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GAIR Y BUGAIL
Rwyf newydd ddychwelyd o’r ardd, a hynny ar ôl rhyw dri chwarter
awr o dorri porfa. Mi fyddai fy nhaid yn torri syched efo gwydriad o
laeth enwyn, ond i mi does unpeth gwell na ‘phop’ o’r oergell. Ac
felly, fel rhyw blentyn bach diniwed, mi fydda’ i’n rhoi rhew mewn
gwydr, yn arllwys ‘pop’ ac yn mwynhau pob eiliad. Y tro yma, roedd
gennyf ychydig o hufen iâ mewn powlen, ac yn farus, flêr dyma
geisio rhoi llwyaid o hwnnw yn fy ngheg yr un pryd ac fe
ddigwyddodd rhywbeth, rhywbeth a fu’n gyfrwng i danio gwreichionen fach ymenyddol.
Fe syrthiodd darn o’r hufen iâ i mewn i’r gwydr, ac yn naturiol
ddigon fe ddechreuodd yr amrywiaeth gemegau adweithio a chreu
swigod, ond gyda’r weithred naturiol yna, fe daniodd y dychymyg a
dyma fynd yn ôl i ddyddiau plentyndod. Trip Ysgol Sul, uchafbwynt
y flwyddyn i deulu heb gar, a bws du a gwyn Caelloi, Pwllheli yn ein
cyrchu, yn gorff a meddwl, i fannau hudolus a diddorol. Y Rhyl oedd
‘No. 1’, ond un flwyddyn dyma athrawon diwylliedig Pentreuchaf yn
penderfynu mynd â ni i Ddolwar Fach ac ymlaen i Groesoswallt.
Byddai teithiau o’r natur yna yn golygu y byddai’n rhaid aros ym
Metws-y-coed am goffi boreol ac yna swper ar ffordd gartref, a dyna
wreiddyn yr atgof. Roedd yna ychydig geiniogau ar ôl yn y pwrs a
dyma benderfynu prynu rhywbeth a oedd yn cael ei ddisgrifio ar y
fwydlen fel ‘Coke Float’. ’Doeddwn i erioed wedi profi’r fath beth, a
minnau yn teimlo fy hunan yn dipyn o foi yn yfed y gymysgedd
egsotig a oedd yn y diwedd yn ddim byd mwy na phop ac ychydig o
hufen iâ ar ei ben.
Diniwed ynde? Diniweidrwydd plentyn ond hefyd diniweidrwydd cyfnod, y diniweidrwydd deniadol hwnnw sy’n achosi i ni
weithiau ddyheu am dynnu am yn ôl. Ar y naill law, gwyddom am y
pwysigrwydd o warchod y diniweidrwydd hwnnw ac yn arbennig
felly yng nghyd-destun plentyndod. Sawl gwaith y mae rhywun yn
clywed y geiriau ‘plant yr oes’ a’r geiriau ‘street wise’ wrth drin a
thrafod y genhedlaeth ifanc a’r casgliad fod bywydau heddiw yn
wahanol iawn i fywydau ddoe a’r perygl real i’r diniweidrwydd
naturiol hwnnw ollwng gafael ar fywyd a dychymyg. Ar un llaw,
eich gwaith chi a fi yw ei warchod a herio’r hyn sy’n bygwth sancteiddrwydd ac arbenigrwydd bywyd a bywydau. Ond ar y llaw arall,
onid yw hi’n fwy o her i ddysgu byw yng nghanol realiti heddiw a
hynny gyda’r ddealltwriaeth o’r hyn sy’n gywir ac yn bur mewn
bywyd ac ymddygiad personol. Ein dyhead a’n gweddi yw gweld ein
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plant yn tyfu mewn doethineb a chariad ac egwyddor, yn
ddinasyddion cywir ond ar yr un pryd yn sefyll eu tir, yn gadarn ar
aelwyd, ond hefyd ar aelwyd yr Eglwys.
A hithau yn nesáu at ddiwedd tymor yr Ysgol Sul, diolch i’r
plant am gyfoethogi ein bywyd a’n haddoliad a diolch i chi fel rhieni
am eich cefnogaeth a’ch cymorth. Fel y gwelwch o’r cyhoeddiad yn
y rhifyn hwn o Perthyn, yr ydym wedi penderfynu buddsoddi mewn
system taflunwyr fydd yn ein cynorthwyo yn ein haddoliad ac yn
arbennig gyda’r plant a’r bobl ifanc. Ein gweddi yw y bydd y cyfan
yn gymorth yn ein bywyd fel eglwys ac yn gyfrwng i gyflwyno’r
Efengyl mewn ffordd fyw ac effeithiol. Edrychwn ymlaen felly at fis
Medi pryd y bydd y cyfan yn ei le ond cofiwch y bydd darpariaeth ar
gyfer y plant yn parhau o Sul i Sul ac fe’ch anogaf i ymuno yn yr
addoliad undebol drwy gydol mis Awst.
Gyda’r darlun yna o’r Iesu yn rhoi plentyn yn y canol, gan alw
arnom i feddu yr un ysbryd, gweddïwn tros ein plant ac ymgysegrwn
fel oedolion mewn esiampl ac mewn ffydd.
Mwynhewch eich gwyliau pan ddaw a cheisiwch amser i orffwys!

