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diolchwn am i ti roi dy eiriau ar waith
a’u gwneud yn fyw ym mherson Iesu

Gair y Gweinidog
Morus y gwynt
Ac Ifan y glaw
Daflodd fy nghap
i ganol y baw!
Tydw i ddim yn gwisgo cap ond, i’r rhai sydd, fe fu’r dyddiau
diwethaf yn ddyddiau o frwydro yn erbyn yr elfennau. Gwynt a
glaw ac effaith hynny ar gymunedau a bywydau.
Cartref fel pob cartref arall oedd cartref fy mhlentyndod, heblaw
am un peth amlwg, sef mai dim ond yr ystafell fyw oedd yn cael ei
chynhesu. Tân glo, a thra bod yr ystafell honno’n chwilboeth,
roedd pob ystafell arall yn oer! Fel ym mhrofiad llawer, byddai
rhywun yn brysio am ei wely, potel dŵr poeth, swatio dan y
blancedi ac yn profi sicrwydd. Cludwch cartref, allan o afael gwynt
a glaw, drycin a thywyllwch, a’r cysur o wybod bod rhywun yn saff.
Bellach mae pethau wedi newid yn 2 Penprys, a’r hen ‘range’ wedi
ildio’i le i ffenestri dwbwl a gwres canolog, ond mae’r atgofion yn
aros, yn gymysgedd o ryw hiraeth rhyfedd a diolchgarwch. Hiraeth
am brofiadau ddoe a diolchgarwch am fendithion heddiw, ac mae
rhywun yn cael ei rwygo. Wrth dystio i fywydau eraill, gall ein
diolchgarwch ymddangos yn rhywbeth hunanol. Doedd corwynt
Callum yn ddim i’w gymharu â’r hyn ddigwyddodd yn y Pilipinas
mis diwethaf wrth i deiffŵn Mangkhut daro ynys Luzon cyn symud
ymlaen i Tsieina. Gyda gwyntoedd cryfion o 115 milltir yr awr yn
rhwygo’r drwy’r ynys, gorfodwyd miloedd o drigolion i adael eu
cartrefi, lladdwyd pedwar ar ddeg, a difrodwyd adeiladau a
thirwedd. Nid yw stormydd o’r fath yn rhywbeth dieithr i drigolion
y Pilipinas – cofiwn am storm Haiyan beth amser yn ôl – ond mae’n
ymddangos eu bod ar gynnydd ac yn adlewyrchu newid mewn
hinsawdd. Ein braint yn ystod 2017 oedd cefnogi gwaith Cymorth
Cristnogol yn y rhan arbennig hon o’r byd, gyda sylw arbennig i
brosiectau yn ymwneud â’r hinsawdd, a braf yw gallu dweud i
eglwysi’r enwad gasglu’r swm rhyfeddol o £203,000. Diolch i bawb
am eu gwaith caled a’r gwaith hwnnw’n adlewyrchu’r cydwybod
cymdeithasol sy’n dal yn fyw yn ein capeli. Nid yn unig hynny ond
hefyd y ddealltwriaeth o drugaredd, a’r alwad arnoch chi a fi i feddu
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ar y meddwl a’r teimlad hwnnw mewn perthynas ag angen. Wrth
weld bywydau eraill, sut mae rhywun yn teimlo a sut mae rhywun
yn ymateb? Rwy’n hoff iawn o eiriau Henry Nouwen:
Y mae tosturi yn perthyn i hanfod gweddi tros eraill. Pan
weddïaf tros y byd, deuaf yn un â’r byd. Pan weddïaf dros
anghenion y miliynau, mae fy enaid yn ymledu i’w cofleidio oll
a’u tywys i bresenoldeb Duw. Ond yn y profiad hwn sylweddolaf nad myfi sy’n tosturio. Rhodd Duw yw tosturi. Ni allaf i
gofleidio’r byd. Duw yn unig a all wneud hynny. Ni allaf
weddïo, ond y mae Duw yn gweddïo ynof.
Ac fel y tosturiodd yr Iesu, felly ninnau.
Yn wyneb unrhyw angen, rydan ni’n diolch am y cyfleoedd hynny
i ymateb, ond ar yr un pryd yn sylweddoli pwysigrwydd ein
gweddïau a’u heffaith ar galon a meddwl, ac yn syml, yn cyfrif ein
bendithion!
Mwynhewch gynhesrwydd eich cartref!
Eifion

Newyddion
Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion at…
 Glenda James ac Eluned Jones a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Hefyd at Llinos Hughes a Megan Jones sydd wedi treulio
cyfnod yn yr ysbyty ac at Ethel Williams sydd wedi symud i
Ysbyty Tregaron. Anfonwn ein cofion hefyd at ein haelodau
sy’n derbyn gofal yn eu cartrefi ac mewn cartrefi preswyl.

