Rhagfyr/Ionawr 2018/2019

Rhifyn 272

Ni all Herod, ŵr lloerig, na’i filwyr,
drwy fawl y Nadolig,
ddiffodd Seren arbennig
nad yw’n dial na dal dig.

Aneirin Karadog

Gair y Gweinidog
Peth rhyfedd yw’r meddwl! Cnoi taffi oeddwn i - ddylwn i ddim,
rhan siwgr a dannedd - ond gweld bag wnes i ar silff mewn siop a
chael fy nhemtio. Munudau o fwynhad a munudau o atgofion ac
yn arbennig felly yr adeg yma o’r flwyddyn. Mi fyddai mam yn
gwneud taffi a hwnnw’n aml iawn yn troi allan fel cyffug, ond yn
ogystal â hynny fe fyddai yna anrhegion Nadolig, ac yn eu plith
fariau o daffi. Bariau o daffi a morthwyl! Os dwi’n cofio’n iawn,
‘McCowans Highland Toffee’ neu ‘Walkers’, a’r pleser o’u torri a’u
cnoi am amser. Mi roedd ’na rywbeth tymhorol i’r cyfan a gyda
hynny rhyw deimladau dyfnach o fwynhad a gwerthfawrogiad.
Dyna mewn gwirionedd oedd yn gwneud cyfnod y Nadolig mor
arbennig sef y ffaith fod rhywun yn derbyn a phrofi pethau nad
oeddent yn rhan o unrhyw adeg arall o’r flwyddyn. Mae hynny’n
prysur ddiflannu os nad wedi diflannu’n gyfan gwbl a’n bywydau’n
dlotach o ganlyniad. Mae hi’n Nadolig bob mis o’r flwyddyn a
phrofiadau moethus bywyd bellach ymhlith y cyffredin. Dyna
mae’n siwr wnaeth i mi’n ddiweddar ddatgan y byddai’n braf cael
Nadolig fel ‘stalwm’; Nadolig heb siopau’n agored am ddyddiau;
Nadolig o fyw ar yr hyn oedd yn y tŷ; Nadolig o fod yng nghwmni
teulu yn unig; Nadolig heb fynd i unrhyw le. Pam? Arwydd fy mod
yn mynd yn hŷn neu ddyhead i ailafael, ailbrofi symlrwydd y
gorffennol.
Mae arwyddion paratoi ym mhobman, yn gynharach y flwyddyn
yma ac yn fwy. Y diwrnod o’r blaen roeddwn yn trafaelio i bwyllgor
yn ardal Caerfyrddin a chan fod gennyf hanner awr i’w sbario dyma
alw mewn siop. Sôn am bethau Nadolig! Yn addurniadau, coed,
modelau, pethau i’w rhoi ar y bwrdd, y cyfan yn tanlinellu’r reddf
naturiol i ddathlu ac efallai i ddianc. O realiti bywydau gyda’i holl
sôn am Frecsit ac arian, hinsawdd a phethau cyffredin bywyd, petai
ond am ychydig oriau. Roedd un neu ddau o bethau crefyddol yno
hefyd, yn angel i’w rhoi ar ben coeden a model bach o stabl
sentimentalaidd, ond dim byd mwy na hynny. Fe all y Nadolig
olygu gymaint o bethau i gymaint o bobl ac nid rhywbeth i’w ddibrisio yw hynny. Mewn cymdeithas ôl-Gristnogol, mae’n dda bod
yr angel a’r stabl sentimentalaidd yn dal i fod yno ynghyd â charolau
sy’n dal i gael eu canu a’u clywed a phobl yn dal i fynychu oedfaon,
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petae hynny ond unwaith y flwyddyn. Yng nghanol hyn i gyd, fy
nyhead personol ac efallai dyhead nifer ohonoch, yw am gael ein
dwyn o’r newydd i brofi a deall y symlrwydd yna sy’n rhan o stori
greiddiol y Nadolig, symlrwydd heb ei ddifetha gan feddyliau a
gweithredoedd dynol. Y ddealltwriaeth o hanfod Duw sef ei gariad,
wedi ei ddatguddio i ni ym mherson Crist a gweithred ffydd yn ein
geni ni’n ddyddiol i’r weithred a’r her o garu, a chanlyniad hynny.
Mewn byd llawn angen, ceisio deall hynny o’r newydd fydda i’r
Nadolig yma ac ar ddechrau blwyddyn newydd, ac mewn gair a
gweithred a meddwl, ceisio byw yng ngoleuni’r ddealltwriaeth.
Nadolig llawen i chi gyd a mwynhewch y dathlu!
Cystadleuaeth bore Nadolig – y taffi gorau!
Eifion

Newyddion
Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion …
 ein haelodau sydd yn derbyn gofal mewn ysbytai, mewn cartrefi
gofal ac yn eu cartrefi eu hunain.

Cydymdeimlwn yn ddwys …
 â Janet, Mair ac Ann a’r teulu oll ar farwolaeth eu mam, Mrs
Gwen Jones, Stryd Cae Glas.

