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Penodau, adnodau a chliwiau yn llu,
Chwiliwn a chwalwn drwy’r geiriau am dri:
Tra byddwn ni byw, tri gair sy’n y cliw,
Cofiwn mai ‘Cariad yw Duw!’

GAIR Y GWEINIDOG
Thema gwasanaeth bore Sul, 16 Gorffennaf, oedd ‘Teithio’, a
hynny’n addas iawn o gofio mai hon yw’r oedfa sy’n nodi
diwedd tymor yr Ysgol Sul ac felly ddechrau gwyliau’r haf.
Bydd yr ysgolion yn cau a’r bagiau teithio’n ymddangos a
ninnau unwaith yn rhagor yn profi’r teimlad braf yna o gael ein
rhyddhau o batrwm arferol bywyd. Byddwn yn teithio i lefydd
cyfarwydd a newydd, yn mwynhau tirwedd a hamdden,
cymdeithas a gorffwys, ac yn dychwelyd, wedi’n hadnewyddu
ac yn barod ar gyfer tymor newydd.
Fel mae rhywun yn mynd yn hŷn, rydan ni’n aml yn
hiraethu am bethau syml y gorffennol a dim yn fwy na phrofiadau plentyndod. Rydan ni’n cofio’r diwrnodau braf, y
chwarae dedwydd o fore hyd nos, ambell i bicnic syml ac yn
arbennig felly’r tripiau Ysgol Sul. Fe aeth Ysgol Sul Pentreuchaf i lefydd egsotig fel Parc Safari Knowsley, Rhyl, Erddig a
Chroesoswallt, a’u dieithrwch i blentyn ysgol gynradd yn
hudolus a chynhyrfus. Byddai derbyn arian gan aelodau teuluol
a swyddogion eglwys caredig yn gyfle i wario, a’r edrych
ymlaen am rywbeth gwahanol i fwyta ac yfed. Ar drip Ysgol
Sul y ces i ‘Coke Float’ am y tro cyntaf, ym Metws y Coed o
bob man, a rhywun yn teimlo ei fod wedi camu ymlaen ym
mhrofiadau bywyd! Mae yna rai pethau yn aros yn y cof:
cynnwrf y noson cyn y trip, hapusrwydd y dydd, blinder y
dychwelyd a difyrrwch y diwrnod wedyn. Mor syml a diniwed,
ac o ganlyniad, yn achosi i rywun hiraethu weithiau am y
bywyd hwnnw sydd mor ddieithr i gymdeithas heddiw. Roedd
y teithio’n felys ond hefyd y dychwelyd a sicrwydd cartref a
bywyd teuluol yn achosi dedwyddwch.
Wrth wrando ar blant y Morfa yn sôn am wahanol fathau o
deithiau, peth naturiol oedd meddwl am fywyd a bywydau. Yn
gorfforol ac yn feddyliol, rydan ni’n camu o un man i’r llall, o
brofiad i brofiad, o bennod i bennod, weithiau’n dysgu ac yn
aeddfedu, dro arall yn camu’n ôl. Canlyniad hyn yw sylweddoli fod yna rai pethau sy’n angenrheidiol, ac yn eu plith, y
ddealltwriaeth o berthynas ynghyd â’r ysbrydol. Allwn ni ddim
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byw heb ein gilydd, ac mae amrywiaeth ein bywydau a’n
personoliaethau yn cyfoethogi anadliad a cherddediad, ac allwn
ni ddim byw heb y dimensiwn hwn sy’n diffinio bywyd, yn
gorff ac yn enaid. Pererindod yn y termau hynny yw bywyd a
chi a fi’n ddyddiol yn cael ein hannog i ddyrchafu’r cyfryngau
hynny sy’n galluogi ac yn selio’r ddealltwriaeth o Dduw yn ein
plith, yn ein hadeiladu yn bobl ac yn deulu. Mae realiti yn
tanlinellu bod ein hymdrechion yn wan ar adegau ond y
ddealltwriaeth o ras yn anogaeth ac yn gynhaliaeth.
Ac yna’n ail, y sylweddoliad fod teithiau rhai yn deithiau
annaturiol. Teithiau corfforol o ganlyniad i ansefydlogrwydd
gwleidyddol a chymdeithasol a theithiau dolurus tlodi ac
anghyfiawnder. Dyma’r teithiau sy’n galw arnoch chi a fi i
adnabod ac ymarfer trugaredd a hynny weithiau yn y ffyrdd
mwyaf ymarferol, ac o adnabod trugaredd, ganiatáu i gariad
Duw gael ei amlygu mewn gair a gweithred.
Cofiwch am ‘Apêl Corwynt Cariad’ a diolch i bobl ifanc y
Morfa am eu hymdrechion a’u brwdfrydedd.
Mwynhewch yr haf!

NEWYDDION
Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion …
 at Geraint Lewis Jones a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar, at
Margaret Morgan yn Ysbyty Tregaron ac at ein holl
aelodau sydd mewn cartrefi preswyl neu yn derbyn gofal yn
eu cartrefi;
 at Nancy Lovatt sydd wedi dathlu ei phen blwydd yn 98
oed ar 17 Gorffennaf.