NEWYDDION
Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion at…
 Mrs Ann Tester ac Emma Holden a fu yn yr ysbyty ac at ein holl
aelodau sydd mewn cartrefi preswyl neu yn derbyn gofal yn eu
cartrefi eu hunain.

Llongyfarchiadau..
 i Gwydion a Katherine Rhys ar enedigaeth mab - Finlay Iago,
ŵyr i Viv a Sue Rees-Butterworth;
 i Dai Alun a Jane Jones a fydd yn dathlu eu priodas aur ar 10
Gorffennaf;
 i Anest a Llŷr Eirug ar ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth y
ddeuawd cerdd dant o dan 15 oed yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yng Nghaerffili ac i’r plant a’r ieuenctid a fu’n cystadlu’n
unigol neu yn rhan o barti, cerddorfa, grŵp dawns neu gôr a
gafodd lwyddiant;
 i Andrew Evans a fu’n perfformio gyda’r cwmni theatrig Cyrff
Ystwyth yn Neuadd Emily Davies ar gampws y Brifysgol. Teitl
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y cyflwyniad eleni oedd Everybody knows something ar y thema
dysgu. O dan gyfarwyddyd Margaret Ames bu’r cwmni yn
ymarfer ers tymor yr Hydref gan ddatblygu syniadau un o’r cast
sef Eddie Wordsworth. Mae Andrew wrth ei fodd yn perfformio
gyda’r cwmni a’i dad, John, fel y teuluoedd eraill yn cefnogi a
chynorthwyo;
 i nifer o’n hieuenctid a fu’n cymryd rhan mewn cystadlaethau
chwaraeon o bob math; i’r rhai a fu’n rhan o sioe ddawns
lwyddiannus iawn yng Nghanolfan y Celfyddydau; a hefyd i’r
rhai a fu’n cystadlu gyda Band Ieuenctid Ceredigion ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Prydain ym Manceinion, gan ddod
yn agos iawn i’r brig mewn cystadleuaeth o safon uchel;
 i’n pobl ifanc sydd yn graddio eleni a dymunwn yn dda iddynt
yn y dyfodol!

Dymunwn yn dda i …
 Mr Richard Cowell pan fydd yn symud o’i gartref yn Y Borth i
fod yn agos at ei deulu yn Lloegr.

Cydymdeimlwn yn ddwys â …
 â Nia Jones, a’i brawd Ceri, a’u teuluoedd ar farwolaeth eu mam
sef Mrs Margaret Griffiths, Rhydyfelin. Cydymdeimlwn hefyd â
William a Mair Griffiths sydd wedi colli eu chwaer yng
nghyfraith. Dyma’r ail brofedigaeth iddynt fel teulu o fewn
deufis.

ER COF
ANTHONY JONES Brodor o Fangor, Sir Gaernarfon oedd Tony,
yn un o ddau o blant i Ernest a Mary Jones. Gŵr o’r Rhos oedd
Ernest Jones a ddechreuodd ei yrfa fel peldroediwr i dîm enwog
Nottingham Forest ac yn naturiol bu pêl-droed yn bwysig i Tony
trwy gydol ei fywyd. Yn chwaraewr da pan yn ifanc ac yn gefnogwr
brwd o dîm Aberystwyth. Oherwydd natur gwaith y tad symudodd y
teulu o Fangor i Aberystwyth ac wedi gorffen ei addysg ffurfiol
dechreuodd Tony weithio i’r ‘Pressed Steel Refrigeration Company’,
cyflogwyr ei dad, gan ddechrau fel peiriannydd dan hyfforddiant yn
Llanduduno. Oddi yno symudodd i Lundain ond oherwydd cyflwr
iechyd ei dad penderfynodd ddychwelyd gartref ac felly Aberystwyth
fu ei filltir sgwar o hynny ymlaen.
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Ymhen amser cafodd Tony waith yn y Coleg yn gofalu am y
systemau awyru a bu’r ddwy flynedd ar hugain ganlynol yn
flynyddoedd dedwydd a hapus ac yntau’n gwneud gwaith oedd wrth
ei fodd. Cyfarfu Awel, un o ferched da Llansilin, a rhoddodd yr
uniad yna a barodd bedwardeg dau o flynyddoedd, fod i deulu, a bu
Ffion a Sioned yn gannwyll ei lygaid ar hyd y blynyddoedd. Yr oedd
yn dad da, ac fel un oedd yn gallu troi ei law at bopeth, yn gymorth
ymarferol gwerth chweil. Ymhen amser, tyfodd y teulu ac yr oedd
dyfodiad Osian a Rhys y wyrion yn gyfrwng llawenydd mawr i Tony
ac yntau fel pob taid da arall yn falch o gael treulio amser yn eu
cwmni yn chwarae a’u cyrchu o’r ysgol. Nid blynyddoedd segur fu
blynyddoedd prin ei ymddeoliad gan fod yr ardd a’r tŷ gwydr a’r
gweithdy’n bwysig iddo. Yno y treuliai lawer o’i amser ac yr oedd
graen da ar bopeth. Yn ŵr tawel a di-ffws, yn ffrind da i’r rhai a oedd
yn ei adnabod a gŵr, tad, mab, brawd, a brawd yng nghyfraith
gwerth chweil, sioc a thristwch mawr oedd ei farwolaeth sydyn.
Cydymdeimlwn yn ddwys ag Awel, Ffion, Sioned, Rob, John,
Mrs Mary Jones, Valerie a’r teulu cyfan gan weddïo yn bydd Duw
yn eu cysuro a’u nerthu yn eu galar.
Bu’r angladd yng Nghapel y Morfa ac yna’n dilyn ym mynwent
Llanbadarn ar 29 Mai dan ofal y Parch Eifion Roberts.