Cydymdeimlwn yn ddwys â …
 Brian ac Enid Richards a’r teulu ar farwolaeth tad Brian, sef Mr
David Richards;
 Cathryn, Helen, Gaenor, Nerys, Angharad a Thomas ar
farwolaeth eu mam, sef Mrs Margaret Morgan. Cydymdeimlwn
hefyd â’u teuluoedd;
 Celia Jones a’r teulu ar farwolaeth chwaer yng nghyfraith Celia,
sef Miss Catherine (Kitty) Jones, y Barri;
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 hefyd â’r Parch Raymond Jones sydd wedi colli ei briod, Mrs
Brenda Jones. Cydymdeimlwn hefyd â’r teulu oll.

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau …
 i Paul Watson a Mererid James a briodwyd yn Nhal-y-bont ym
mis Medi. Mae Paul yn ŵyr i Mrs. Mair Jones, Penmorfa.
 i Mair Jones am godi arian at elusennau yn ddiweddar. Ym mis
Medi bu ar daith gerdded noddedig ar y prom a chodi £250 at
Gartref Hafan y Waun. Yna, ddydd Sadwrn 13 Hydref, cynhaliodd fore coffi a stondin, gyda chymorth ei theulu, mewn
ystafell gymunedol yn fflatiau Penmorfa a chodi £350 tuag at
elusen i gynorthwyo plant ac oedolion ag anawsterau clyw.
Mae’n diolch i bawb am eu cyfraniadau a’u cefnogaeth.
 Llongyfarchiadau hefyd i Gwen Down ar gael ei hethol yn
Gadeirydd Pwyllgor y Gogledd o banel ieuenctid Comisiynydd
Plant Cymru. Pob dymuniad da gyda’r gwaith Gwen – gellwch
ddarllen mwy yn erthygl Gwen ei hun yn y rhifyn hwn o Perthyn.

Dymunwn yn dda …
 i’r Barch Ann Jenkins sydd wedi symud o Gomins Coch i’w

chartref newydd ym Mhwllheli.

Diolch yn fawr …
 i’r rhai a fu’n gyfrifol am arddangosfa flodau Capel y Morfa ar
y thema Molwch yr Arglwydd yng Ngŵyl Flodau Eglwys Dewi
Sant ddiwedd Awst. Diolch arbennig i Mary Ceinor Jones am
fod yn gyfrifol am y trefniant blodau ac i Elen Wyn am drefnu’r
Ŵyl.
Dymuna Rhiannon ddiolch i bawb am eu

cardiau, eu cyfarchion a’u dymuniadau
da ar ei phen blwydd yn 90 oed. Mae’r

cyfan yn golygu llawer imi. Diolch i chi
gyd.