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau …
 i Amlyn a Debbie Griffiths ar enedigaeth eu mab, Emrys, yng
Nghaerdydd - ŵyr i Catrin Griffiths;
 hefyd i Mr Glyndwr Griffiths ar ddathlu ei benblwydd yn 96
oed ar 25 Tachwedd.

Llongyfarchiadau …
 i’r plant a’r ieuenctid a gafodd lwyddiant yn yr Ŵyl Gerdd Dant
ym Mlaenau Ffestiniog ac yn Eisteddfod Genedlaethol y
Ffermwyr Ifainc, fel aelodau o grŵp neu barti;
 i Gwen Down ar ennill Gwobr Goffa Trystan Maelgwyn yn
Eisteddfod Penweddig;
 hefyd i Anest Eirug sydd wedi ei dewis i fod yn aelod o Gwmni
Theatr Genedlaethol yr Urdd.
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Er Cof
MRS MARGARET MORGAN Margaret Parc y Llyn, Mrs Morgan,
Margaret Siop Inc, Margaret Morgan, Maggie Mogs, fel yna y
byddai pobl yn cyfarch Margaret, a hynny’n adlewyrchu ei
pherthynas â chymaint o bobl a chylchoedd amrywiol ei bywyd.
Ym myd busnes dechreuodd Margaret ei bywyd, fel gymaint o bobl
Sir Aberteifi, yn niwydiant llaeth Llundain, merch hynaf Samuel ac
Olivia Jones a sefydlodd yn ardal Wansworth. Er diogelwch, a
hithau’n ddyddiau tywyll yr Ail Ryfel Byd, fe’i ganwyd yn Leeds a
hynny ym mis Awst 1942 ac ymhen amser ychwanegwyd at y teulu
gyda dyfodiad Marion a Gwilym. Bywyd unigryw Cymru Llundain,
a’r aelwyd a’r busnes a’r capel yn ganolog i’r cyfan a mawr fu’r
dylanwadau ar Margaret.
Yn 1952 symudodd y teulu i Barc y Llyn gan ddechrau bywyd
newydd yn Sir Aberteifi. Derbyniodd ei haddysg elfennol yn ysgol
Ardwyn a dechrau ei bywyd gwaith fel technegydd gyda’r PBS yng
Ngogerddan. Cyfarfu ag Alun, un o fechgyn Cwmystwyth, a
phriodwyd y ddau ym mis Awst, 1965. Ymhen amser bendithwyd
yr uniad gyda dyfodiad Cathryn, Helen, Gaenor, Nerys, Angharad
a Thomas a gellid dweud mai calon ei bywyd oedd ei theulu a
Llwynarel yn gastell.
Fel pob aelwyd amaethyddol arall roedd hi’n aelwyd brysur a
Margaret fel brenhines yng nghanol yr holl weithgaredd. Ergyd
drom iddi a’r teulu cyfan oedd marwolaeth Alun ond fe ddaliodd
ati. Rhan o hynny oedd ei chalon tros eraill. Bu’n gwirfoddoli gyda’r
RVS yn yr Ysbyty, gydag Age Concern, ei gwaith gydag Eisteddfod
1992, Cadeirydd y Gymdeithas Rhieni, a llawer i beth arall, ond
roedd yna amser i hamddena hefyd. Cylch Cinio Aberystwyth,
Merched y Wawr, Llanfarian; roedd hi’n cyfaddef nad oedd hi’r
person mwyaf trefnus, ac felly roedd cadeirio fwy wrth ei bodd na
gwaith clercio! Taith yn y car a thrip, pryd o fwyd a choffi, heb fawr
o sylw i amser. Fe brofwyd yr un ffyddlondeb yn Ebeneser hefyd
a’i dull unigryw o gyhoeddi yn rhywbeth fydd yn aros yn y cof.
Person unigryw oedd Margaret, a’i phersonoliaeth yn amlygu ei
hunan mewn cymaint o ffyrdd, yn wisg a llygaid, ystum a geiriau,
ac felly mawr yw’r golled. Ni fu’r blynyddoedd olaf yn hawdd o ran
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iechyd ond wynebodd y cyfan yn ddewr a di-gŵyn gan adael ar ei
hôl gymaint o atgofion i gymaint o bobl.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teulu yn eu profedigaeth.
Bu’r angladd yng Nghapel y Morfa ac yn dilyn ym mynwent yr
Hafod, Cwmystwyth, ar 5 Hydref, gyda’r Parch Eifion Roberts yn
gwasanaethu.
ER

