
ddyrchafu’r pethau gorau mewn cymdeithas ac mewn bywyd:
llên a chân, cyfeillgarwch, brawdoliaeth, cenedl, a bu’r pethau
hyn yn bwysig i Margaret trwy gydol ei bywyd.
Llwyddodd i asio ei bywyd gwaith â’i bywyd hamdden; yn
mwynhau adrodd, dawnsio gwerin a chanu, bu’n driw i’r Urdd
trwy gydol ei bywyd a’i chyfraniad i’r Aelwyd fel trysorydd ac
aelod o dîm y ‘cantîn’ yn werthfawr ac yn arbennig. Ym
Mhencadlys yr Urdd y cyfarfu â’i phriod a mwynhaodd y ddau
fywyd priodasol a barodd am 45 o flynyddoedd hyd nes
marwolaeth ddisymwth Brynmor Jones yn 1999. Bu’n wraig a
mam dda a’r aelwyd yn un agored a chroesawus. Ond roedd
yna aelwyd arall hefyd, sef y Tabernacl, a rhoddodd flynyddoedd o wasanaeth gyda’r chwiorydd yn trefnu ac yn ymweld.
Gwasanaeth ymarferol yn adlewyrchu ei gofal, ond yn fwy
felly ei ffydd bersonol. Bu’r ffydd hon yn gysur ac yn
gynhaliaeth iddi trwy gydol ei bywyd ac yn arbennig felly yn
ystod ei misoedd olaf wrth i’w hiechyd ddirywio. Gwraig ac
iddi feddwl a syniadau pendant a gwraig onest.
Cydymdeimlwn fel eglwys â Gaenor ei merch a diolchwn
am fywyd a chyfraniad Mrs Margaret Jones.
Bu’r gwasanaeth angladdol yn Amlosgfa Aberystwyth ar 4
Hydref gyda’r Parch Eifion Roberts a Gwenan Creunant yn
gwasanaethu.
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Y GYMDEITHAS
Beth am baned? Prynhawn y Llestri oedd testun cyfarfod
prynhawn Llun, 10 Hydref, pan ddaeth William Griffiths ac
Eifion Roberts i ddangos eu casgliad o lestri diddorol. I agor y
cyfarfod, cafwyd defosiwn o
dan arweiniad Dafydd Morgan
Evans ac Elsbeth Lewis yn
cyfeilio.
Yn gyntaf, cafwyd cyfle i
weld casgliad William Griffiths
o lestri capel o wahanol
ardaloedd yng Nghymru a
Llundain. Roedd pob llestr yn
amrywio o ran lliw’r bathodyn,
dyddiad, siâp ac ansawdd y
llestr, ac yn adrodd stori am
hanes y capel a chefndir cymdeithasol yr ardal.
Gwelsom
lestri capeli
Presbyteraidd Aberystwyth a
unwyd i ffurfio Capel y Morfa, sef Salem, Tabernacl a Seilo
ynghyd â’r canghennau yn Skinner Street a Tanycae. Ar lestri
Capel Carmel Llanilar roedd
y llythrennau UDMD sef
Undeb Dirwestol Merched y
De
a
sefydlwyd
gan
Cranogwen ac roedd yr enw
Capel Gwynfil wedi ei
ysgrifennu yn fras ar draws
plât capel Llangeitho.
Llestri yn gysylltiedig ag
arweinwyr crefyddol amlwg
oedd gan Eifion, y cymeriad
John Wesley, jwg George
Whitfield a chwpan a soser
cysylltiedig â’r Mudiad Dirwestol yn Lloegr.
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I gloi’r prynhawn paratowyd te cartref gan Mary Jones a
Hefina Wright a chafodd pawb gyfle i gymdeithasu o gwmpas
y byrddau. Diolchodd Dafydd i’r ddau siaradwr am brynhawn
difyr a diddorol ac i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y
cyfarfod.