4

ER COF
MEGAN NANTLAIS WILLIAMS Nid yw ffeithiau bywyd
a gyrfa Megan Nantlais Williams (neu yn ôl dull Aberystwyth o
gyfeirio at wragedd priod, Megan Rheinallt) gennyf, ac felly, nid
wyf am geisio llunio ysgrif goffa iddi; ond mae’n dda iawn cael y
cyfle hwn i gofio’n ddiolchgar am un a oedd y fath Gristion llachar
ymhob agwedd o’i bywyd maith.
Maged Megan yng Nghaerdydd yn un o deulu agos a’u gwreiddiau
yng Nghwm Rhondda. Cawsom fwynhau llawer o gwmni ei chwaer
Betty yma yn y capel hwn ar ei hymweliadau â Megan. I brifysgol
Llundain yr aeth Megan i astudio am radd yn llenyddiaeth Saesneg
a bu’r beirdd clasurol Saesneg yn gysur cynhaliol iddi gydol ei
bywyd. Ychydig a soniai am ddyddiau coleg, ond ymddengys iddi
gael profiad ysbrydol yno a siglodd ei ffydd dros dro. Daeth allan
o’r cyfnod hwnnw a’i hargyhoeddiad yn sicrach fyth wrth i’w ffydd
gael ei meithrin gan ei defosiwn personol, ei darllen cyson a’i
hymlyniad at fywyd cyflawn capel ac eglwys. Bu’n athrawes yn
ysgol ramadeg y Bala am gyfnod ond ar ddiwedd y 1950au, symudodd gyda’i gŵr, Rheinallt, i Aberystwyth, lle yr oedd ef wedi’i
benodi’n Athro yn y coleg diwinyddol yn dilyn cyfnewidiadau yn
natur gwaith Coleg y Bala. Bwriodd y ddau ohonynt eu hunain i
fywyd capel Salem dan weinidogaeth H.R. Davies a sefydlu cylch
trafod i nifer o barau ifainc newydd briodi a oedd wedi ymaelodi
yn Salem. Yr oedd y cyfarfodydd hyn ar aelwyd groesawus y fflat
yn y Morfa Mawr yn fendith ac yn fwynhad hyd nes y daethant i
ben dan bwysau cyfrifoldebau teuluol newydd i amryw, ac wrth i
eraill orfod symud i fannau eraill yn sgil newid swydd. Ond daliodd
Megan ati i wasanaethu, yn yr ysgol Sul ac yn fwy anffurfiol yn ei
hymweliadau mynych ag aelodau eraill. Yr oedd yna elfen breifat
ym mhersonoliaeth Megan ac nid ffydd ymwthgar oedd ei ffydd hi,
ond câi pobl eu denu ati fel y byddent oll – bechgyn yng nghyffro
eu glaslencyndod, teuluoedd canol oed, yr oedrannus yn eu pryder
– yn agor iddi heb eu cymell nes bod ei hymweliadau’n rhai
bugeiliol bob amser (er nad dan yr enw hwnnw) a thros y blynyddoedd derbyniodd lawer gyfrinach a gadwodd yn ddiogel yn ei
chalon a’u troi’n destun gweddi.
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Cafodd siomedigaethau yn ei bywyd, dirywiad corff a meddwl
Rheinallt a cholli Paul yn 21 oed wedi blynyddoedd o salwch, ond
ni rannai’r gofidiau hynny a ffydd lawen oedd ei ffydd hi fel ei bod
bob amser yn gwmni difyr, llawn hiwmor; gwyddai’r gwahaniaeth
rhwng bod yn ddwys ac o ddifrif a bod yn sychdduwiol. Ni
chyfyngodd ei hun i fywyd ei chapel ei hun ac yr oedd ganddi gylch
o gyfeillion agos yr ymunai â hwy mewn cyfarfodydd ar aelwydydd
ei gilydd, cyfarfodydd a oedd yn werthfawr iawn iddi.
Gyda phwys y blynyddoedd yn dwysáu, penderfynodd Megan
fynd i fyw at Betty yng Nghaerdydd ac ymaelododd yn ei hen eglwys
yn Park End. Yna’r symud olaf i gartref gofal ym Mhontypridd lle
y derbyniodd y ddwy chwaer lawer o garedigrwydd. Bu farw Megan
23 Awst 2018 ar drothwy ei phen blwydd yn 90 oed ac yn unol â’i
dymuniad bu angladd hollol breifat yn y Morfa ar 5 Medi.
Estynnwn ein cydymdeimlad cywir â Stephen a Susan a’r teulu
oll, ac fe gofiwn ninnau’n ddiolchgar am fywyd Megan Nantlais
Williams.
Bryn Roberts