MR DAI RICHARDS Brodor o ardal Blaenpennal oedd Mr Dai
Richards, yn un o dri o blant. Yn nyddiau cynnar ei blentyndod,
collodd ei fam a phenderfynodd ei dad symud i Lundain i weithio
ac felly fe’i magwyd gan ei dad-cu a’i fam-gu. Mawr fu eu dylanwad
arno a chyda dychweliad ei dad yn rheolaidd bu’r blynyddoedd hyn
yn flynyddoedd o hapusrwydd a chyfleon.
Ym mhatrwm y cyfnod, gadawodd yr ysgol yn ifanc a bu’n
gweithio ar rai o ffermydd yr ardal fel gwas. Yn dilyn priodi Glen
yn y flwyddyn 1946, dechreuodd yrru lorïau gan barhau yn y gwaith
am bron i ugain mlynedd. Yn yr haf byddai’r gwaith yn eitha lleol
ond yn y gaeaf byddai’n rhai mynd ymhellach a gwelwyd Dai yn
cychwyn yn fore i ddociau Lerpwl gyda llwyth o Felinfach ac yn
dychwelyd gyda llwyth o fwyd anifeiliaid i un o’r canolfannau
dosbarthu lleol. Gwaith oedd yn golygu cryfder corff a’r
parodrwydd i deithio unrhyw awr o’r dydd a’r nos. Nid oedd yn
fawr o ran corff ond roedd ganddo gryfder rhyfeddol ac fe’i gwelid
yn aml yn ymladd gyda’r olwyn yrru ac yn lluchio’r ‘tarpaulin’ tros
y llwyth.
Yn 1965, symudodd y teulu i Gapel Bangor, ac ymhen amser i
Benparcau, a dechreuodd weithio gyda’r Cyngor yn gyntaf ac yna
fel ‘electrician’s mate’ yn gweithio ar safle Ysbyty Bronglais. A’r
ddau bellach yn bedwar, gyda dyfodiad Brian a Margaret, bu’r
blynyddoedd yn flynyddoedd o hapusrwydd a chefnogaeth. Er
hynny, bu’n rhaid wynebu nifer o broblemau iechyd gan gynnwys
cancr y gwddf, yr ysgyfaint, problem gyda’i lygaid; ond dyfalbarhau
fu hanes Dai gan ddangos y cryfder mewnol yna oedd yn rhan o’i
gymeriad.
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Yn dilyn ei ymddeoliad cafodd y ddau ohonynt gyfle i hamddena
a theithio, a phrofi’r hapusrwydd o fod yn dad-cu a mam-gu. Ond
yn anffodus dirywiodd iechyd Glen a bu Dai yn gofalu’n dyner
amdani am ddeng mlynedd. Roedd eu ffyddlondeb i Ebeneser yn
esiampl, gyda’r ddau yn eistedd yn y cefn o Sul i Sul. Wedi dioddef
strôc, profodd Dai ofal a chariad staff ymroddedig Cwmcynfelin,
ac er cyfyngiadau ei gorff a’i leferydd, gweithred fendithiol wastad
oedd ymweld a phrofi o’i gwmni a’i serchogrwydd.
Cydymdeimlwn yn ddwys â Brian a Margaret a’u teuluoedd yn eu
profedigaeth.
Bu’r angladd yn Ebeneser ac yn dilyn ym mynwent Cefn Llan ar
10 Hydref, gyda’r Parch Eifion Roberts yn gwasanaethu.
ER

Cylch Gweddi a Choffi
Bore Mawrth, 13 Tachwedd, daeth Nyrs Susan Peterson at y Cylch
Gweddi a Choffi i sôn am ei hymweliadau ag Uganda fel
gwirfoddolwraig o dan nawdd yr elusen Care Uganda, sydd yn hybu
addysg iechyd ymhlith mamau ifanc a’u cynorthwyo am chwe
wythnos ar ôl geni eu babanod. Mae’r gwirfoddolwyr hefyd yn
hyfforddi ac yn cynghori bydwragedd y wlad gyda’r nod o leihau
nifer y marwolaethau ymhlith merched ar enedigaeth eu babanod.
I gloi’r sgwrs gwelwyd ffilm fer yn dangos gwaith yr elusen.
Golygyddion y mis hwn yw Gwenan Creunant ac Ann Hawke.
Llawer o ddiolch i Amelia Davies am y lluniau.
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn Chwefror 2019 o PERTHYN at Eifion
ac Alwen (eifionroberts095@btinternet.com) erbyn dydd Gwener,
18 Ionawr, os gwelwch yn dda.
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Liw Nos