PENWYTHNOS COLEG Y BALA
(gweler y llun ar y clawr)

Roedd Coleg y Bala yn llawn bwrlwm ar 19 Mehefin pan gyrhaeddodd llond bws o blant o Aberystwyth ar gyfer penwythnos llawn
hwyl.
Thema’r penwythnos oedd “Mega Arwyr”! Cafodd y plant gyfle
i ddysgu am Iesu a chlywed sut mae O’n gallu bod yn arwr yn ein
bywydau ni. Buom yn clywed am Iesu yn cerdded ar y dŵr, Iesu’n
iachau’r gwas a’i atgyfodiad. Drwy glywed yr hanesion hyn, cawsom
weld fod Iesu yn wirioneddol wyrthiol, yn union fel ein Mega Arwr
ein hunain.
Cafodd y plant amser gwych yn gwneud amrywiaeth o wahanol
weithgareddau hefyd, a llawer o’r rheiny fel grwpiau dan enwau dau
o’u hoff fega arwyr sef Captain America (y pencampwyr ar ddiwedd
y penwythnos!) â’r Hulk. Buont yn mwynhau nofio a chwarae gemau
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yn y pwll, ceisio creu’r tŵr marshmallows uchaf posib, chwarae
llwyth o gemau gwirion a gwneud crefft i gyd-fynd â’r thema.
Roedd y plant wedi mwynhau cael treulio amser gyda’u
ffrindiau, gwneud gweithgareddau hwylus a dysgu am Iesu, ac yn
wir mae’r Coleg yn dawel iawn ar eu hôl.
Zoe Jones

Daeth yn ddiwedd mis arall, a ninnau yn Ebeneser yn ddiolchgar
iawn am y gwasanaethau bendithiol a gafwyd eto yn ystod y mis hwn
– gan Eifion, ein gweinidog a gan y Parchedig R. Alun Evans. Ac
wrth i Perthyn fynd i’r wasg, edrychwn ymlaen at gwmni’r
Parchedig Cynwil Williams o Gaerdydd ar Sul olaf y mis. Gwerthfawrogwn yn fawr eu gwasanaeth un ac oll, yn ogystal â gwasanaeth
yr organyddion o’r Morfa sydd mor gyson eu cefnogaeth.
’Rydym yn dal i gofio am yr aelodau a’r ffrindiau sydd mewn
llesgedd. Meddyliwn yn arbennig am Catherine Jones sydd yn dal
mewn poen wedi anafu ei braich, ac am Eileen Jones sydd wedi torri
ei braich yn ystod y mis diwethaf ac yn dygymod â’r plastar sydd
amdani. Dymunwn yn dda iddynt ill dwy.
Hoffwn ddiolch hefyd i’r tîm o olygyddion Perthyn sydd wrthi
bob mis yn paratoi rhifynnau mor ddifyr a diddorol o’r cylchgrawn.
I’r rhai ohonom sy’n gaeth i’r tŷ bellach, mae ei dderbyn yn werthfawr tu hwnt, yn fodd i gadw mewn cysylltiad â’r hyn sydd yn mynd
ymlaen ac i ddarllen yr holl erthyglau amrywiol am ddigwyddiadau’r
Morfa ac Ebeneser. Diolch o galon.
Megan Evans
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GWLAD Y GOBEITHION
Fel y gwyddom, mae yna lawr iawn o ddathliadau wedi bod yn ystod
y mis diwethaf i gofio am laniad y Cymry cyntaf ym Mhatagonia
union gant a hanner o flynyddoedd yn ôl. Roedd cerdd fuddugol
Gwen Down yn Steddfod y Morlan yn gerdd am y baradwys y
gobeithiai’r teithwyr ei chyrraedd.

Gwlad y Gobeithion (Haf 1865)
O Lerpwl yn un tyrfa lon
Hwyliwn i arall Afallon,
Fel Madog gynt awn ar fordaith
I chwilio am dir gwyrdd a gwaith.
O’r diwedd yn nechrau’r ha’
I’n cludo daeth y Mimosa.

Colli eraill ddyddiau’n hwyrach
Ond i’n llonni daeth babi bach,
Daw â gobaith newydd hefyd
Wrth i ni hwylio rhwng dau fyd.
Priodas fory ddaw a gwên
Yn nüwch storm mae ’na heulwen.

Meddyg, teuluoedd, pregethwr
A fentrodd yn un haid i’r dŵr,
Cês gan rai ac offer gan John
I aredig tiroedd maethlon.
Mor braf fydd cyrraedd arall fyd
Er cefnu ar fröydd mebyd.