ANN JONES Swil fyddai Ann o unrhyw weithred o goffâd a
hynny’n adlewyrchiad o’i natur a’i phersonoliaeth. Yn dawel,
breifat y wynebodd ei salwch ac yn y tawelwch hwnnw y llithrodd
o’n plith i’r ‘tangnefedd’ yna oedd yn gymaint rhan o’i ffydd a’i
ffyddlondeb. Ar ôl dweud hynny, roedd yna fwy i Ann na’i
thawelwch a’i gwyleidd-dra.
Fe’i ganwyd yn ardal Pumsaint, yn unig blentyn i Nel a David
Tom Jones. Dyddiau hudolus plentyndod, dyddiau’r dylanwadau a
dyddiau’r bywyd syml, ond roedd yna gyfnodau anodd hefyd. Bu’n
rhaid iddi gael triniaeth mewn ysbyty yng Nghaerfaddon a Cheltenham a mawr fu gofal y teulu drosti. Yn dilyn ei haddysg gynnar yn
Ysgol Ffarmers ac Ysgol Uwchradd Llambed, aeth i Ysbyty
Glangwili i dderbyn hyfforddiant fel nyrs, cyn symud i Abertawe a
gorffen yn Aberystwyth. Ymhen amser, ymunodd ei thad a’i mam,
a hithau o ganlyniad yn cael cyfle i ofalu am ddau a oedd wedi
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sicrhau plentyndod mor hapus iddi. Bu’n rhaid iddi gael llawdriniaeth bellach yn Ysbyty St Thomas yn Llundain ac ar ôl
dychwelyd, penderfynodd roi’r gorau i nyrsio.
Er ei chyflwr meddygol, nid un i segura oedd Ann. Roedd hi’n
arddwraig arbennig a’r ardd yn werth ei gweld a’i gwaith celf yn
fedrus, grefftus, gywrain. Byddai wrth ei bodd yn hel achau ac yn
ymhyfrydu yn ei theulu a llwyddiannau’r genhedlaeth ifanc. Tawelwch oedd yn nodweddu ei ffyddlondeb i’r Morfa hefyd, yn un o
wragedd y sedd gefn, yn gadael yn ddiffwdan ond wastad gyda gair
o ddiolch. Mae yna berygl i’r math hwn o berson gael ei golli mewn
eglwys fawr ond fe ddarganfu Ann ei chornel. Fel un o’r ymwelesau
byddai wrth ei bodd yn ymweld â’r aelodau hŷn gan ddwyn
cyfarchion a chysur yr eglwys a byddai’n golchi’r llestri Cymun gyda
phob gofal a pharch. Wedi cyfnod o driniaeth a’r penderfyniad i
atal y driniaeth, daeth Ann i ddiwedd ei bywyd yn y ffordd y byddai
wedi dymuno a ninnau o ganlyniad yn diolch am gael ei hadnabod
a thystio i’w phersonoliaeth hyfryd.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teulu yn eu profedigaeth.
Bu’r angladd preifat yng Nghapel y Morfa ar 30 Gorffennaf dan
arweiniad y Parch Eifion Roberts ac yn dilyn, ym mynwent y dref.
E.R.

BESSIE JONES Brodor o Landdewi Brefi oedd Bessie, ac fel
y rhan fwyaf o blant ei chyfnod, cafodd blentyndod llawn cyfleoedd
a dylanwadau. Bywyd cymuned glòs, hunangynhaliol, bywyd fferm
gyda’i gyfrifoldebau a’i waith caled, bywyd ysgol bentref a sirol a
bywyd capel ac aelwyd grefyddol. A dyna mewn gwirionedd a
siapiodd Bessie i fod y person yr oedd hi.
Wedi dyddiau addysg elfennol dechreuodd weithio ar y fferm hyd
nes iddi briodi yn y flwyddyn 1963. Bendithiwyd yr uniad â
phlentyn, Ifor, ac yn y flwyddyn 1968 symudodd y teulu bach i fyw
ym Mhenparcau. Ymhen amser, roedd yn rhaid wrth waith a
throdd Bessie ei golygon tuag at yr ysbyty i weithio fel ‘domestic’,
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gwaith oedd wrth ei bodd oherwydd roedd cyfarfod pobl a sgwrsio
yn rhan naturiol o’i chymeriad. Roedd yna ryw ‘stance’ felly ynddi,
rhyw awgrym fod ganddi amser i sgwrsio, i ymddiddori, i wrando.
Roedd hi’n berson a oedd yn mwynhau bywyd, yn mynd ar dripiau
a theithiau dramor ac fe ganiataodd ymddeoliad gyfle iddi hi a’i
phriod i wneud hynny. Tarfwyd ar yr hapusrwydd gyda marwolaeth
ei phriod yn 1999 a bu’n rhaid dysgu byw gyda’r brofedigaeth
honno. Yn wahanol i ddyddiau ei phlentyndod pan fu’n rhaid
wynebu profedigaeth am y tro cyntaf, bellach roedd bywyd yn
caniatáu cyfryngau newydd. Roedd Bessie wrth ei bodd gyda phlant
ond roedd cael bod yn fam-gu am y tro cyntaf yn destun llawenydd
mawr iddi. Ymddiddorai ym mywydau Caryl a Dylan gan
ymhyfrydu yn eu llwyddiannau academaidd a phersonol. Bendith
diweddarach oedd dyfodiad Cari a hithau’n cael bod yn fam-gu o’r
newydd.
Fe ddaliodd ati i deithio a doedd dim byd gwell gan Bessie na
‘Mystery Trip’. A lle bynnag yr oedd hi’n mynd, yn unol â’i
chymeriad, fe fyddai’r amser wrth ei bodd a phopeth yn fendigedig!
Nid yn unig yr oedd hi’n mwynhau ymweld â gwledydd gwahanol
ond roedd hefyd yn ymddiddori ym mywyd gwleidyddol a
chymdeithasol y gwledydd hynny. Roedd gwrando ar y newyddion
yn rhywbeth pwysig iddi ac yn adlewyrchu ei diddordeb eang mewn
bywydau a chymunedau. Gwraig pobl oedd Bessie ac yn ceisio byw
ei bywyd mewn mwyniant a llawnder. Daeth y bywyd hwnnw i ben
yn annisgwyl, derfynol, heb unrhyw rybudd, gan adael ar ei hôl
hiraeth am un fu mor ffyddlon i’w theulu, ffrindiau ac Eglwys Crist.
Cydymdeimlwn yn ddwys ag Ifor, Caryl, Dylan a Cari yn eu
profedigaeth.
Bu’r angladd yng Nghapel y Morfa ar 11 Medi dan arweiniad y
Parch Eifion Roberts, ac yn dilyn ym mynwent y dref.
E.R.
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Anfonwn ein cofion at ein haelodau a’n cyfeillion yn Ebeneser a
chofiwn yn arbennig am y rhai sy’n methu ymuno â ni yn yr
addoliad ar brynhawn Sul. Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n
cofion at Miss Llinos Hughes sydd wedi treulio cyfnod yn yr
ysbyty.
Gyda thristwch y derbyniwyd y newyddion ein bod wedi colli dau
a fu’n ffyddlon iawn i’r gwasanaethau yn Ebeneser ar hyd y
blynyddoedd, sef Mrs Margaret Morgan a Mr David (Dai)
Richards. Cydymdeimlwn yn ddwys â’r ddau deulu yn eu colled a’u
hiraeth. Bydd coffâd i’r ddau yn ymddangos yn rhifyn nesaf Perthyn.