Liw nos, a’r carolau’n hen, fe wenaf
Innau’n llawn cenfigen

Ar y plant a welant wên
Mab y saer ymhob seren.
Ceri Wyn Jones
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Ar drothwy’r Nadolig a’r flwyddyn newydd anfonwn ein cofion a’n
dymuniadau gorau at ein haelodau a’n cyfeillion. Cofiwn yn
arbennig am y rhai yn eu cartrefi sydd yn methu ymuno â ni yn ein
gwasanaethau ar brynhawn Sul.
Bydd y gannwyll yn cael ei goleuo ar ddechrau’r gwasanaeth yn
ystod cyfnod yr Adfent a byddwn yn cyflwyno neges y Nadolig yn
ystod mis Rhagfyr.
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Cymdeithas y Morfa
Swper Diolchgarwch
Braf oedd gweld y Festri yn gyfforddus lawn, Nos Lun, 22 Hydref,
pan gynhaliwyd Swper Diolchgarwch y Gymdeithas. Estynnwyd
croeso i bawb gan y Cadeirydd,
gyda chroeso arbennig i’r
gwestai, y Parch. Ddr. Watcyn
James a’i briod Lowri.
Offrymwyd gweddi gan Eifion
cyn mynd ati i swpera a
mwynhau’r gwmnïaeth. Roedd
neges ein gwestai yn syml ac
ysgafn ond yn un y byddem oll
yn ei chofio wedi i ni
ddychwelyd adre. Dangosodd
dun o ‘Baxter’s Tomato Soup’
gan ein holi yn gyntaf pwy
oedd Baxter ac yna i ni ystyried
yr holl waith a oedd wedi
mynd i fewn i greu label lliwgar
y tun ac yna gynnwys y tun.
Crynhowyd y cyfan a neges ei
stori gyda darlleniad perthnasol o’r Beibl. Er y gwledda a’r mwynhau, roedd naws ein bwriad
o ddiolch yn ganolbwynt i’r noson.
Dymuna Swyddogion y Gymdeithas ddiolch i bawb a gyfrannodd mewn gwahanol ffyrdd i lwyddiant y noson, a diolch yn
arbennig i Jean a Hefina, Trefnwyr Lluniaeth y Gymdeithas, am
gydlynu trefniadau’r bwyd ar gyfer y Swper.
Agor Cloriau
Dyma oedd testun sgwrs John Phillips, Llambed, yng nghyfarfod y
Gymdeithas, pnawn Llun, 12 Tachwedd. Dyna hefyd yw teitl ei
hunangofiant a gyhoeddwyd yn ystod yr Haf eleni.
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Wedi’r defosiwn dan ofal Huw Owen, cafwyd orig bleserus iawn
yng nghwmni’r siaradwr wrth iddo ein tywys yn ôl i’w blentyndod
yng Ngwauncaegurwen, y
blynyddoedd a dreuliodd yn y
Brifysgol yn Aberystwyth, a’i
yrfa fel athro yn Llundain a
Merthyr Tudful. Yn 1963, fe’i
penodwyd yn Swyddog Addysg
Bellach, rhanbarth Aberdâr a
Phontypridd ac ar ddiwedd ei
yrfa, o 1990 ymlaen, gwasanaethodd fel Prif Weithredwr
Dyfed am nifer o flynyddoedd.
Llwyddodd John Phillips i
drosglwyddo hanesion diddorol
mewn modd cartrefol a llawn
hiwmor. Diolchwyd iddo gan Rhidian Griffiths ar ran y
Gymdeithas, a bu llawer o sgwrsio pellach yn ystod paned ar
ddiwedd y cyfarfod.

Galwad i Addoli
Yn y dyddiau hyn o drais ac anghydfod
Cerddwn tuag at enedigaeth heddwch
Cymerwn gamau tuag at heddwch.
Yn y dyddiau hyn o boen a dioddefaint
Cerddwn tuag at enedigaeth iachâd
Cymerwn gamau tuag at iachâd.
Yn y dyddiau hyn o dywyllwch cynyddol
Cerddwn tuag at enediaeth goleuni
Cymerwn gamau tuag at oleuni.
Yn y dyddiau hyn o Adfent
Cerddwn tuag at enedigaeth Duw
Cymerwn gamau tuag at y Nadolig. Amen

oddi ar wefan Cymorth Cristnogol
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‘Mi wela’ i chi ’n y Capel’
Geiriau ffarwél Dilys wrth y bar bach yn Gannets i amryw o
aelodau’r capel yn gyson oedd ‘Mi wela’ i chi ’n y capel.’ Roedd y
geiriau yna yn adlewyrchu cymaint am y bwyty yr oedd nifer o bobl
yn ei ystyried bron fel ail gartref. Fe fu Dilys a Dave yn rhedeg y
bwyty ers yr wythdegau ac roedd croeso twymgalon i bawb fel ei
gilydd. Ond dydd Sadwrn, 20 Hydref, daeth diwedd pennod a’r
ddau yn ymddeol.
‘Mae fel bod adre,’ meddai sawl un ac mae’r sylwadau a
adawyd ar y cyfryngau cymdeithasol ddiwrnod y cau yn brawf o’r
croeso twymgalon. Mae Dilys yn ’nabod pawb ac roedd hi wastad
yn targedu ei chroeso gan ofyn yn benodol i chi am eich hanes,
hanes eich teulu a’ch diwrnod. Mae Dilys yn cofio sawl cenhedlaeth
o fyfyrwyr, ac wedi eu bwydo hwy a’u rhieni ar sawl achlysur. Yn
yr wythdegau roedd y Bistro yn newydd ac yn anturus a’r fwydlen
yn agor llygaid pobl a phethau fel y chocolate mocha pot yn
chwedloniaeth bron. Ond mae Dilys a Dave hefyd dros y
blynyddoedd wedi troi’r lle yn gyrchfan i gymaint o bobl a chwiliai
am y pryd bwyd cyfforddus cysurus hwnnw - yn ffagots, beef
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Wellington, crymbl a chwstard a phwdin reis. Roedd hynny a’r
croeso a’r sgwrs yn gwneud Gannets yn lle cwbl unigryw.
Diolch i Dilys a Dave am eu croeso ar hyd y blynyddoedd ac
ymddeoliad llawn hapusrwydd i’r ddau.

Dilys, Dave a rhai o gwsmeriaid y diwrnod olaf!