Hir yw’r daith a phell yw’r glannau
Afiach yw’r bwyd a’n gwallt sy’n llau.
Heno pell yw Patagonia A fyddwn yno ddiwedd ha’?
Ond wele ymhell ar orwel
Mae swp o fryniau wedi hel.

Ond geirwon yw’r tonnau heno,
A llithro i gefndir y co’
Mae’r freuddwyd o greu y Wladfa
Dau sydd wedi marw o’r pla ...
Ond fory gwawr newydd a fydd
Wedi galar, bydd llawenydd.

Yn nhawelwch yr harbwr clyd
Breuddwydiwn am gymoedd hyfryd,
Tiroedd ffrwythlon yw ein gobaith
Ond o’n blaen milltiroedd o baith Dacw Gamwy a Phorth Madryn
Rhywle fan draw mae mannau gwyn...
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GWARTH Y GÊM BRYDFERTH?
Roedd nos Wener, 12 Mehefin 2015, yn noson fawr o ddathlu, pan
welwyd tîm pêl-droed Cymru yn curo Gwlad Belg, ail dim pêl-droed
gorau’r byd. Roedd y fuddugoliaeth hon yn gam pwysig ymlaen at
sicrhau lle i Gymru yn rownd derfynol un o brif gystadlaethau pêldroed y byd, a hynny am y tro cyntaf ers bron i drigain mlynedd.
Ond fel y gwyddom,
mae’r penawdau wedi
bod yn llawn o
newyddion negyddol
am y byd pêl-droed
dros yr wythnosau
diwethaf, gydag uwchswyddogion FIFA yng
nghanol helynt llwgrwobrwyo a chamddefnydd o arian a statws.
Gan fod gennym nifer o aelodau sydd yn hyfforddwyr,
swyddogion a chefnogwyr brwd ac amlwg yn y maes pêl-droed yng
Nghymru, dyma Perthyn yn mynd atynt i holi eu barn am y sefyllfa
ar hyn o bryd.
Fel rydyn ni’n gwybod, mae yna symiau ariannol anferthol ynghlwm
â phêl-droed y dyddie yma. Ydych chi’n teimlo felly ei bod yn
anochel fod llygredd yn dod yn rhan o’r gêm?

Meirion Appleton: Oes, mae arian mawr ynghlwm â phêl-droed
ond ychydig iawn o chwaraewyr sydd yn mynd ar gyfeiliorn wrth
esgyn i’r brig yn ystod eu gyrfa. Mae’r clybiau mawr heddiw yn
cyflogi pobl i fod yng ngofal y rhai ifanc sydd yn ffodus o lwyddo yn
y gêm. Mae gweld a chlywed rhai fel Owen Tudur Jones, Ramsey, Jo
Allen ac Osian Roberts yn siarad ar y teledu yn foesgar a dawnus ac
yn gwerthu Cymru i’r byd yn y ffordd orau posib yn wych.
Euthum â Tomos fy ŵyr i weld gêm Cymru yn erbyn gwlad
Belg; yr oedd wrth ei fodd yn gweld ei arwyr yn chwarae ond beth
a’m tarodd i oedd ymateb y dorf i ymroddiad ac ymdrech y
chwaraewyr.
Mae’r gêm hefyd yn addysgu plant. Yn ystod cystadleuaeth
Cwpan y Byd cafodd Tomos lyfryn y cardiau. Dysgodd am wahanol
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wledydd a nawr wrth gerdded ar lan môr yn Aber mae’n adnabod
baneri gwledydd tramor.

Huw Chambers: Yndi, yn anffodus. Bob pedair blynedd, mae
Cwpan y Byd yn ein swyno, ond tan yn ddiweddar, nid oeddem yn
malio rhyw lawer am beth a ddigwyddai y tu ôl i’r llenni. Am dda
reswm y lleolwyd pencadlys FIFA yn y Swistir – llwyddwyd i daro
bargeinion a chytundebau diegwyddor yno ers cenhedlaeth. Mae
FIFA wedi llwyddo i fod uwchlaw pob cyfundrefn gyfreithiol. Yn
ystod yr 20 mlynedd diwethaf, bu Sepp Blatter yn graff iawn wrth
hybu pêl-droed yn y gwledydd hynny a theimlai’n ddi-nod o fewn
FIFA – gwledydd Asia ac Africa. Ei wobr, wrth gwrs, oedd derbyn
cefnogaeth a gwrogaeth ganddynt.
Ym mhob camp, mae ‘ennill o fewn y rheolau’ yn nod i bawb.
Mae’n edrych yn dra sicr mai ‘ennill heb reolau’ fu arwyddair
dyfarnu Cwpan Y Byd.