Diolch
Dymuna Deian Creunant
a Sharon Owen ddiolch yn
fawr i bawb a gefnogodd
eu hymgyrch codi arian
ddiweddar. Bu’r ddau yn
rhedeg Hanner Marathon
Caerdydd - Deian yn codi
arian i elusen HAHAV
(sy’n cefnogi trigolion lleol
a’u teuluoedd), a Sharon
yn codi arian i Ymchwil
Canser Cymru. Diolch i’r
holl noddwyr am eu
haelioni.
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Y Cwrdd Diolchgarwch
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Molwch yr Arglwydd!
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Hawliau Plant yn Bwysig
Ydych chi’n cofio bod yn blentyn a chofio’r rhwystredigaeth o gael
eich anwybyddu? Diolch byth, mae pethau wedi newid rhywfaint
ond mae oedolion rywsut yn dal i feddwl eu bod yn gwybod yn well
a nhw sy’n rheoli ein
bywydau. Ie, fi biau fy
nyfodol ac mae’n hen
bryd i fi a ’nhebyg gael
dweud ein dweud am
ein dyfodol – does ond
rhaid edrych ar ganlyniad trychineb Brexit i
gadarnhau hynny.
Yn gynharach eleni,
roedd cyfle i bobl ifanc
i fod yn aelodau o
banel
Comisiynydd
Plant Cymru – a dyma
roi cynnig arni. Yn
ffodus mi ges i a dau arall o Benweddig ein dewis. Rydyn ni eisoes
wedi cael rhyw dri chyfarfod ac er nad oeddwn yn gwybod fawr
ddim am y Comisiynydd Plant, Sally Holland, cynt, dwi’n teimlo fy
mod wedi dod i’w hadnabod yn eitha da. Mae’n berson teg iawn,
hawdd dod ymlaen â hi ond yn fwy na dim mae’n gwrando ar beth
sydd gennym i’w ddweud ac yn bwriadu gweithredu ar hynny.
Mae’r cyfarfodydd yn gyfle da i ddod i ’nabod eraill ac mae ’na
bobl ifanc o gefndiroedd gwahanol ar y pwyllgor. Mae un aelod o’r
pwyllgor yn ddall ac mewn gofal a’i chais hi yn y pwyllgor diwethaf
oedd cael ci tywys i bobl ifanc – yn gyffredinol mae’n rhaid i bobl
fod yn 16 oed cyn cael un.
Fi bellach yw cadeirydd Pwyllgor y Gogledd. Dwi ddim eto wedi
cadeirio fy nghyfarfod cyntaf ond i gael fy newis nodais mai fy nod
oedd cyflwyno i’r pwyllgor argymhellion a syniadau cyd-ddisgyblion a ffrindiau. Byddaf hefyd yn ceisio adrodd yr hyn sy’n digwydd
yn y pwyllgor i gyfoedion ac yn sicrhau bod amrywiaeth o bynciau
yn cael eu trafod.
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Mae nifer o bynciau o dan y chwyddwydr – hawl ieuenctid i
wasanaethau, bwlio, tlodi a’n hawl i
bleidleisio pan yn 16.
Chi, ieuenctid Capel y Morfa, os nad
ydych wedi cofrestru i bleidleisio yn
etholiad Senedd Ieuenctid Cymru –
cofiwch wneud! Mae modd gwneud
hynny tan ganol Tachwedd drwy fynd ar
y wefan (https://www.seneddieuenctid.cymru/pleidleisio).
Mae hyn yn hynod bwysig. Mae angen defnyddio Senedd Ieuenctid
Cymru fel llwyfan i godi llais ar gyfer ein dyfodol ni!
https://www.complantcymru.org.uk