Beth yw’r Nadolig i chi?
Ers wythnosau bellach, mae yna edrych ymlaen at y Nadolig. Y
siopau’n llawn o anrhegion ac addurniadau, cardiau a phapur pacio,
a’r hysbysebion i gyd yn cystadlu am y mwyaf o sylw. Ond beth
sydd bwysicaf yn ein meddyliau wrth edrych ymlaen at y Dolig?
Dyma’r cwestiwn a ofynnwyd i nifer o ieuenctid Capel y Morfa
yn ddiweddar wrth i ni fynd ati i baratoi rhifyn y Nadolig o Perthyn.
Tybed beth yw’r 3 pheth pwysicaf i chi wrth edrych ymlaen at y
Nadolig? Ac fe wnaethon nhw ofyn yr un cwestiwn i rywun arall
dipyn yn hŷn, yn deulu neu’n gymydog, i weld a oes gwahaniaeth
yn yr atebion.
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Mari: amser gyda teulu, anrhegion, bwyd
Gwion: teulu, bwyd, derbyn a rhoi
anrhegion
Mam-gu Llanfarian: amser gyda’r teulu,
rhoi anrhegion, a mynd i’r capel i ddiolch
Glesni: teulu, ffrindiau, cwmni
Mam-gu Llanelli: teulu, bwyd, dathlu
Emrys: bwyd, presantau, teledu
Taid Llanuwchllyn: Duw Cariad Yw
Mam-gu Caerdydd: codi’n hwyr, teulu,
ymlacio
Lowri Mair: teulu, dathlu, anrhegion
Mam-gu Mary: teulu, carolau,
gwasanaeth plant
Mam-gu Mair: teulu, gwasanaeth, addoli
Taid Alun: dathlu, teulu, Morfa
Gwen: ffrindiau, teulu, anrhegion
Eleri Gwyndaf, mam-gu ffrind: teulu,
bwyd, ffrindiau
Elain: teulu, cynhesrwydd, atgofion
Nain: teulu, dathlu, atgofion
Gethin: anrhegion, bwyd, teulu
Taid Idris: teulu, traddodiadau, atgofion
Ioan: teulu, bwyd, anrhegion
Mamgu Llanwrtyd: y Geni, teulu, capel
Eli: teulu, ffrindiau, hwyl
Mam-gu: capel, teulu, hwyl

Tipyn o amrywiaeth o atebion, ond efallai i chi sylwi MOR aml
mae’r gair teulu yn ymddangos, i bobl o bob oed. Y syniad o
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gwmni a chwmnïaeth ac mor werthfawr yw cael pobl o gwmpas yn
gofalu am ein gilydd. Ai dyna’r neges bwysicaf i ni gyd fel teulu’r
Morfa eleni?