Yng nghanol tymor y diolchgarwch, cofiwn am ein haelodau
sydd wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar ac anfonwn ein
dymuniadau gorau atynt: Rhiannon Hughes, Tomi Morgan a
Mattie Shaw. Hefyd anfonwn ein cofion at ein haelodau sydd
yn derbyn gofal yn eu cartrefi a’r rhai sydd yn gofalu am eraill.
Cydymdeimlwn yn ddwys â Marina Kenyon yn ei
phrofedigaeth o golli ffrind, ac â Hilda a John Williams ar golli
chwaer i John ym Mhontypridd.
Diolch
Dymuna Janie Jones ddiolch yn gynnes iawn i bawb am y
cyfarchion a’r dymuniadau da a dderbyniodd wrth iddi dreulio
cyfnod hir yn Ysbyty Tregaron. Mae’n eu gwerthfawrogi’n
fawr ac erbyn hyn mae’n edrych ymlaen at ddod adref.
COFIWCH ymweld â gwefan Capel y Morfa i gael y newyddion
diweddaraf – ac mae croeso i chi gyfrannu!
www.capelymorfa.org
COFIWCH hefyd ddilyn cyfrif Trydar Capel y Morfa:
@capelymorfa
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CONFFYRMASIWN ARBENNIG YN OSLO

Ar 10 Medi, 2016, mynychodd Hefin Jones wasanaeth
conffyrmasiwn ei wyres, Olivia Catrin Jones, yn Oslo, Norwy.
Ymgartrefodd Elwyn, mab Hefin a’r diweddar Beryl, yn Oslo
dros ddegawd yn ôl. Mae Olivia yn 15 oed erbyn hyn ac mae’n
siarad Norwyeg, Saesneg ac ychydig o Gymraeg.
Yn Norwy, roedd conffyrmio yn orfodol tan yn ddiweddar.
Er nad yw’n orfodol bellach, mae’r traddodiad yn parhau ac
mae’r rhan fwyaf o ieuenctid y wlad yn cael eu conffyrmio
naill ai mewn eglwys neu mewn gwasanaeth seciwlar yn
neuadd y dref wedi iddynt gyrraedd pymtheg oed.
Cynhaliwyd gwasanaeth conffyrmio Olivia yn Eglwys
Sofiemyr ar gyrion Oslo. Conffyrmiwyd deuddeg o ieuenctid
yn ystod y gwasanaeth a neilltuwyd seddi ar gyfer teuluoedd
pob un. Wrth i bob plentyn gael ei gonffyrmio, safai’r teulu ar
eu traed i rannu yn yr achlysur. Er bod y cyfan yn Norwyeg,
roedd yr emyn olaf yn gyfarwydd i Hefin.
Roedd hi’n hyfryd gweld nifer helaeth o’r gwragedd a rhai
o’r dynion wedi dod i’r gwasanaeth yn eu gwisgoedd
traddodiadol Norwyaidd, sef y bunad. Ar gyfer yr achlysur
hwn, gwnaethpwyd bunad arbennig ar gyfer Olivia. Mae
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cynllun y bunad yn dibynnu ar ardal enedigol y teulu, felly
roedd un Olivia yn yr un steil ag un ei mam.
Ar ôl y gwasanaeth trefnwyd parti yng ngardd y tŷ ar gyfer
y teulu a ffrindiau agos. Cafwyd gwledd o fwyd a chacen
arbennig i ddathlu’r achlysur.