Dymunwn yn dda …
 i Beverley a Llinos Smith sydd wedi symud i’w cartref
newydd yn Abertawe;
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 i Laurie a Hefina Wright sydd wedi dathlu eu priodas arian
ar ddechrau Gorffennaf ac i Brynley a Rhiannon Roberts a
fydd yn dathlu eu priodas ddiemwnt ar 1 Awst;
 i Rhian ac Aled Whitfield ar enedigaeth eu mab Gwion
Pedr, brawd i Erin a Harri ac ŵyr i Nerys Evans, Gwesty’r
Marine.

Cydymdeimlwn yn ddwys …
 â Gwenda ac Andy Sippings ar farwolaeth tad Gwenda, sef
Mr David Hughes, mewn cartref preswyl yn Bedford;
 â Mattie Jones ar farwolaeth ei chwaer yng nghyfraith, sef
Mrs. Ada Davies, Llwyn du, Llanfihangel-y-Creuddyn;
 hefyd ag Eileen Jones ar farwolaeth ei brawd yng
nghyfraith, Mr Raymond Jones, Caerdydd, ond gynt o
Aberystwyth.

Croesawu Aelod newydd
 Ar ddechrau’r gwasanaeth fore Sul, 16 Gorffennaf, derbyniwyd Geraint Phillips, Cae’r Gog, yn aelod yng Nghapel y
Morfa gan ein gweinidog Eifion Roberts. Croesawyd hwy
fel teulu yn gynnes iawn: ei briod, Manon, a’r meibion,
Siôn, Iestyn, Mabon ac Owain.

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau …
 i nifer o’n pobl ifanc sydd wedi graddio ac wedi cwblhau
eu cyrsiau hyfforddi gan ddymuno’n dda iddynt yn eu
swyddi neu gyda’u hastudiaethau pellach.
 i David Alun Jones ar dderbyn gradd anrhydedd gan
Brifysgol Aberystwyth.
 i Emyr a Lauren Rees Griffiths, Tal-y-bont, ar enedigaeth
eu mab, Jac Elis – ŵyr i Morfudd Griffiths, Comins Coch;
 i Eleri Jones ar ei phenodi yn gynorthwyydd dosbarth yn
Ysgol Plascrug yn dilyn cwblhau gradd mewn astudiaethau
plant ym Mhrifysgol Aberystwyth.
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Pwyllgor cenhadol Chwiorydd Gogledd Ceredigion
Fel rhan o brosiectau Is-bwyllgor y chwiorydd bu dosbarth
Gogledd Ceredigion yn gwnïo ffrogiau a siorts ac yn gwau
tedis a menig cof. Mae’r pwyllgor yn dosbarthu’r menig cof i
gartrefi henoed yr ardal ac mae Cartref Hafan y Waun a
Chartref Cwmcynfelyn eisoes wedi eu derbyn a’r trigolion wrth
eu bodd yn eu defnyddio. Diolch i Amelia am wau cymaint
ohonynt ac am drefnu i aelodau o’r grŵp gwau ei
chynorthwyo.