Joio
Ar ddydd Gwener, 16 Tachwedd (diwrnod Hyfforddiant mewn
Swydd), cynhaliwyd clwb JOIO yn Festri’r Morfa. Agorwyd y
diwrnod gyda’r plant yn cyfarch ei gilydd gyda Phawen Lawen! gan
ymuno yn ymgyrch Aled Huws ar Radio Cymru. Daeth Eurig
Salisbury atom i gyflwyno a chychwyn y gadwyn gydag Amelia yn
ffilmio.
Parhawyd â’r thema yn ystod y dydd a chafwyd amrywiaeth o
weithgareddau – crefft, stori Mair a Martha a’r Samariad Trugarog,
helfa geiriau, addurno bisgedi, cerdd, drama a gemau. Roedd hi’n
ddiwrnod Plant mewn Angen hefyd a chodwyd £40 at yr elusen.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac i’r rhai fu’n cynorthwyo
gyda’r gweithgareddau.
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Sul y Cofio
Ar ddydd Sul, 11 Tachwedd,
cawsom oedfa deulu dan arweiniad
Anna Jane Evans i gofio mewn
modd arbennig iawn – cofio am y
rheiny a gollodd eu bywydau yn y
ddau ryfel byd, ie, ond cofio hefyd
am y rhai sy’n dal i ddioddef
oherwydd rhyfeloedd ac effeithiau
pell-gyrhaeddol rhyfel a thrais.
Rhaid peidio ag anghofio chwaith
mai yng Nghymru, yn y Fali, y
mae nifer o’r peilotiaid yn cael
eu hyfforddi i ymladd yn erbyn
Syria y dyddiau hyn a’n bod yn
y Deyrnas Gyfunol yr un mor
euog am werthu arfau sy’n cael
eu defnyddio mewn rhyfeloedd
gwaedlyd ac erchyll ledled y
byd.
Yn ystod yr oedfa bu pawb
o’r gynulleidfa yn creu colomen
Cymorth Cristnogol ac yn
ysgrifennu gweddi ar esgidiau’r
milwyr.
Ynghanol newyn a rhyfel
Dathlwn yr addewid o ddigon a heddwch.
Ynghanol gormes a gorthrwm
Dathlwn yr addewid o wasanaeth a rhyddid.
Ynghanol amheuaeth a digalondid
Dathlwn yr addewid o ffydd a gobaith.
Ynghanol ofn a brad
Dathlwn yr addewid o lawenydd a theyrngarwch.
Ynghanol casineb a marwolaeth
Dathlwn yr addewid o gariad a bywyd.
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‘O ble y daw ....?’
Mae drama Harri VI Shakespeare yn agor yn dilyn marwolaeth y
brenin Harri V, sy’n cael ei gymharu ag Iwl Cesar. Cyn iddo farw,
buasai Harri yn seren fwy a mwy disglair. Wrth sôn am y newid yn
yr amseroedd a ddaw yn sgil y newid yn llwybrau’r sêr, dyma’r
Bardd yn ein harwain yn syth i feddwl am yr Oesoedd Canol ac am
fyd Ofydd. Yna, o fewn ychydig linellau, a bron yn real o’n blaenau,
fe’n cyflwynir ni i’r mawrion sy’n cynnal pwysau gofal gwlad yn
ogystal â gofalu am y bachgennyn Harri’r VI, a oedd yn naw mis
oed pan fu farw ei dad. Mae darllen Act 1 heddiw yn codi ias a
gwefr fewnol ynom. Byddai’r ias wedi bod cymaint yn fwy, rwy’n
siŵr, i’r gynulleidfa gyda’r llwyfan yn eu canol. Yn nesaf daw
negeswyr o Ffrainc i adrodd am golledion tir ac eiddo yno, ac am
fuddugoliaethau’r Ffrancwyr yn eu herbyn. Clywn a theimlwn yr
anniddigrwydd yng ngeiriau’r negeswyr wrth iddynt grybwyll
difaterwch, diffyg gofal a chamsyniadau’r arweinwyr. Dechreuwn
ystyried natur pobl, natur gwleidyddiaeth, natur cymdeithas a natur
arwain a natur arweinyddiaeth. Cyferbynnwn hyn i gyd â dechrau’r
ddrama, ychydig yn unig ynghynt, a’i sôn am sêr a Cesar. Mae yna
ddrwgdybiaeth yn dechrau a ffrae, a gwahaniaeth blaenoriaethau’n
amlwg. Beth a wnewch o Esgob Winchester sydd â’i fryd ar gipio
Harri VI er mwyn gallu rheoli’r wlad ei hun?
Cawn yn yr un Act gipolwg ar arweinwyr Ffrainc sydd wedi ennill
llawer ond heb eto gipio dinas Orléans, gan fod yr amddiffynwyr
yn gwrthod ildio. Cyrhaedda Jeanne d’Arc a mynnu gair gyda’r
Dauphin Siarl. Esbonia wrtho am ei gweledigaeth, gan ddweud bod
y Fam Fair wedi gorchymyn iddi achub ei gwlad ac arwain ei phobl.
Mae yna holi a phrofi ac yna’n sydyn, ceir cymhariaeth, gyda Siarl
yn holi ai hi oedd eu Deborah (gweler Barnwyr 4 a 5): barnwraig
ddoeth, arweinyddes a allai uno cymdeithas ranedig a’i harwain i
fuddugoliaeth waedlyd ond ysgubol yn erbyn hen elyn cryf.
Mewn ychydig eiriau llwydda Shakespeare i blannu ynom nid yn
unig ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’r hanes a’i hias, ond hefyd
ddehongliadau a theimladau dwfn sy’n hirymaros. Mae hyn yn wir
er gwaethaf y ffaith fod syniadau Freud bellach wedi hen fynd allan
drwy’r ffenestr. Dyma sut y dysgwn ddeall ac ymwneud â’r byd o’n
cwmpas. Mae darluniau o’r fath sy’n portreadu’r natur ddynol yn
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fframio ein hymatebion i sefyllfaoedd sy’n aml yn heriol iawn. Fel
ein cyfnod ni, onid e?
Disgrifio’r byd a’i bobl, gynt a heddiw, a wna’r Bardd. Ond beth
am yr yfory? Mae gennyf gwestiynau am ble a sut yr awn. Ymhle
mae’r canllawiau yn ein byd modern, ôl-Derrida, yr athronydd a
oedd â’i fryd ar wneud i ffwrdd â gwreiddiau a chysylltiadau
cymdeithas? Dilyn y Bardd a wnaf i.
Gydag Act 1 y dechreuais ac yno yr wyf am orffen. Ymysg geiriau
araith wych Jeanne sy’n disgrifio beth mae hi i’w wneud, sonia’n
benodol am haf Martin. Pwy oedd Martin? Milwr Rhufeinig o dras
uchelwrol ydoedd, yn byw yn y bedwaredd ganrif O.C. Yn ôl yr
hanes, fe’i dyrchafwyd yn esgob yn groes i’w ewyllys, wedi iddo
geisio cuddio, ar ôl ei etholiad, mewn tŷ gwair llawn gwyddau. Fe’i
cofir fel nawddsant Ffrainc, y tlawd, a llawer arall. Dyn a oedd yn
barod i rannu â’r tlawd a’r anghenus, ac un o hoff seintiau Ewrop
y Canol Oesoedd. Fe’i cofir ar Ddydd San Martin – Martinmas –
sef yr unfed dydd ar ddeg o’r unfed mis ar ddeg, a’i wasanaeth yn
cael ei gynnal ar yr unfed awr ar ddeg ar y diwrnod hwnnw. Ystyrid
cyfnod ei ŵyl ar ddechrau Tachwedd fel diwedd tymor yr hydref –
amser i ddiolch am gynnyrch y cynhaeaf, amser i fod yn llawen a
gobeithiol cyn tywyllwch ac oerfel y gaeaf; ond dyma hefyd
ddechrau’r Adfent, yn llawn Goleuni a Gobaith i ddod.
Ynghanol casineb, atgasedd a thrais Gogledd Iwerddon a chyn
cytundeb Gwener y Groglith, ysgrifennodd Seamus Heaney fel hyn
(o The Cure at Troy, addasiad o’r ddrama Philoctetes gan Sophocles):
History says, ‘Don’t hope
On this side of the grave’,
But then, once in a lifetime
The longed-for tidal wave
Of justice can rise up
And hope and history rhyme.