RHYWBETH I’R HOSAN?
Am ryw reswm mae mwy nag arfer
o lyfrau am bêl-droed Cymru yn
ymddangos eleni, ac un ohonynt
yw Y Crysau Cochion 1946–2016,
a gyhoeddir gan Y Lolfa cyn
diwedd Tachwedd.
Mae’r llyfr yn adrodd hanes pob un
o’r 331 chwaraewr sydd wedi
cynrychioli Cymru mewn 460 o
gemau rhwng 1946 a haf 2016. 325
chwaraewr oedd yna pan ddechreuais ysgrifennu, felly fe welais y
llinell derfyn yn symud ymhellach
i ffwrdd! Yr olaf o’r chwe
chwaraewr newydd oedd Tom
Bradshaw a ddechreuodd ei yrfa ar Goedlan y Parc. Faint o
gemau? Faint o goliau? Mae’r atebion yn y llyfr!
Dechreuais o ddifrif ar y gwaith ysgrifennu ym mis Chwefror
2015 pan oedd lori lwyddiant Ewro 2016 yn dal yn y garej ac
yn aros i’r prif fecanic, Chris Coleman, roi olwynion arni.
Roedd y prif waith ymchwil wedi digwydd dros nifer fawr o
flynyddoedd, a’r her oedd dyfeisio fformat syml ac yna
wynebu dalen lân o bapur bron bob bore am 15 mis er mwyn
troi’r obsesiwn yn llyfr.
Gobeithiaf fod y clawr yn denu dilynwyr ein gêm genedlaethol o bob oed. Efallai fod y rhai hynaf ohonom yn meddwl
na allai unrhyw un gymharu â John Charles tra bo’r ieuenctid
yn meddwl y byd o Gareth Bale, a rhywle yn y canol mae’r
rhai sy’n cofio campau’r arch-sgoriwr Ian Rush. Mwynhewch!
Gwynfor Jones
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AMBELL LUN
O’R GWASANAETH DIOLCHGARWCH
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NOSON I DDATHLU LLWYDDIANT
EURIG SALISBURY
Cafwyd noson arbennig nos Sadwrn, 8 Hydref yn yr Hen
Goleg, Aberystwyth, i ddathlu llwyddiant Eurig Salisbury yn
ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol y Fenni fis
Awst gyda’i nofel Cai. Trefnwyd y noson gan Brifysgol Aberystwyth a’r Adran Gymraeg yn benodol, ac fel y nododd Dr
Cathryn Charnell-White, Pennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, ‘Ac yntau’n adnabyddus fel bardd a
chynganeddwr, rhaid cyfaddef ei bod yn dipyn o syndod gweld
Eurig yn cipio’r Fedal Ryddiaith. Mae cyd-weithwyr a
myfyrwyr Eurig yn hynod falch ohono, ac roedd hi’n braf iawn
cael rhannu llawenydd Eurig a’r teulu yn yr Hen Goleg gyda
chymaint o staff a myfyrwyr (ddoe a heddiw!), ynghyd â
ffrindiau lawer.’
Roedd yn braf gweld y Neuadd ar ei newydd wedd yn
llawn ar gyfer y dathliad. Cafwyd cyfraniadau cynganeddol
gan aelodau Tîm Talwrn y Glêr (Hywel Griffiths, Iwan Rhys
ac Osian Rhys), eitemau cerddorol gan fois Ger y Lli a
Patrobas, a nifer o hanesion a chyfarchion amrywiol. Ymhlith y
rheiny, cafwyd cerdd i longyfarch Eurig ar ran trigolion Ffordd
y Gogledd (wedi’i chyfansoddi’n bennaf gan Sarah DownRoberts ond gydag ambell gwpled gan John Roberts!). Mae’n
werth ei darllen!

I gyfarch Eurig Salisbury
Cenwch gyrn, gweinier y cledd,
Llenor sy’n Ffordd y Gogledd;
I chi, ddieithriaid Aber,
Yn fan hyn, mae cartre’r sêr!
Mewn oes a fu, aml feddyg
A deintyddion yma drig,
Yn Y Wern bu Parry Bach
(Nid dyma stryd y crachach!).
12