Gwen Down

Cymdeithas y Morfa
Cynhaliwyd cyfarfod agoriadol y Gymdeithas nos Lun,
24 Medi, a braf oedd gweld
angen i sicrhau cadeiriau
ychwanegol ar gyfer y nifer
sylweddol a ddaeth ynghyd.
Yn dilyn y defosiwn dan
arweiniad Eleri Davies,
croesawyd y Parch Kevin
Davies gan y Cadeirydd.
Roedd y rhan fwyaf a oedd
yn bresennol yn adnabod
Kevin fel gŵr busnes lleol a
fu’n cadw siop flodau ar
gornel Terrace Road am flynyddoedd lawer. Yn ddiweddarach
newidiodd gyfeiriad, ac ef bellach yw gweinidog eglwysi y Barri a
Bethel, Penarth.
Mewn dull hamddenol a hwyliog, ond eto yn ddawnus a meistrolgar, paratowyd ganddo dri threfniant amrywiol yn seiliedig ar
Ddameg yr Heuwr, Iesu a’i ddisgyblion yn pysgota a’r wyrth o
droi’r dŵr yn win. Ar ddiwedd y cyfarfod, gwerthwyd y trefniadau
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blodau am bris teilwng, gyda’r arian yn mynd tuag at ymchwil
Macmillan. Diolchwyd i’r siaradwr gan Dilys Lloyd cyn cael cyfle i
gymdeithasu dros baned.
‘Fferyllydd a Fferylliaeth’ oedd testun sgwrs Geraint Morgan, ein
gŵr gwadd nos Lun, 8 Hydref. Lluniodd Dafydd Morgan Evans
ddefosiwn perthnasol i destun ein siaradwr ac estynnwyd croeso
iddo gan y Cadeirydd ar ran
y Gymdeithas.
Bu’n noson addysgiadol
ar bwnc dyrys, ond llwyddodd Geraint i’w gyflwyno yn
eglur, syml a chyda hiwmor.
Esboniodd sut aeth yr
ati i astudio fferylliaeth gan
ddisgrifio’r datblygiadau a fu
yn y maes hwnnw rhwng ei
ddyddiau yn y coleg a’r
cyfnod pan fu’n Brif Fferyllydd Ysbyty Bronglais am
nifer o flynyddoedd. Cymerodd ymddeoliad cynnar ond
mae’n parhau i weithio’n rhan amser yn Fferyllfa’r Ysbyty.
Trwy gymorth lluniau, cafwyd hanes ei fagwraeth ym Mwlchllan
cyn esbonio am y gwahanol gyffuriau sydd yn cael eu hargymell ar
gyfer gwahanol afiechydon. Cyn i Huw Owen ddiolch i Geraint,
cafwyd llawer o drafod ar faes sydd mor berthnasol i bob un
ohonom a gwasanaeth yr ydym i gyd yn ddibynnol arno ar wahanol
adegau yn ein bywyd.
Dewiswyd y testun yn fwriadol i gyd-fynd â'r ffaith ein bod eleni
yn dathlu 70 mlynedd ers sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol,
yr NHS.
A chofiwch am nosweithiau nesaf Cymdeithas y Morfa …
12 Tachwedd, prynhawn Llun, 2pm: Agor Cloriau gyda John Phillips
26 Tachwedd, nos Lun, 7pm: Y Lolfa a’i Llyfrau gyda Garmon
Gruffydd
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Trip yr Ysgol Sul i Nant yr Arian