DIOLCH
Mae wyneb llawen Vi Holden yn gyfarwydd i bawb ohonom
yng Nghapel y Morfa, ond y mae hi’n adnabyddus hefyd ledled
yr ardal, ac yn enwedig am ei
holl waith yn codi arian at
Macmillan,
Ward
Meurig
Ysbyty
Bronglais
ac
at
HAHAV. Chwarter canrif yn ôl,
dioddefodd Vi ei hun o ganser,
ac yn dilyn cwrs o gemotherapi
llwyddiannus, penderfynodd Vi
ei bod am ddangos ei
gwerthfawrogiad o’r gofal a’r
gefnogaeth a gafodd, a hynny
drwy godi arian at fudiadau sy’n
helpu dioddefwyr canser yn ei
hardal. Yn ystod y 25 mlynedd
ddiwethaf, mae Vi wedi gwneud
hyn yn ddiflino, gan drefnu o
leiaf ddau ddigwyddiad yn
flynyddol i godi arian, a chynhaliwyd yr olaf o’r rhain ar ffurf
raffl a stondin gacennau yn ystod yr wythnosau diwethaf yma.
Diolch yn fawr iawn i chi Vi ar ein rhan ni oll am eich holl
waith yn helpu eraill, a phob dymuniad da wrth i chi gymryd
ychydig o hoe a threulio amser gyda’r teulu, a’r wyres fach
arbennig.
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ER COF
MRS ELIZABETH RODERICK Ganwyd Elizabeth
Roderick ym Mhantybarwn, Llangwyryfon, yr ieuengaf o
bedwar o blant i Lewis a Lizzie Jones. Fel llawer i un arall,
gadawodd yr ysgol yn bedair ar ddeg oed gan ddechrau
gweithio ar y fferm gartref. Byddai’n hoffi hel atgofion am y
cyfnod hwn, a sut y byddai’n mynd gyda’i thad mewn cert a
cheffyl i’r dref i werthu nwyddau. Ar ddechrau’r 1940au,
symudodd y teulu o Bantybarwn, symudiad a welodd Mrs
Roderick yn dechrau gweithio ar fferm Penlan, Tregaron, gan
orffen y daith yng Ngorslas gyda’i thad-cu a’i hewythrod.
Dyma ddyddiau’r dylanwadau a fu’n gyfrwng i’w siapio i fod
yr hyn oedd hi, dyddiau gwaith caled ond dyddiau llawn
atgofion da am gyfnod arbennig.
Dyma’r adeg pryd y cyfarfu â Nat, cyfarfyddiad a arweiniodd ymhen amser at briodas yn 1945, a’r ddau yn dechrau eu
bywyd priodasol yng Nghrynllwyn Bach, tyddyn ger Penuwch.
Ond yng nghanol eu holl obeithion, profodd Nat waeledd â’i
rhwystrodd rhag gweithio ac felly bu’n rhaid i Mrs Roderick
gymryd yr awenau. Yn fam i ddau o blant, Jean ac Arwyn,
symudodd y teulu o Grynllwyn bach i Siop a Swyddfa Bost
Joppa, Penrhiw, ac ymhen amser i Langwyryfon. Yr oedd y
symudiad i Siop Llangwyryfon wrth ei bodd ac ymdaflodd i
fywyd y gymuned a’r capel. Bu’n gyfnod dedwydd, ond ymhen
amser, gwerthwyd y siop a symudodd y teulu i Aberystwyth.
Cafodd waith yn Woolworths ac ymhen amser yn un o siopau
bara’r dref. A hithau’n byw dafliad carreg o’r Tabernacl,
ymunodd y teulu yno gan barhau’r ffyddlondeb a ddangoswyd
tuag at yr achos yn Llangwyryfon. Yn dilyn uno’r Tabernacl
â’r Morfa, yr un oedd y stori a hynny hyd iddi fethu, ac fel ym
mhrofiad llawer un, roedd y cyfarfod bore Mawrth, cyfarfod
Cymdeithas a Gweddi, wrth ei bodd.
Bu colli ei phriod yn loes fawr iddi ond bu cariad a gofal
Jean ac Arwyn a’u teuluoedd yn gymorth mawr ac yn gyfrwng
dedwyddwch ym mlynyddoedd olaf ei bywyd. Bu’r croeso ar
aelwyd Jean yn fendith a Mrs Roderick wrth ei bodd yn sôn am
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yr hen ddyddiau a hynt a helynt Capel y Morfa. Yn dilyn
codwm, treuliodd ei misoedd olaf yng Nghartref y Cwm gan
brofi’r un gofal.
Cydymdeimlwn yn ddwys â Jean, Gwyndaf, Arwyn,
Kristyna a’u teuluoedd yn eu profedigaeth.
Yn ôl ei dymuniad, bu’r angladd yn Tabor, Llangwyryfon
ar 2 Mehefin dan arweiniad Y Parch Eifion Roberts, gyda’r
Parch Nicholas Bee yn cynorthwyo.
MRS VERONA DAVIES Holi un o’r aelodau am Gwrdd
Diolchgarwch a wnaeth Verona! Mewn un ystyr, mi fyddai
rhywun yn meddwl mai ‘diolch’ fyddai’r peth olaf ar feddwl
gwraig a oedd wedi, ac yn, dioddef, ond nid felly Verona!
Roedd yna rywbeth cadarnhaol iawn yn perthyn iddi, a hynny
yn ei gyrru y tu hwnt i’w chyfyngiadau a’i phryderon gan ei
galluogi i weld a theimlo pethau uwch. Mewn un ystyr, roedd
hi wedi cael ei dysgu o ddyddiau plentyndod i wneud hynny, ar
aelwyd fferm Dolbeuduau, Y Bont, yn unig blentyn i Richard a
Sarah Rees. Dyddiau’r dylanwadau a’r cyfleon, dyddiau â
chymuned yn galon bywyd rhywun ynghyd â ffrindiau ysgol a
bywyd capel. Fe brofwyd tristwch, a Verona fel llawer
ohonom, yn gorfod byw â phrofedigaeth colli rhiant mor ifanc
ond mi roedd yna hapusrwydd hefyd.
Gadawodd yr ysgol gan ddilyn amryw o alwedigaethau:
mewn fferyllfa yn Aberystwyth, gweithio i gwmni Meirion
Motors, ‘Relief Switchboard Operator’ ym Mronglais, ac yn
gwneud y cyfan gyda graen! Un fel yna oedd Verona, glân,
gweithgar, prysur, graenus, ac yn mwynhau, doedd hi ddim yn
un i segura! Yn ein sgwrsio, mi fyddai’r gair MWYNHAU yn
codi dro ar ôl tro, ac fe brofodd nifer i gylch y rhinwedd
hwnnw yna a oedd yn rhan o’i natur: Merched y Wawr,
Llanafan lle bu’n drysorydd am gymaint o flynyddoedd,
Cymdeithas Rieni’r ysgol gynradd, ac yn goron ar y cyfan, Côr
Glannau Ystwyth. Yr oedd cerddoriaeth yn golygu gymaint
iddi, a hithau’n gyfeilyddes fedrus, yn gantores ac yn eisteddfodwraig frwd. Cafodd ei derbyn i’r Academi Gerdd Frenhinol,
ond dewis peidio â mynd a wnaeth Verona, a bu ei arhosiad yn
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ei milltir sgwâr yn fendith i gymaint. Yn y cyd-destunau
amrywiol hynny y bydd hi’n cael ei chofio: yn ffrind, yn
gymwynaswraig, yn un llawn bywyd a brwdfrydedd. Ond yn
fwy na hynny, roedd yn fam gariadus a gofalus i Julie. Yn ei
dewrder a hyfrydwch ei phersonoliaeth fe wynebodd Verona ei
bywyd a’i salwch, a bendith bersonol oedd dod i’w hadnabod a
phrofi o’i chwmni. Yn ystod wythnosau olaf ei bywyd mi
roedd hi wedi blino, ond yn ei symudiad i Ysbyty Tregaron fe
brofodd rhyw deimlad o hapusrwydd newydd, dafliad carreg
o’r fan lle dechreuodd ei thaith, a bu farw’n dawel a dedwydd.
Cydymdeimlwn yn ddwys â Julie a Tim ynghyd â’i theulu
a’i ffrindiau.
Bu’r angladd yn Amlosgfa Aberystwyth ar 2 Mehefin dan
arweiniad Y Parch Eifion Roberts, gyda chymorth Mrs Glenda
Davies a Mr Meirion Ellis Jones.