Dai Alun Jones: Dyw pêl-droed ddim yn wahanol i unrhyw gamp
neu fusnes arall ble mae arian mawr yn bodoli. Edrychwch ar yr hyn
sydd wedi, ac yn digwydd ym myd y banciau y dyddiau hyn. Mae
achosion ym myd gwleidyddiaeth ac yn y campau eraill yn y byd
athletau ble mae yna gyhuddiadau o dwyllo gyda chyffuriau gan fod
cymaint o arian yn y fantol.
Mae’n bwysig nodi ar hyn o bryd mai cyhuddiadau sydd yn cael
eu gwneud. Ond mae FIFA yn gorff byd-eang felly mae’n wir dweud
ei fod yn anochel fod yna achosion o lygredd. Ond mae rhaid cadw’r
ddesgl yn wastad. Mae FIFA yn gwneud llawer o waith da o ran
hybu’r gamp, o ran iechyd, ayb. FIFA oedd y corff cyntaf, cyn
unrhyw gorff iechyd, cyn unrhyw lywodraeth i ymateb i’r achos o
ebola yn Affrica gyda chymorth ariannol.

Gwynfor Jones: Na, lleiafrif bach iawn sy’n rhan o unrhyw
lygredd, fel yn y 60au pan oedd yr arian yn fach.

Elvey Macdonald: Mae’n ffaith fod cefnogwyr clybiau Cynghrair
Lloegr yn elwa o gael y cyfle i edmygu doniau chwaraewyr o safon
fyd-eang yn chwarae dros eu clybiau gêm ar ôl gêm, gan godi
safonau’r gynghrair honno. Eithr ffaith dristach na thrist yw bod
hynny yn ei dro yn gorfodi’r clybiau i werthu’u heneidiau i Mamon
(neu i’w gynrychiolwyr ar y ddaear), er mwyn medru fforddio
ffïoedd gwallgof a thalu cyflogau lloerig. Yn anochel, mae arian
brwnt yn dod i mewn i’r gêm a hynny, yn ei dro, yn llygru’r gêm. Yn
y cyfamser, mae clybiau cynghreiriau cenedlaethol y gwledydd llai
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yn methu datblygu oherwydd y gwaedlif cyson sy’n mynd â’u
chwaraewyr gorau dros y clawdd a hyd yn oed ymhellach.

Tom Morgan: Mae Sky wedi codi’r bar yn ddiweddar gyda
chytundeb newydd i uwch gynghrair Lloegr sydd, er enghraifft, yn
rhoi Abertawe yn 29 yn safle clybiau cyfoethocaf y byd!! Oherwydd
hyn, mae chwaraewyr yn ennill mwy mewn dau ddiwrnod nag y
mae’r dyn cyffredin yn ei ennill mewn blwyddyn. Dwi ddim yn
meddwl bod llygredd yn y gêm, ond un o’r prif broblemau yw’r
‘agents’.

Menai Lloyd Williams: Nid yw’n anochel. Mae angen newid y
drefn. Yn FIFA mae pob gwlad yn cael ei chynrychioli gan un
person ac felly mae pob pleidlais yn gyfwerth heb ystyried cryfder y
gêm mewn gwlad unigol. Yr unig ffordd y gall gwledydd bach gael
cynnig i gynnal yr ornest yw cynghreirio â'i gilydd a llwgrwobrwyo
cynrychiolwyr a swyddogion FIFA.
Mae pêl-droed a dylanwad eang dros y byd ymhlith cenedlaethau o
bobl, yn enwedig plant a phobl ifanc. Ar ôl beth sydd wedi digwydd
yn ddiweddar i FIFA, ydych chi’n credu eu bod nhw wedi colli pob
hygrededd moesol?

Meirion Appleton: Mae’n rhaid cyfaddef fod drwg yn y caws o
fewn FIFA a gresyn fod hyn wedi digwydd. Ar yr un pryd,
sylweddolwn y digwydd o fewn sawl sefydliad gwaetha’r modd. Yn
y pen draw datgelir y gwirionedd a da o beth yw hynny. Dengys hyn
na wnaeth yr un sefydliad bara yn hir trwy lygredd. Mae’r gêm yn
llawer mwy nag unrhyw unigolyn.
Cofiwn hefyd fod yna ochr dda i’r cyfan. Mae’r gêm yn ennyn
diddordeb plant a phobl ifanc i lanw eu hamser hamdden, ac mae
miloedd o wirfoddolwyr mewn clybiau yn codi tîmau o fewn trefi a
phentrefi gyda phobl ifanc a phlant yn cael llawer o bleser allan o’r
gêm.

Huw Chambers: Ychydig iawn o bobl ifanc sy’n eilun-addoli
gweinyddwyr a swyddogion (sori, Dai Alun!). Fel ni gyd, y
digwyddiadau ar y cae sy’n eu dylanwadu. Yn hynny o beth, mae’r
gêm heddiw’n fwy dof a glân, ac a bod yn deg, mae FIFA wedi
cymeradwyo sawl ymgyrch gwrth-hiliaeth ac wedi hybu’r gêm
fenywaidd yn aruthrol (hyn oll er gwaethaf Blatter, cofier).