Call miracle self-healing:
The utter, self-revealing
Double-take of feeling.
If there’s fire on the mountain
Or lightning and storm
And a god speaks from the sky,

So hope for a great sea-change
On the far side of revenge.
Believe that a further shore
Is reachable from here.
Believe in miracles
And cures and healing wells.

That means someone is hearing
The outcry and the birth-cry
Of new life at its term.
William Cynfab Roberts
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Gwaith y Nadolig
Y mae gwaith y Nadolig yn dechre
pan ddaw dydd Nadolig i ben,
pan fydd Santa ’di throi hi am adre
a’r goeden yn ddim byd ond pren.
Pan fo’r tinsel yn saff yn yr atig,
yn angof mewn dau neu dri blwch,
y cyfarchion a’r cardie ’di llosgi
ac ysbryd yr Ŵyl yn hel llwch.
Bryd hynny y mae angen angylion
i dorchi’u hadenydd go iawn,
a bryd hynny mae angen lletywr
all ’neud lle er bo’r llety yn llawn.
Yr un pryd mae galw am fugail
i warchod y defaid i gyd,
fel mae galw am ddoethion a seren
i egluro tywyllwch y byd.
Mae ’na alw am gast drama’r geni
drwy’r flwyddyn i weithio yn gudd,
am fod gwaith y Nadolig yn anodd –
yn ormod o waith i un dydd.
Mererid Hopwood

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
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Eisteddfod 2020
Gyda’r cyhoeddiad diweddar fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn
dod i Geredigion yn 2020 mae cyfarfodydd wedi eu cynnal ar draws
y sir er mwyn trefnu digwyddiadau i ysgogi bwrlwm ac i godi’r
£330,000 sy’n gyfraniad angenrheidiol
tuag at y gost gyfan o £5 miliwn i gynnal
y brifwyl.
Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o
Bwyllgor Apêl Aberystwyth, Llanbadarn
a’r Faenor ddechrau mis Tachwedd a
braf yw nodi i gynrychiolaeth deilwng
ddod at ei gilydd yn Llety Parc ac roedd y syniadau yn llifo. Y nod
yw lansio’r gweithgareddau mewn digwyddiad unigryw yn yr Hen
Goleg nos Wener 12 Ionawr 2019 i gyd-fynd â’r Hen Galan er
mwyn ein hatgoffa o draddodiadau Cymreig, a rhennir mwy o
wybodaeth maes o law. Cynhelir y cyfarfod nesaf, gyda llaw, am 7
o’r gloch yn Llety Parc ar nos Lun, 3 Rhagfyr ac mae croeso i
unrhyw un fynychu.
Dyma swyddogion Pwyllgor Apêl Aberystwyth, Llanbadarn a’r
Faenor:
Cadeirydd: Megan Jones Roberts
Is-gadeirydd: Dana Edwards
Ysgrifennydd: Mari Llwyd
Is-ysgrifennydd: Pedr ap Llwyd
Trysorydd: Gareth Davies
Is-drysorydd: Gwynfor Williams
Cofiwch hefyd am y posibiliad o gyfrannu i’r Eisteddfod yn 2020
drwy gyfrannu’n fisol ar y cynllun 20-20 - £20 am 20 mis - mwy o
fanylion ar wefan yr Eisteddfod, neu siaradwch gyda Deian i gael
ffurflen - a chofiwch nad oes rhaid rhoi £20 y mis.
Y gobaith yn naturiol yw mai hon fydd yr Eisteddfod ‘orau
eto’, a chyda Llywydd ein Cynulliad Cenedlaethol wrth y llyw pwy
fyddai’n mentro anghytuno â hynny!
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SWYDDOGAETHAU RHAGFYR 2018
Blaenor y Mis R. Arwel Jones
Porthorion Gwenan Creunant, Hywel C. Jones, Rhys Jones,
David Alun Jones

Blodau’r Cysegr – Y Morfa
2
9
16
23
30

Jean Davies a Marlene Gealy
Carys Davies a Gwyneth Clwyd Haydon-Jones
Meleri ac Elvey MacDonald
Yr Ysgol Sul
Yr Ysgol Sul

Blodau Ebeneser
2
9
16
23
30

Megan Evans
Hilda Williams
Llinos Hughes
Denise Morgan
Hilda Williams

Cynorthwywyr Llestri Cymun
2 (gyda’r nos) Phyllis Jones, Blodwen Williams, Valmai Davies,
Mary Bott