YR YSGOL SUL
NOSON GOFFI Cynhaliwyd noson goffi’r Ysgol Sul ar nos

Wener, 23 Mehefin a chafwyd eitemau amrywiol gan y plant.
Diolch yn fawr am y gefnogaeth
a’r cyfraniadau. Gwnaed elw o
£325 tuag at Apêl y Ffilipinas,
Corwynt Cariad.
GWASANAETH Ar ddydd Sul,
16 Gorffennaf, cynhaliwyd gwasanaeth diwedd tymor yr Ysgol
Sul. Y thema oedd Taith. Trwy
gyfrwng lluniau ar y sgrin a
chyflwyniad gan bob dosbarth
cawsom ein tywys ar daith
drwy’r Beibl, ar daith drwy’r
flwyddyn gyda chyfeiriad at y
gwasanaethau a’r gweithgareddau
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arbennig, ar daith gyda Phantycelyn (gyda diolch i Dr Eryn
White am yr holl wybodaeth) ac yna ar daith i’r Ffilipinas.
Cafwyd cyfle i glywed y plant yn canu Cân y Beibl a
gyfansoddwyd yn arbennig gan Arwel Rocet a Bethan Bryn ar
gyfer y Fedwen Lyfrau ym mis Mai. Cafwyd cyfeiliant bywiog
gan y band ac aeth y casgliad tuag at Apêl y Ffilipinas.
Fel
y gwyddoch,
roedd yr ieuenctid wedi
bod yn casglu arian mân
i’w rhoi ar y tair calon
fawr oedd wedi’u paratoi,
ac erbyn y gwasanaeth
diwedd tymor, tynnwyd yr
holl arian a’i gyfri – roedd
yno £129.85! Diolch i
bawb a fu’n casglu’r arian
mân a oedd ganddynt o
gwmpas y tŷ a’u cyfrannu
at yr apêl.
Roedd yr ieuenctid
hefyd wedi cynnal cystadleuaeth i geisio dyfalu faint o arian
oedd ar y tair calon, a’r un oedd wedi dyfalu agosaf oedd Ynyr
Jones. Llongyfarchiadau mawr iddo.
Diolch am bob cefnogaeth i waith yr Ysgol Sul drwy’r
flwyddyn. Bydd y tymor newydd yn dechrau ar fore Sul,
3 Medi.
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GŴYL YR YSGOLION SUL
Cynhaliwyd Gŵyl Ysgolion Sul Gogledd Ceredigion yn y
Morlan ar y Sul olaf ym Mehefin. Daeth nifer dda o blant
ynghyd o wahanol Ysgolion Sul a chlybiau a mwynhau yng
nghwmni Martin Geraint a Meilyr Geraint.
Trwy gyfrwng storïau o’r Beibl, caneuon, gemau ac addoliad
ystyrlon a chofiadwy ar y thema Bara, cafwyd amrywiaeth
ardderchog a digon o hwyl. Roedd Meilyr wedi cyfansoddi
dwy gân yn arbennig ar ein cyfer.
Cafodd yr Ysgolion Sul gyfle i ddod â chalonnau gweddi
wedi’u paratoi ymlaen llaw ar gyfer y defosiwn a’r arddangosfa Corwynt Cariad. Gwnaed casgliad ar gyfer Apêl y
Ffilipinas a daeth y diwrnod i ben gyda phawb yn mwynhau
cinio cŵn poeth a hufen iâ.