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
Rydym i gyd bellach yn ymwybodol y bydd Ceredigion yn croesawu
Eisteddfod Genedlaethol Cymru i’r sir yn 2020, ac y bydd yr ŵyl
yn cael ei chynnal yng nghyffiniau
Tregaron. Mae yna ddau gyfarfod wedi’i
gynnal eisoes i ddechrau ar y paratoadau
ac i gynnull pwyllgorau, ac mae’n braf
iawn cyhoeddi fod sawl un o’n haelodau
yn y Morfa yn mynd i fod yn weithgar
iawn yn ystod y ddwy flynedd nesaf yma.
Llongyfarchiadau mawr i Deian Creunant
ar gael ei ethol yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwaith, i gynorthwyo
Elin Jones AC fel Cadeirydd a Bronwen Morgan fel Ysgrifennydd,
a hefyd i Jeremy Turner fydd yn Is-gadeirydd Pwyllgor y Theatr.
Cofiwch y bydd digon o gyfleoedd i bawb helpu gyda’r trefnu
mewn gwahanol ffyrdd. Edrychwn ymlaen at gael ambell
ddiweddariad ar y datblygiadau yn Perthyn dros y ddwy flynedd
nesaf.

Cyfarfod Blynyddol Cenhadol Chwiorydd
Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro
Cynhaliwyd y cyfarfod eleni yng Nghapel y Garn brynhawn
Sadwrn, 13 Hydref. Er bod y tywydd a’r amodau teithio yn anodd,
daeth cynrychiolwyr ynghyd o nifer o eglwysi’r Henaduriaeth.
Croesawyd pawb gan y Llywydd, Iola Alban, a chwiorydd y Garn
oedd yn arwain y defosiwn.
Y siaradwr gwadd oedd Y Parch Geraint Morse, Croesgoch, Sir
Benfro. Gyda chymorth lluniau ar y sgrin cafwyd ganddo
gyflwyniad bywiog am Gyfarfod Brecwast Eglwysi Sir Benfro a
gynhaliwyd yng Ngwesty Crug Las ym mis Mawrth. Bu trefnu
manwl ar gyfer y digwyddiad er mwyn dewis lleoliad, dyddiad,
siaradwr a cherddorion. Daeth 180 ynghyd i’r brecwast, o nifer o
eglwysi, o wahanol enwadau ac o’r gymdogaeth a gwahoddwyd
Arfon Jones i annerch. Yn dilyn y brecwast a’r anerchiad, cafwyd
amser i ganu mawl i gyfeiliant y band ac amser i weddïo o gwmpas
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y byrddau. Derbyniodd y rhai a oedd yn bresennol fendith arbennig
ac roeddent yn awyddus i fynychu brecwast arall ymhen blwyddyn,
a hefyd Swper Gweddi ddiwedd Medi.
Eseias Grandes o Batagonia, sydd wedi derbyn galwad i
weinidogaethu ar eglwysi yn ardal Llanelli, a ddaeth i annerch yn y
Swper Gweddi. Rhannodd ei dystiolaeth gan ddisgrifio’r modd y
cafodd weledigaeth arbennig draw ym Mhatagonia i ddod i Gymru
i wasanaethu fel gweinidog. Rhannodd Geraint Morse ymatebion
y rhai oedd yn bresennol, lle cyfeiriant at arweiniad Eseias a’r
profiad arbennig oedd bod yn rhan o’r cyfnod o weddïo dwys am
agor y ffynhonnau yng Nghymru heddiw.
Roedd y rhai a oedd yn bresennol yn y ddau ddigwyddiad yn
awyddus iawn i gyfarfod eto y flwyddyn nesaf.
Yr her i ni a oedd yn bresennol oedd holi a oes modd gwneud
rhywbeth tebyg yn ein hardaloedd ninnau?