E.D. Jones, hefyd, fu’n byw
Ar stryd orau dynolryw.
Heddiw prif-weithredwyr lu
A ddaeth i’n hamgylchynu!
OND
Yn eu canol bardd o fri
Neb llai na Eurig Salsbri.
Mab Vaughan, ac Eirwen o’r Glyn,
Fi briododd y ddeuddyn!
Felly heno hawliaf glod
Am greu y fath ryfeddod!
I’r bardd cŵl a’r llencyn del
Yn adran Cathryn Charnell,
Rhown heno lu gyfarchion
Am lunio camp – ond hold on,
Nid am sgwennu awdl gain
Yn hytrach nofel gywrain.
Braf cael dyn o awdurdod
Yn preswylio yn North Road.
Flwyddyn nesaf dof yn ôl
I gyfarch bardd cadeiriol!
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Daeth y noson i ben wrth i Eurig ei hun annerch y gynulleidfa,
gan ddiolch i bawb am y llu cyfarchion a dymuniadau da a
dderbyniodd ers wythnos gyntaf mis Awst. I orffen y dathliad,
darllenodd gywydd a luniodd wedi Refferendwm mis Mehefin,
cywydd sy’n cyfleu’r tristwch a’r ofn sydd wedi llethu cymaint
ohonom dros y misoedd diwethaf wrth weld a chlywed yr hyn
sy’n digwydd o’n cwmpas. Ond fel y sylwch, mae’r cywydd yn
terfynu gyda’r balchder y mae Eurig yn ei deimlo o gael galw
Aberystwyth yn gartref, a’r gobaith fod y gymuned hon yn
ddrws ac yn obaith ac yn agored.
Mewn oes ôl-ffeithiol, mae’n ffair,
Moyn callio namyn cellwair.
Mor rhwydd o chwim yw’r addo,
Mor hawdd y’i diddymir o,
Y mae’r gwir mor wag ei werth,
Mae’r addewid mor ddiwerth.
Y wlad swrth i’r tabloids aeth
A’u glafoer yn ysglyfaeth,
Saig goch iawn i wasg o’i cho’,
A gwasg sy’n mwynhau gwisgo
Llid a baw yn nillad barn,
Enough’s enough, myn uffar.
Mor naïf yw’n Cymru ni,
Un llif naïf yn Nyfi,
Coeliodd afon Cledd hefyd
Y llwon gweigion i gyd,
Roedd yn Nedd atgasedd gwên,
Roedd naïfrwydd yn Hafren.
Y Fflint hen, ffŵl iawn wyt ti,
Brit taeog yw bro Tywi,
Mae’r hiliaeth ym mro Aled,
Y gŵr hy ei hun a gred
Un celwydd newydd un waith,
Celwydd a lynca eilwaith.
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Mae Berffro’n coelio celwydd
Llwon gwleidyddion y dydd,
Yng Nghynon, llwon yn lli,
Sarhau holl fro Sirhywi,
Poeri i wyneb Glyn Ebwy
A chael eu teyrngarwch hwy.
Mor frau lwyfannau’r Fenni,
Pwy sy’n wir o’n cwmpas ni?
Pa les heno goelio gwarth
Di-addewid gwlad ddiarth?
Mewnfudwyr min haf ydym,
Haid o ffoaduriaid ŷm.
Yn nhre Aber wynebwn
Yn daer iawn y llyfrdra hwn,
Wynebwn lyfrgwn ar led,
I ni’r gwir sy’n agored,
Un drws yw Aber, un dref,
Un hynodrwydd, un adref.
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GWEDDÏWN …
Y rhai y mae bywyd yn anodd iddynt:
O Dduw ein Tad nefol,
o gofio mor fawr yw ein breintiau ni,
cofiwn ger dy fron am y rhai sy’n wynebu
anghenion a phroblemau dyrys:
y rhai y mae eu bywyd yn llawn pryderon
am nad ydynt yn dy adnabod di fel Duw
cariad;
y rhai y mae eu bywyd yn ddiystyr
am eu bod yn byw i arian a phethau materol yn unig;
y rhai y mae eu bywyd yn drist a thrallodus
am eu bod wedi eu dal ynghanol rhyfel,
gormes neu drychineb;
y rhai y mae eu bywyd yn unig
oherwydd iddynt golli rhywun annwyl drwy farwolaeth;
y rhai y mae eu bywyd yn anodd
oherwydd afiechyd, tlodi, diweithdra neu anhapusrwydd
teuluol.
O’u cofio o’th flaen,
gweddïwn ar iddynt dy deimlo di yn agos
a chanfod cysur a nerth yn dy gwmni. AMEN
Elfed ap Nefydd Roberts, o’i gyfrol Amser i Dduw

Noson i ddewis y llyfr gorau
a gyhoeddwyd ers Ionawr 2014!
Mynediad £3, yn cynnwys te/coffi
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Yr Ysgol Sul
Bore Sul, 20 Tachwedd

Hwyl yr Ŵyl

Llanllanast (Stomp)
yn y Festri yn ystod amser Ysgol Sul
Thema Nadoligaidd
Dewch â’ch ffrindiau
Croeso i oedolion o’r gynulleidfa ymuno