IECHYD A DIOGELWCH
Fel y gŵyr pawb, mae sylw mawr a phriodol yn cael ei roi ym
mhob man y dyddiau hyn i anghenion iechyd a diogelwch
mewn adeiladau cyhoeddus. Rydym wedi dechrau datblygu
polisi iechyd a diogelwch ar gyfer Capel y Morfa a fydd yn
gosod allan anghenion a beth fyddwn yn ei wneud i gwrdd â’r
anghenion hynny.
Rydym yn awyddus i gael cymorth rhywun i weithredu’r
polisi ac i fod yn gyfrifol am fonitro materion iechyd a
diogelwch yn y Morfa. Os ydych yn teimlo y gallwch helpu
gyda hyn, rhowch wybod i Dai Alun, os gwelwch yn dda.
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ANRHYDEDDU DAI ALUN
Mae’n siŵr fod y rhan fwyaf ohonom bellach yn gwybod fod
Dai Alun Jones, Ysgrifennydd Capel y Morfa, wedi cael ei
anrhydeddu â gradd BA
mewn seremoni raddio ym
Mhrifysgol Aberystwyth
eleni. Rwy’n siŵr ein bod
ni i gyd yn awyddus i’w
longyfarch yn wresog iawn
ar dderbyn yr anrhydedd, a
hynny’n bennaf am ei holl
waith gyda Chymdeithas
Pêl-droed Cymru – er
mae’n braf meddwl fod
rhan o’r anrhydedd hefyd
am ei gyfraniad i Gapel y
Morfa fel blaenor ac
ysgrifennydd y capel! Aeth
Perthyn i’w boeni â rhai cwestiynau am y profiad o dderbyn yr
anrhydedd.
Sut deimlad oedd clywed dy fod yn mynd i gael yr anrhydedd
hon?
Anghrediniaeth lwyr i ddechrau. Pam fi? Beth ydw i wedi ei
wneud i haeddu hyn? Roeddwn yn meddwl i ddechrau mai
twyll neu dric oedd y cyfan. Yna, yn raddol, daeth y teimlad o
falchder a’r ffaith fod yna rywun yn rhywle yn gwerthfawrogi
fy ymdrechion pitw i.
Beth yn union mae’r anrhydedd yma yn ei olygu i ti?
Mae’n anhygoel – fi yn cael fy anrhydeddu am wneud pethau
yr wyf wrth fy modd yn eu gwneud. Mae derbyn yr anrhydedd
yma yn golygu’r byd i fi ac mae’r holl gyfarchion, yn llafar ac
mewn cardiau, yn dangos boddhad eraill o’m llwyddiant i.
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Wnest ti fwynhau’r seremoni?
Do, yn fawr iawn. Roedd Jane, Glesni, Nerys, Ffion ac Aled yn
bresennol, ac er mawr synod
i fi, roedd Tomos wedi dod
ar ôl cael hanner diwrnod i
ffwrdd o’i waith yn yr
Amwythig. Roedd hynny’n
golygu llawer i fi.
Llongyfarchiadau
mawr
Dai. Ac mae’n siŵr fod y
ffaith mai un arall o
flaenoriaid y Morfa, yr
Athro Rhys Jones, oedd yn
cyflwyno’r anrhydedd, wedi
ychwanegu
cyffyrddiad
bach spesial arall i’r
achlysur.

OEDFA FLYNYDDOL MENTER GOBAITH
i’w chynnal yn Capel y Morfa
fore Sul 24 Medi am 10.00 o’r gloch.
Oedfa deuluol dan arweiniad Eifion Roberts

CROESO I BAWB!
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Teithio gyda Phantycelyn…

Mae’n bwysig edrych i fyny weithiau...
Ar daith dywys, yn ddiweddar, o gwmpas Aberystwyth yn
dysgu am hanes rhai o hen
adeiladau’r dref a’u henwau,
cefais fy synnu fod cymaint o
bethau diddorol i’w gweld nad
oeddwn i erioed wedi sylwi
arnynt, gan ’mod i ddim yn edrych
digon o ’nghwmpas, nac ychwaith
yn edrych digon ar i fyny!
Er enghraifft, ydach chi erioed
wedi sylwi ar y plac hwn, sydd
mewn lle digon amlwg yng
nghanol y dre – doeddwn i ddim!
Siop Savers sydd yno bellach
(rwy’n siŵr y byddai’r Tadau Methodistaidd wedi
gwerthfawrogi’r enw!), ond beth oedd yr adeilad yn 1823? A
pham oedd mor bwysig? Tybed, plis, a all un o ddarllenwyr
Perthyn ein goleuo ni, fel ein bod ni’n gallu cynnwys yr
wybodaeth yn rhifyn Hydref o PERTHYN? (A.H.)
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Anfonwn ein cofion a dymunwn yn dda i’n holl aelodau yn
ystod mis Awst ac edrychwn ymlaen at ddechrau Medi pan
fydd y gwasanaethau yn ailddechrau.
Cofiwn yn arbennig at Margaret Morgan yn Ysbyty
Tregaron, at Mr David Richards yng Nghartref Cwmcynfelyn
ac at Megan Evans sydd wedi treulio pythefnos yng Nghartref
Tregerddan ar ddiwedd Gorffennaf.

YDYCH CHI’N NABOD DONALD BRICIT?
Mae yna ddagrau ac mae yna chwerthin, mae yna densiwn ac
mae yna ryddhad, mae yna ddychryn a chysur wrth wylio
drama. Ond mae’r un profiadau yn union i’w cael wrth gymryd
rhan mewn drama hefyd. Dyna apêl fawr bod yn rhan o Gwmni
Drama Morlan, cymryd rhan mewn rhywbeth sydd yn
cyffwrdd â phrif emosiynau ein byw bob dydd ni.
Y bwriad eleni ydi creu anterliwt o ryw fath. Mae yna saith
o feirdd wrthi fel lladd nadroedd yr eiliad hon yn ceisio adrodd
stori teuluoedd sydd yn byw ar Stryd y Domen yn
Aberesmwyth, mewn mydr ac odl ac ambell gynghanedd. A
phwy meddech chi sydd yn byw ar Stryd y Domen? Wel, fe
ddown ni i adnabod dau deulu ac un hen lanc ac ambell
ymwelydd yn yr anterliwt. Ond peidiwch â thybio bod bywyd
yn fêl i gyd ar Stryd y Domen, mae ’na ffraeo a dadlau yn
barhaus yno, yn enwedig gan fod un teulu yn awyddus i droi’r
lle’n cul-de-sac efo help cowboi o adeiladydd waliau o’r enw
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Donald Bricit. Efallai y byddwch yn adnabod teuluoedd Stryd
y Domen eisoes – does wybod.
Ond er mwyn dod â stori Stryd y Domen i glyw pawb
erbyn canol neu ddiwedd Hydref, mae Cwmni Morlan angen
help. Tybed a oes gennych chi ffansi actio efo’r cwmni? Neu
tybed a ydych yn awyddus i helpu efo set, goleuo neu sain?
Neu ydych chi’n gerddor o ryw fath ac yn barod i gyfeilio i
ambell gân? Neu tybed ai croesawu pobl i’r perfformiad fyddai
eich ffansi? Mae ’na waith ym mhob cornel o’r cynhyrchiad a
chroeso mawr i wirfoddolwyr newydd bob amser. Anfonwch
air at johnminyfron@hotmail.co.uk a bydd croeso mawr i chi!