Dai Alun Jones: Na. Corff yw FIFA sydd yn cynrychioli pêl-droed
drwy’r byd ac yn gorfod gwneud pob math o benderfyniadau. Mae
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cymdeithasau pêl-droed yn aelodau o FIFA ac am hynny’n cynnwys
Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Rydym ni yn gymdeithas agored, fel
sawl cymdeithas debyg drwy’r byd. Mae’n bwysig nodi efallai fod yr
hyn sydd yn cael ei weld fel llygredd neu lwgrwobrwyo yng
Nghymru ac ym Mhrydain yn cael ei weld yn dderbyniol ym mywyd
bob dydd rhai gwledydd eraill yn y byd.
O ran dylanwad ar blant a phobl ifanc, mae achlysuron tebyg i’r
hyn ddigwyddodd yn stadiwm Dinas Caerdydd rhwng Cymru a
Gwlad Belg a pherfformiad ac ymddygiad chwaraewr fel Gareth
Bale yn cael mwy o ddylanwad arnyn nhw na’r hyn sydd yn digwydd
yn FIFA. Yn sicr mae ’na waith caled yn wynebu FIFA ond mi rydw
i’n credu y byddwn ni nawr yn gweld newid mawr dros y misoedd
a’r blynyddoedd nesaf.

Gwynfor Jones: Ydw, ac mae’r un peth yn wir am y rhai y tu allan
i FIFA sy’n ceisio bwlio gwlad fach fel Cymru.

Elvey Macdonald: Doedd dim angen y sgandal diweddaraf i
wybod bod FIFA wedi colli pob hygrededd ers amser hir. Yn
anffodus, dydy rhai o’r cyrff rheoli cenedlaethol fawr gwell, fel y
gwelir yn y modd y mae gwledydd bach yn cael eu trin. Does dim
angen i ni edrych ymhellach nag ar agwedd Lloegr tuag at Gymru,
e.e. yn anwybyddu dealltwriaeth flaenorol a gwthio’u dyn eu hun i
swydd flaenllaw yn FIFA ar draul Llywydd Cymdeithas Bêl-droed
Cymru. Ac mae ’na bethau llawer gwaeth na hynny yn digwydd
ledled y byd (llwgrwobrwyo ac ati). Mae o’n ddigon i annog
cefnogwyr i droi eu cefnau ar y gêm. Mae angen Diwygiad!

Tom Morgan: Mae beth sydd wedi digwydd yn FIFA yn warth ar y
gêm ac mae’n mynd i gymryd amser hir i sortio’r holl broblemau
allan os oes modd gwneud hynny byth! Fel mae’r dywediad, Money
is the root of all evil – ac mae gan FIFA ormod o arian a phŵer.

Menai Lloyd Williams: Os yden nhw wedi colli hygrededd,
mae’n rhaid ceisio ffordd arall o drefnu'r gystadleuaeth gan geisio
dwyn gwledydd bychain i mewn yn y trefniadau, ond efallai bod
hynny’n amhosibl.
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GWEDDI
Rho dy gymorth ...
Diolchwn, O Arglwydd, am i ti blygu at ein gwendid ni
a dod yn agos atom yn dy Fab Iesu Grist.
Cynorthwya ni, trwy dy Ysbryd Glȃn, i ni nesáu atat ti:
i ymdawelu ger dy fron a theimlo dy bresenoldeb,
i ddisgwyl wrthyt ac ymddiried ynot,
i fyfyrio arnat a cheisio dy wyneb,
i ddiolchi ti ac i edifarhau,
i roi mewn geiriau ein hofnau a’n
gobeithion,
ein heiriolaeth a’n hymbiliau.
Cynorthwya ni i doddi’r dieithrwch sydd rhyngom a thi
ac i weld bod ffordd wedi’i hagor o’n calonnau cyndyn ni
i gyfeiriad dy nefoedd dy hun,
a chymorth ni i gerdded y ffordd honno
gyda chalonnau llaw cariad a chlod.
Elfed ap Nefydd Roberts, allan o’i gyfrol, Amser i Dduw

Brenhines yr Ymdrochleoedd!
Mae’n siŵr fod
darllenwyr Perthyn
yn edrych ymlaen i
ymlacio dros yr haf!
Ond os nad ydych
wedi trefnu gwyliau
i ffwrdd eleni,
cofiwch nad oes
rhaid chwilio am
ryw fan gwyn fan
draw a ninnau’n
byw yn
Aberystwyth!
Y Negesydd, 1906 (Papurau Newydd Cymru Arlein, LlGC)
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‘AR DRAMP YN Y DRE’
Nos Fercher, 17 Mehefin, daeth criw da ynghyd tu fas i Morlan i
fynd ar daith trwy Aberystwyth yng nghwmni William Troughton a
Gareth Lewis. Hwn oedd trydydd digwyddiad y ‘Deg dros ddeg’ i
ddathlu dengmlwyddiant Morlan, a dyma flas i chi o'r daith.
Cychwynnodd Wil drwy sôn am hanes erlid yr Athro Hermann
Ethé adeg y Rhyfel Byd cyntaf, gyda dros ddwy fil o bobl yn
protestio tu fas i hen safle Capel Seilo, sef lleoliad Morlan nawr.
Tynnodd ein sylw at y plac sydd wedi ei osod gerllaw yn adrodd yr
hanes anffodus hwn, gyda’r gobaith na fydd yr un peth yn digwydd
byth eto i un o drigolion y dre.