Cynorthwywyr Ariannol
2
9
16
23
30

Elen Llwyd-Evans ac Elvey MacDonald
William a Mair Griffiths
Beti Roberts a Blodwen Williams
Alun a Mary Jones Morris
Meirion Morgan a Menai Lloyd Williams

Tregerddan
30 Dan ofal Y Bugail

SWYDDOGAETHAU IONAWR 2019
Blaenor y Mis Gwerfyl Pierce Jones
Porthorion Wyn Hughes, Hefin Jones, Amelia Davies
Blodau’r Cysegr – Y Morfa
6
13
20
27

i’w gadarnhau
i’w gadarnhau
Ann Hill a Wendy Jones
Rhidian a Catherine
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Blodau Ebeneser
6
13
20
27

Denise Morgan
Llinos Hughes
Sylvia Lewis
Dilys Severs

Cynorthwywyr Llestri Cymun
6 (Bore) Megan Hughes, Janet Sutton, Wendy Jones, Ann Hill

Cynorthwywyr Ariannol
6
13
20
27

Brian Thomas a Dafydd Morgan Evans
Elen Llwyd-Evans a Hefin Jones
Megan Hughes a Catrin Griffiths
D. Meirion Jones a Beti Roberts

Tregerddan
27 Dan ofal Deian Creunant a Rhys Jones

DYDDIADUR RHAGFYR 2018
Gwasanaethau’r Sul am 10.00 a 5.00 yn y Morfa, 2.15 yn Ebeneser
2
9
16
23

Eifion Roberts (Llanllanast yn y Bore; Cymun nos)
Eifion Roberts (gwasanaeth dan ofal y myfyrwyr gyda’r nos)
John Roberts
Eifion Roberts (Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul yn y bore; dim
oedfa yn y prynhawn a chyda’r nos)
25 OEDFA NADOLIG am 10.30
30 Rhidian Griffiths (oedfa yn y bore; dim oedfa yn y prynhawn a
chyda’r nos)

Cinio Bara Chaws
3 Rhagfyr, 12.00–1.30, yn Neuadd Eglwys y Drindod, er budd
Cymorth Cristnogol

Y Gymdeithas
3 Rhagfyr, nos Lun, am 7.00, Dathlu’r Nadolig gydag Elen Wyn
Worman

DYDDIADUR IONAWR 2019
Gwasanaethau’r Sul am 10.00 a 5.00 yn y Morfa, 2.15 yn Ebeneser
6 Eifion Roberts (oedfa gymun yn y bore)
13 Rhidian Griffiths

21

20 Bugail (oedfa deulu yn y bore; Oedfa Undebol gyda’r nos, am
6.00)
27 Beti Griffiths

Oedfaon Arbennig Dechrau’r Flwyddyn
8 Ionawr, bore Mawrth am 10.30 yn y Morlan
10 Ionawr, nos Iau am 7.00 yn y Morfa
Ysgolion Sul - Plant ac Ieuenctid: bore am 10.00
Clwb Hwyl Hwyr – bob prynhawn Llun, 3.45–5.00
Clwb Ieuenctid – bob prynhawn Llun, 3.45–5.00
Cylch Gweddi a Choffi – bore Mawrth am 10.30
Astudiaeth Feiblaidd – nos Iau am 7.15
Ffydd a Phaned – prynhawn Gwener am 2.00

Cinio Bara Chaws
8 Ionawr (dydd Mawrth), 12.00–1.30, yn Eglwys Llanbadarn er budd
Cymorth Cristnogol

Y Gymdeithas
14 Ionawr, nos Lun am 7.00, Cwis dan ofal Eirian a Menna Evans
4 Chwefror, pnawn Llun am 2.00pm, Hen Deip gyda Huw Ceiriog
Jones

Gwasanaethau Arbennig Rhagfyr ac Ionawr
Gwasanaeth Bore Nadolig
Capel y Morfa, 10.30 o’r gloch
Cyfarfodydd dechrau’r Flwyddyn:
8 Ionawr, 10.30
Cyfarfod Gweddi a Choffi yn y Morlan
10 Ionawr, 7.00
Cyfarfod yn Festri’r Morfa
Gwasanaeth Unedig ar ddechrau
Wythnos Weddi am Undod Cristnogol
20 Ionawr, am 6.00
Cyfarfodydd dyddiol yn ystod yr wythnos ddilynol am 11.00,
o dan nawdd Cytûn Waunfawr yng Nghartref Hafan y Waun.
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Oedfa
Amnest –
ysgrifennu
cardiau
Nadolig
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Yr Ysgol Sul
Dyddiadau i’w cofio:
Bore Sul, 2 Rhagfyr am 10 o’r gloch

Llanllanast

Hwyl yr Ŵyl yn y Festri
Dewch â’ch ffrindiau
Croeso i oedolion o’r gynulleidfa ymuno

Bore Sul, 23 Rhagfyr am 10 o’r gloch
Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul
Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn!

Parti Nadolig a Siôn Corn yn y Morlan ar ôl y gwasanaeth
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