SGARMES YN BRWYDRO
Tybed faint ohonom sydd wedi bod yn gwylio’r rhaglen Pitch
Battle bob nos Sadwrn yn
ddiweddar, ac yn dilyn
hynt a helynt y grŵp
Sgarmes o Aberystwyth?
Maent
wedi
cael
canmoliaeth fawr gan y
beirniaid, ac yn enwedig
felly am yr ysbryd o
gymuned a chariad oedd
mor amlwg yn eu
perfformiadau. Wnaethon
nhw ddim cweit cyrraedd
y brig y tro hwn, ond
llongyfarchiadau
mawr
iddyn nhw i gyd – ac
roedd yn arbennig o braf
gweld Gwion Morgan Jones yn eu plith yn rhoi ambell unawd.
Gwych Gwion!
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GWEDDI DROS EIN GWAITH
Arglwydd, rhannol ac amherffaith yw ein gwaith drosot ti.
Hoffem gyffwrdd â’r byd er daioni,
ond y mae’n cyffyrddiad yn aml yn
drwsgl a niweidiol.
Hoffem ofalu am dy greadigaeth,
ond yr ydym mor aml yn ei llygru
ac yn gwastraffu ei hadnoddau.
Hoffem wasanaethu rhai llai ffodus na ni,
ond yr ydym yn amharod i rannu’n aberthol ag eraill.
Hoffem sefyll dros y gwir,
ond mor aml yr ydym yn dawedog yn wyneb gormes a
drygioni.
Hoffem rannu’n ffydd yn llawen a ffyddiog,
ond y mae swildod a diffyg ymddiriedaeth ynot ti yn ein
hatal.
Y mae dy angen di arnom Arglwydd,
i’n cynorthwyo, i’n calonogi
ac i’n gwneud yr hyn yr wyt ti am i ni fod –
cyd-weithwyr â thi
a chyfryngau mwy effeithiol i’th deyrnas yn y byd.
Elfed ap Nefydd Roberts, o’i gyfrol Amser i Dduw

COFIWCH ymweld â gwefan newydd 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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DYDDIADAU PWYSIG
Bore Sul, 3 Medi

Yr Ysgol Sul yn ailddechrau
Edrych ymlaen at eich gweld!
Bore Sul, 10 Medi

Taith Feics yr Ysgol Sul
Ffurflenni noddi ar gael ddechrau Medi
Bore Sul, 24 Medi, am 10 o’r gloch

Oedfa Flynyddol Menter Gobaith Capel y Morfa
dan ofal Eifion Roberts
Dydd Mawrth, 26 Medi

Encil y Chwiorydd yn Nhrefeca
dan arweiniad y Parch Rhian Linecar, Caerdydd.
Enwau i Eleri Davies erbyn 18 Medi os gwelwch yn dda.
Trefnir gan bwyllgor cenhadol Sasiwn y De
Nos Wener 29 Medi

Noson Goffi a Stondin
dan ofal y blaenoriaid am 7 o’r gloch
Elw at Apêl Corwynt Cariad y Ffilipinas
Mae labeli a chapiau potiau jam arbennig wedi eu cynhyrchu
gyda logo Corwynt Cariad arnynt ar gyfer y rhai sy’n gwneud
jam a shytnis cartref. Maent ar gael gan Eleri.
Dydd Sadwrn, 7 Hydref, am 2.30
Capel Blaenannerch

Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth
Ceredigion a Gogledd Penfro
Anerchir gan Eleri Twynog
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GWEFAN NEWYDD
Cofiwch ymweld â gwefan newydd Capel y Morfa:
www.capelymorfa.cymru
Rydym yn ddiolchgar iawn i John Roberts am ei pharatoi, a’r
bwriad yw cael gwahanol dimau i fod yn gyfrifol am ei
diweddaru yn ystod y flwyddyn. Ond cofiwch fod gwefan y
capel yn perthyn i ni i gyd – os hoffech chi gyfrannu stori neu
erthygl neu lun neu ddau, neu os hoffech helpu i’w diweddaru
a’i chadw’n gyfredol, byddai’n braf iawn cael mwy o bobl yn
rhan o’r gwaith. Rhowch wybod i Eifion os gwelwch yn dda.