Cymru i Bawb
CYTGORD NID CASINEB
Dylid parchu pob bod dynol yn ddiwahân,
beth bynnag fo’i hil, iaith, diwylliant,
crefydd, rhyw, rhywioldeb neu abledd.
Rydyn ni’n ymhyfrydu yn amrywiaeth
gyfoethog pobl Cymru ac yn mynnu bod
gwahaniaethu yn erbyn unrhyw rai oherwydd
cefndir neu briodoledd yn gwbl annerbyniol.
NOSON LANSIO
Nos Wener 4 Tachwedd am 7.30
Morlan Aberystwyth
Elin Jones AC
Mark Williams AS
Joyce Watson AC
Siôn Meredith, Eglwys y Santes Fair
Y Parchedig Aled Edwards, CYTÛN
Cadeirydd: Rocet Arwel Jones
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SWYDDOGAETHAU TACHWEDD 2016
Blaenor y Mis David Alun Jones
Porthorion Eleri Davies, David Meirion Jones
Ann Davies, Hywel Lloyd

Blodau’r Cysegr – Y Morfa
6 Mattie ac Enid Jones
13 Teulu Gwesty’r Richmond
20 Rhys a Trish Huws
27 Mary Jones Morris ac Eileen Sinnett Jones
Blodau Ebeneser
6 Llinos M. Hughes
13 Susan Hughes
20 Siân Powell
27 Denise Morgan
Cynorthwywyr Llestri Cymun
6 (Nos) Celia Jones, Gwyneth Clwyd Haydon-Jones, Rhiannon
Roberts, Carys Davies
Cynorthwywyr Ariannol
6 Brian Thomas a Dafydd Morgan Evans
13 Menna Evans a Hefin Jones
20 Megan Hughes a Catrin Griffiths
27 D. Meirion Jones a Beti Roberts
Tregerddan
27 Dan ofal Cylch Gweddi Bore Mawrth
Golygyddion y mis hwn yw Gwenan Creunant ac Ann Hawke.
Diolch o galon i Amelia Davies, Gwynfor Jones, Elin Mabbutt
a Phrifysgol Aberystwyth am y lluniau.
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn Rhagfyr/Ionawr o PERTHYN at
Hywel Lloyd (hywel.lloyd6@gmail.com) erbyn dydd Gwener,
18 Tachwedd 2016 os gwelwch yn dda.
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DYDDIADUR TACHWEDD 2016
GWASANAETHAU’R SUL 10.00 a 5.00 yn y
Morfa; 2.15pm yn Ebeneser
6
13
20
27

Eifion Roberts (cymun nos)
Beti Griffiths
Eifion Roberts (ac oedfa Hwyl yr Ŵyl yn y bore)
Trefor Lewis

YSGOLION SUL
Plant ac Ieuenctid: bore am 10
Oedolion: ar ôl gwasanaeth y bore

CLWB HWYL HWYR – bob nos Lun, 3.45–5, Festri’r
Morfa
CYLCH GWEDDI A CHOFFI – bore Mawrth am 10.30,
Morlan

CYFARFODYDD WYTHNOSOL – nos Iau am 7, Morlan
CINIO BARA A CHAWS
7

Eglwys Dewi Sant, Stryd y Baddon, rhwng 12.00 a 1.30

Y GYMDEITHAS
Dathlu’r Delyn Deires – Robin Huw Bowen, am 7 o’r gloch
28 Ystrad Fflur a’i dylanwad – Lyn Ebenezer, am 2.00 o’r gloch
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GWNAWN RYWUN YN LLON…
Gwnawn eraill yn hapus
Wrth deithio drwy’r byd,
Mae’r llwybrau yn eirwon
I rywrai o hyd.
Anghofiwn ein hunain,
Gostegwn rhyw don –
Ar fôr anawsterau
Gwnawn rywun yn llon.
Gwnawn rywbeth i rywun
Bob dydd drwy ein hoes,
Mewn gair, neu mewn gweithred,
Er lleddfu rhyw loes.
Y llaw fo’n agored,
A’r galon yn bur,
Ceir cyfle yn fynych
I esmwytháu cur.
Gair serchog, caredig,
Edrychiad mwyn, llon,
Ymddengys yn ddibwys,
Cysura rhyw fron!
Bob diwrnod o’r flwyddyn
Ymdrechwn heb ball
I fod yn garedig
Y naill wrth y llall.
Fe wyddom am rywrai
Anghenus bob dydd,
Yn dlawd a diobaith
A gwelw eu grudd;
Cartrefi digysur,
A chur dan y fron:
Gwnawn rywbeth i rywun
Gwnawn eraill yn llon! (Anhysbys)
20