Aethom ymlaen i Stryd y Bragdy lle cawsom hanes Ffowndri George
Green, lleoliad swyddfeydd y cyfreithwyr Morris & Bates erbyn hyn.
Soniodd am sut roedd y cynnyrch a’r offer haearn yn cael eu
hallforio dros y byd i gyd, gan gynnwys i Sydney Awstralia, a bod
darnau o Bont Sydney* wedi’u castio yn Aberystwyth. O’r ffowndri
hon hefyd y daeth rhannau o bier Aberystwyth.
Cafwyd hanes difyr y tŷ a enwyd ‘Jutland’, sydd drws nesa i’r
Furniture Cave yn Stryd Cambria (gweler y llun isod): roedd William
Davies yn y llynges yn ystod brwydr Jutland, ac enwyd y tŷ ar ôl ei
brofiad yno.
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Wrth ddod i ben Stryd Cambria, soniodd Gareth Lewis am un o
nodweddion pensaernïol ‘quirky’ Aberystwyth, sef yr arfer o leoli
drysau ar draws corneli stryd fel yn achos Banc Lloyds TSB, ac
Asiantaeth Gwerthu Tai Alexanders. Gwelwyd yr un arfer gydag
adeilad Banc Nat West a Banc Barclays, a hefyd siop gelfi a
charpedi Benjamin. Doedd neb yn siŵr a oedd hyn yn unigryw i
Aberystwyth, ond mae’n rhywbeth diddorol arall i sylwi arno wrth
grwydro’r strydoedd.
Aethom lan Lôn Rhosmari / Queen Street ( yr enw gwreiddiol
oedd Stryd y Moch), tuag at Stryd y Bont a thafarn y Llew Du.
Adroddodd Gareth sawl hanes difyr am Stryd y Bont, y stryd
bwysicaf yn Aber
ar un adeg, yn
llawn prysurdeb
masnachol, gyda
sawl tafarn yno
hefyd. Tynnodd
ein sylw at y
cerrig arbennig tu
fas i'r Llew Du - y
darn hynaf o bafin
ar ôl yn Aber.
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Roedd hon yn stryd lle’r arhosodd nifer o bobol adnabyddus yn eu
tro, fel William Wilberforce, John Keeble a Iorwerth Peate. Sylwyd
ar sut mae cymeriad y stryd wedi newid yn sylweddol ers troi nifer
o’r tai yn fflatiau, a cholli’r teimlad hwnnw o gymdogaeth a oedd yn
rhan o brofiad Gareth pan oedd yn byw yno. Cafwyd sawl stori
ddifyr ganddo hefyd pan ddangosodd luniau o bosteri / biliau
chwaethus yn annog pobl i brynu pob math o nwyddau – roedd
gweld y Gymraeg coeth arnynt yn cyfleu byd busnes trwy gyfrwng
yr iaith Gymraeg, yn codi calon.
Erbyn i ni gerdded lan at borth hen Eglwys Mihangel Sant,
roedd y glaw a’r gwynt yn dechrau amharu ar bethau, ond yn y
cysgod yno, tynnodd Wil ein sylw at y garreg sy’n adrodd hanes
David Lewis, a frwydrodd ym Mrwydr Trafalgar.
Aethom lawr i'r Prom wedyn gyda phawb yn dal yn dynn yn eu
hymbarelau, cyn gorffen o flaen Gwesty’r Belle Vue. Roedd hwn ar
un adeg fel ‘annexe’ i Westy’r Talbot, nes bod y lleoliad yn dod yn
fwy poblogaidd a phawb eisiau aros yno yn hytrach nag yn y
Talbot!
Daeth Gareth â'r daith i ben gyda hanes doniol y Rolling Stones
yn cael trafferth cael caniatâd i chwarae yn y King’s Hall – hyn i gyd
cyn iddyn nhw ddod yn fyd enwog.
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Roedd yn hynod o ddifyr clywed yr holl hanesion cyfoethog hyn, a
mawr ddiolch i Wil, Gareth a Morlan am drefnu digwyddiad
diddorol dros ben.
* Dywedodd Wil ar gychwyn y daith fod pob ffaith yn wir heblaw un
… ie anwiredd llwyr yw’r stori fod haearn o Ffowndri George Green
yn rhan o Bont Sydney – roedd y ffowndri wedi llosgi i’r llawr 30
mlynedd cyn cychwyn ar y gwaith o adeiladu’r bont! (Rhaid cyfadde
mod i wedi llyncu hyn i gyd nes imi wneud ymchwil pellach ar
Google).
Amelia Davies

Pont Sydney (heb unrhyw haearn o ffowndri George Green!)
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Y GYMDEITHAS: Y TRIP BLYNYDDOL