DIOLCH YN FAWR
Fel y mae nifer ohonoch yn gwybod siŵr o fod, mae Zoe Jones,
Gweithiwr Menter Gobaith yng Ngogledd Ceredigion, yn
gadael ei swydd ddiwedd Awst ar ôl tair blynedd a hanner yn y
gwaith. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu nifer fawr ohonom yn
cydweithio gyda Zoe, a dwi’n siŵr fod pob un ohonom, o’r
ieuengaf hyd yr hynaf, wedi gwerthfawrogi cwmnïaeth a
gwaith Zoe yn y cyfnod hwnnw. Bu’n arwain clybiau plant ac
ieuenctid, yn helpu gydag Ysgolion Sul, yn trefnu
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joio@morlan, gŵyl yr ysgolion Sul, ymweliadau ysgolion,
Profiad y Pasg, a phob math o weithgareddau eraill.
Wrth inni ffarwelio â Zoe fel gweithiwr Menter Gobaith, dyma
ofyn am ychydig o’i hargraffiadau am y tair blynedd
ddiwethaf.
Zoe, fe ddest ti lawr i Aberystwyth i weithio i Menter Gobaith
yn Nhachwedd 2013 ar ôl 6 mlynedd yng Ngholeg y Bala.
Roedd yn dipyn o newid i ti. Sut oeddet ti’n teimlo wrth
wynebu’r her newydd?
Mae anodd iawn credu mod i
wedi bod yn y swydd yma ac yn
byw yn Aberystwyth ers dros 3
blynedd – mae’r amser wedi
hedfan. Wrth ddechre ar y swydd,
ro’n i’n naturiol yn teimlo’n
gyffrous a nerfus, gan mod i’n
gwybod ei fod am fod yn
wahanol iawn i’r hyn o’n i wedi
arfer ag o yng Ngholeg y Bala.
Dwi cofio’r wythnos gynta a theimlo bach ar goll, ddim yn
nabod llawer o neb ac yn waeth na hynny, ddim yn nabod yr
ardal. Ond roedd rhaid i fi gadw mewn cof fod hyn yn rhan o
gynllun Duw i fi a’i bod yn bwysig dal ati. A dros y misoedd
cynta roedd pawb mor groesawgar, ac yn fuan, roeddwn yn
teimlo’n gartrefol iawn ac yn gwybod mai dyma’r union le
roeddwn i eisio bod.
Yn ystod y tair blynedd a hanner diwethaf, rwyt wedi bod yn
brysur iawn gyda phob math o weithgareddau. Wyt ti wedi
mwynhau’r gwaith? Be sydd wedi dod â phleser arbennig i ti?
Dwi wedi joio’r gwaith gymaint dros y blynyddoedd dwethaf,
ac mae wedi bod yn wych cael cyfle i wneud gymaint o
amrywiaeth o bethe. Ond y peth sydd wedi dod â mwya o
bleser i fi ydi dod i nabod y plant a’r bobl ifanc a’r cyfleoedd
sydd wedi bod i siarad â nhw am Iesu. Dwi’n credu ei bod hi
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mor bwysig mewn swydd fel hon i gyfarfod â’r plant lle mae
nhw ar hyn o bryd, a’u dod i nabod nhw fel unigolion.
Oes yna rai elfennau o’r gwaith oedd yn anodd, neu yn anos
na’i gilydd?
Un o’r pethau oeddwn i yn ei ffeindio’n anodd oedd gweithio
ar fy mhen fy hun gymaint; ar ôl gweithio yng Ngholeg y Bala
am 6 mlynedd a bod yn rhan o dîm mor fawr, roedd yn anodd
iawn dod i arfer gweithio ar ben fy hun o ddydd i ddydd.
Pam penderfynu rhoi gorau i’r swydd?
Dwi wedi penderfynu rhoi gore i’r swydd oherwydd, ar ôl
gweithio yn yr un math o waith am 10 mlynedd, dyma deimlo
ei bod yn amser cael brec a gwneud rhywbeth newydd. A dyma
wneud y penderfyniad gwallgof o wneud gradd mewn
Astudiaethau Plentyndod!! Dwi ddim yn berson academaidd o
gwbl, ond dros y flwyddyn ddiwethaf dwi wedi cael yr awydd i
ddysgu mwy ac ehangu fy nealltwriaeth am faes gweithio gyda
phlant a phobl ifanc.
Wrth adael y gwaith, a symud ymlaen, oes gen ti neges i’w
gadael i ni yng Nghapel y Morfa?
Dwi jest eisio cymryd y cyfle yma i diolch i bawb yng Nghapel
y Morfa am y ffordd ydych chi wedi fy nghroesawu i i’r capel
a’r ffordd ydych chi wedi cefnogi’r gwaith. Dwi’n meddwl fod
Capel y Morfa yn gwneud gwaith gwych gyda’r plant a’r bobl
ifanc ac mae’n lyfli gweld fod y gwaith yma yn rhan bwysig
o’r capel. Daliwch ati gyda’r gwaith da.
Diolch yn fawr i ti Zoe am ateb y cwestiynau, ond yn fwy na
hynny, am dy holl waith gyda Menter Gobaith yng Ngogledd
Ceredigion, ac am y cyfle i gydweithio â thi dros y cyfnod
diwethaf yma. Mae’n dda iawn clywed nad wyt yn gadael
Aberystwyth, a dymunwn yn dda i ti wrth ddechrau ar dy gwrs
gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cofia alw mewn i’n gweld
yng Nghapel y Morfa o dro i dro!
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Taith Feics Noddedig yr Ysgol Sul:
Apêl Corwynt Cariad
Wedi eu hysbrydoli gan Geraint Thomas yn y Tour de France
2017, ‘Taith Feics Noddedig’ oedd un o brif atebion y dosbarth
wrth ymateb i gwestiwn Eifion
ynghylch sut allai plant yr Ysgol
Sul gyfrannu at ymdrechion glew’r
Dosbarth Ieuenctid i godi arian at
Apêl Corwynt Cariad. Dyma felly
fynd ati i drefnu.
Pryd? - Dydd Sul, 10 Medi.
Ble? - Gadael o’r capel yn ystod yr Ysgol Sul gyda’r daith
yn cael ei chynnal ar hyd y Prom.
Pwy? - Bydd cyfle i holl blant yr
Ysgol Sul gymryd rhan beth bynnag fo’u
hoedran.
Faint? - Bydd y dosbarthiadau yn
cael y cyfle i wneud taith 5km neu 2.5km
fel y dymunant. Bydd y plant iau yn gallu gwneud taith lai, un
ai ar feic neu ar sgwter a gofynnwn i’r rhieni fod gyda nhw.
Beth sydd ei angen arna i? - Beic neu sgwter,
helmed, ffurflen noddi (a fydd ar gael yn nes at yr amser).