Un o gyfarfodydd cofiadwy’r tymor oedd sgwrs Rhidian Griffiths ar
‘Harris, Charles a Trefeca’ ar 3 Tachwedd. Trafodwyd ganddo
gysylltiad Howell Harris â Threfeca, a ddatblygodd yn ganolfan i
Harris a’i ddilynwyr; a chyfeiriodd at arddangosfa newydd barhaol y
Cyfundeb a osodwyd y llynedd yng Ngholeg Trefeca. Ar ddiwedd y
cyfarfod awgrymwyd y dylid ceisio trefnu ymweld â Threfeca yn y
gwanwyn, fel rhan o drip blynyddol y Gymdeithas, a gofyn i
Rhidian, trefnydd yr arddangosfa, ddod i’r Coleg i gyflwyno’r
arddangosfa.
Estynnwyd croeso twymgalon i ni yng Ngholeg Trefeca ar 3
Mehefin gan Mair Jones a staff y Coleg a gwerthfawrogwyd yn fawr
y cinio blasus a baratowyd gan y staff. Daeth Rhidian i’n cyfarfod yn
y Coleg ac wedi egluro’r cefndir i’r arddangosfa, tynnodd sylw at y
prif eitemau, gan gynnwys y llestri Cymun, cadeiriau’r arweinwyr
cynnar, yr amrywiaeth o wrthrychau personol, portreadau; hefyd
ffotograffau o gapeli pwysig ymhob rhan o Gymru. Ymunodd
aelodau’r Gymdeithas i ganu emyn Howell Harris [rhif 15 yn
Caneuon Ffydd] a dyna wnaed hefyd yn hwyrach yn y prynhawn
gerllaw bedd Howell Harris yn Eglwys Talgarth ar ôl i’w gyfraniadau eithriadol i hanes y Cyfundeb a hanes Cymru gael eu
pwysleisio gan Huw.
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Ymwelwyd hefyd yn ystod y prynhawn â Melin Talgarth a
adnewyddwyd yn 2011 fel rhan o raglen deledu’r BBC Village SOS.
Fe’n rhannwyd yno yn ddau grŵp a dangoswyd i ni ddulliau melino
fflŵr ar ein taith dywysedig o amgylch y Felin.
Gwerthfawrogwyd yn fawr y trefniadau hynod effeithiol a
wnaed gan Hefin, gan gynnwys y lluniaeth a ddarparwyd yn y bore
ym Mhontnewydd ar Wy, ac ar y ffordd adref ym Mronllys.
Huw Owen

SWYDDOGAETHAU GORFFENNAF 2015
Blaenor y Mis Wyn Hughes
Porthorion David Alun Jones, Catrin Griffiths
W. J. Cynfab Roberts, Beryl Roberts
Blodau’r Cysegr – Y Morfa
5
12
19
26

Menna Evans
Dai Alun a Jane Jones
Huw ac Ellen Evans
Brian a Mary Thomas

Blodau Ebeneser
5
12
19
26

Susan Hughes
Marina Kenyon
Mattie Shaw
Siân Powell

Cynorthwywyr Llestri Cymun
5 (bore) Enid Jones, Mattie Jones, Elsbeth Jones, Trish Huws,
Amelia Davies
Cynorthwywyr Ariannol
5
12
19
26

Beti Roberts a Blodwen Williams
Alun a Mary Jones Morris
Meirion Morgan a Menai Lloyd Williams
Brian Thomas a Dafydd Morgan Evans

Tregerddan
26 Dan ofal Huw Owen
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DYDDIADUR GORFFENNAF 2015
GWASANAETHAU’R SUL 10.00 a 6.00 yn y Morfa;
2.15pm yn Ebeneser
5
12
19
26

Bugail (cymun yn y bore)
Bugail
Parch Adrian P Williams
Walford Gealy (bore)
Parch Raymond Jones (prynhawn a nos)

CYFARFODYDD WYTHNOSOL – nos Iau am 7.00 pm
CYLCH GWEDDI A CHOFFI – bore Mawrth am 10.30
CINIO BARA A CHAWS 6 Gorffennaf, Seion, Stryd y Popty

Apêl am gyfraniad at brynu offer
Ar gais y Gweinidog, mae’r blaenoriaid wedi cytuno i brynu
sgriniau electronig (un bob ochr i’r capel) a dau brojector i’w
defnyddio mewn oedfaon o fis Medi ymlaen.
Bydd y gost oddeutu £10,000 ac mae’r Henaduriaeth wedi
cytuno i gyfrannu £5,000.
Ein gobaith yw codi’r £5,000 arall drwy roddion a gobeithiwn y byddwch yn fodlon ystyried cyfrannu at y datblygiad
pwysig hwn, sy’n rhan o gynllun ehangach i ddatblygu ein
patrwm addoli.
Gwerthfawrogir pob cyfraniad.
Dylid cyfeirio pob cyfraniad at Rhidian, Trysorydd y
Morfa, gan nodi ar yr amlen ‘Cyfraniad at offer’.

Golygyddion y mis hwn yw Gwenan Creunant ac Ann Hawke.
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn Awst/Medi o PERTHYN at Rocet
Arwel Jones (rocetarwel@yahoo.com) neu Sharon Owen
(sharonowen527@btinternet.com) erbyn dydd Gwener, 17
Gorffennaf os gwelwch yn dda.
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Yr Ysgol Sul
Bore Sul, 12 Gorffennaf, 10 o’r gloch
Gwasanaeth diwedd tymor yr Ysgol Sul

Thema: Estyn Llaw

Casgliad tuag at Apêl Ysbyty Shillong
(Apêl y Llywydd 2015)

Bydd cynrychiolydd o Bwyllgor Ysgolion Sul Gogledd
Ceredigion yn ymuno â ni.
Bydd yr ysgol Sul yn ail-ddechrau ar 6 Medi
ar ôl gwyliau’r haf
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