Croeso i bawb ymuno gyda ni i godi arian i
Apêl Corwynt Cariad.
Gyfeillion yr ysgol Sul: plis rhowch wybod os gallwch helpu
gyda stiwardio ac yn y blaen. Plis cysylltwch ag Elin Royles.
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SWYDDOGAETHAU AWST 2017
Blaenor y Mis Gwenan Creunant
Porthorion David Alun Jones, Jean Lloyd Davies,
L. John Roberts, Beti Roberts
Blodau’r Cysegr – Y Morfa
13 Rhys a Trish Huws
Cynorthwywyr Ariannol
13 D. Meirion Jones a Beti Roberts
Tregerddan
27 Dan ofal Rhidian Griffiths

SWYDDOGAETHAU MEDI 2017
Blaenor y Mis J. Eleri Davies
Porthorion Deian Creunant, Eirian Evans, Gwerfyl Pierce
Jones, Menna Evans
Blodau’r Cysegr – Y Morfa
3 Mair Hughes a Bet Evans
10 Elfed ac Elsbeth Jones
17 Ann Jones a Blodwen Williams
24 Bessie Jones ac Eunice Davies
Blodau Ebeneser
3 Brenda Griffiths
10 Denise Morgan
17 Siân Powell
24 Catherine Jones
Cynorthwywyr Llestri Cymun
3 (gyda’r hwyr) Marlene Gealy, Ellen Llwyd-Evans,
Jean Davies, Mary Jones Morris
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Cynorthwywyr Ariannol
3 Rhys Jones a Jean Lloyd Davies
10 Hywel Lloyd a Huw Chambers
17 Hefina Davies-Wright a Wynford Evans
24 Menna Evans ac Elvey MacDonald
Tregerddan
24 Dan ofal Arwel Jones a Menai Lloyd Williams

DYDDIADUR AWST 2017

Gwasanaethau’r Sul yn unedig am 10.00 a 6.00, dim oedfa yn
Ebeneser
6 Wyn a Judith Morris, Bethel
13 Eifion Roberts, Morfa
20 Aled Thomas, Seion
27 Cynan Llwyd, Bethel

DYDDIADUR MEDI 2017

Gwasanaethau’r Sul am 10.00 a 6.00 yn y Morfa, 2.15 yn
Ebeneser
3 Eifion Roberts – Ysgol Sul yn ailddechrau yn y bore ac
oedfa gymun yn y nos
10 Eifion Roberts – gyda Thaith Feiciau’r Ysgol Sul yn y
bore
17 Casi Jones
24 Eifion Roberts yn y bore – Oedfa Menter Gobaith
Adrian P. Williams prynhawn a nos
Ysgolion Sul Plant ac Ieuenctid: bore am 10.00. Yr Ysgol Sul yn ailddechrau
ddydd Sul 3 Medi
Oedolion: ar ôl gwasanaeth y bore
Clwb Hwyl Hwyr – dydd Llun, 11 Medi, 3.45–5.00, Morlan
Cylch Gweddi a Choffi – bore Mawrth am 10.30 yn y
Morlan, ailddechrau 5 Medi
Cyfarfodydd wythnosol – nos Iau am 7.00 yn y Morlan,
ailddechrau 7 Medi
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Cinio Bara Chaws
4 Medi, yn neuadd Eglwys y Drindod rhwng 12.00 a 1.30.
Croeso cynnes i bawb!
Cyfarfodydd Cymdeithas y Morfa
11 Medi, nos Lun am 7 o’r gloch: Gwledd i’r llygad –
noson yng nghwmni Iestyn Hughes, y Ffotograffydd
25 Medi, prynhawn Llun am 2 o’r gloch: Ein hoff emynau
o waith Pantycelyn – dewis y panelwyr a chyfle i
gydganu’r emynau
Bydd tocynnau ar gyfer y flwyddyn ar werth gan y Swyddogion,
Hefin Jones (Llywydd), Ifor Davies (Trysorydd), ac Eleri Davies
(Ysgrifennydd) ar ddechrau Medi. Pris: £4

Teithio drwy’r flwyddyn gydag Ysgol Sul Capel y Morfa
Golygyddion y mis hwn yw Gwenan Creunant ac Ann Hawke.
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn Hydref o PERTHYN at Gwenan
(gwenancreunant@gmail.com) neu Ann (annparryowen@
gmail.com) erbyn dydd Gwener, 15 Medi os gwelwch yn dda.
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