Gweddi: Geiriau ar Waith
O Dduw grasol,
diolchwn am ddawn geiriau i fynegi’n profiadau;
diolch am eiriau’r Ysgrythur
sy’n llefaru mor rymus am dy gariad.
Ond uwchlaw pob dim,
diolchwn am i ti roi dy eiriau ar waith
a’u gwneud yn fyw ym mherson Iesu.
Cynorthwya ni yn ein tro,
nid yn unig i ddefnyddio geiriau
ond i weithredu arnynt;
nid yn unig i siarad am ein ffydd
ond i fyw ein ffydd yn feunyddiol. Amen.
Nick Fawcett, addasiad Olaf Davies,
allan o Amser i Dduw, gol. Elfed ap Nefydd Roberts
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Gweinyddydd y Morlan
Braf iawn yw cael cyhoeddi yn y rhifyn hwn o Perthyn fod yna
Weinyddydd newydd wedi dechrau ar ei gwaith yng Nghanolfan y
Morlan. Ar 1 Hydref 2018
dechreuodd Sharon Owen ar
ei gwaith fel Gweinyddydd y
ganolfan – llongyfarchiadau
mawr i ti Sharon. Mae gan
Sharon lu o brofiadau gweinyddol, gan iddi ddal swyddi
gyda Chyfeillion Cae’r Gors,
yn y Cyngor Llyfrau, gyda
Chwmni Mercator a Phrifysgol Aberystwyth.
Bydd Sharon yn gweithio yn
swyddfa’r Morlan ddydd
Llun, dydd Mercher a dydd
Gwener bob wythnos, ac mae
eisoes wedi gweld mor brysur
yw’r Ganolfan a chymaint o
amrywiaeth o unigolion a
grwpiau sy’n defnyddio’r lle. Dymunwn yn dda iawn i Sharon yn ei
swydd newydd, ac edrychwn ymlaen at gael cydweithio â hi dros y
misoedd a’r blynyddoedd nesaf yma. Cofiwch alw heibio am sgwrs
gyda Sharon – byddai’n falch iawn o’ch gweld. Ac mae yna ddigon
o gyfleoedd i ymuno gyda’r tîm o wirfoddolwyr sy’n helpu yn y
Morlan mewn gwahanol ffyrdd.
01970 617996

morlan.aber@gmail.com

www.morlan.cymru

Golygyddion y mis hwn yw Gwenan Creunant ac Ann Hawke.
Llawer o ddiolch i Amelia Davies a Laurie Wright am y lluniau.
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn Rhagfyr/Ionawr o PERTHYN at
Gwenan (gwenancreunant@googlemail.com) neu Ann
(apo@cymru.ac.uk) erbyn dydd Gwener, 16 Tachwedd, os
gwelwch yn dda.
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SWYDDOGAETHAU TACHWEDD 2018
Blaenor y Mis Wyn Hughes
Porthorion Gwerfyl Pierce Jones, Huw Evans,
Menai Lloyd Williams, Ellen Llwyd-Evans
Blodau’r Cysegr – Y Morfa
4 Mattie ac Enid Jones
11 Rhiannon a Gwerfyl
18 Teulu’r Richmond
25 Mary Jones Morris ac Eileen Sinnett Jones
Blodau Ebeneser
4 Ann Skitt
11 Denise Morgan
18 Susan Hughes
25 Siân Powell
Cynorthwywyr Llestri Cymun
4 (Bore) Celia Jones, Gwyneth Clwyd Haydon-Jones,
Rhiannon Roberts, Carys Davies
Cynorthwywyr Ariannol
4 D. Meirion Jones a Beti Roberts
11 Rhys Jones a Jean Lloyd Davies
18 Hywel Lloyd a Huw Chambers
25 Hefina Davies-Wright a Wynford Evans
Tregerddan
25 Dan ofal Cylch Gweddi Bore dydd Mawrth

Y Cwrdd Diolchgarwch
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DYDDIADUR TACHWEDD 2018
Gwasanaethau’r Sul am 10.00 a 5.00 yn y Morfa, 2.15 yn Ebeneser
4 Eifion Roberts (Cymun bore)
11 Anna Jane Evans (Gwasanaeth Teulu yn y bore)
18 Eifion Roberts
25 Rhidian Griffiths
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
5 Tachwedd, 12–1.30, er budd Cymorth Cristnogol yn Seion, Stryd y
Popty. Croeso cynnes i bawb!
Cyfarfodydd Cymdeithas y Morfa
12 Tachwedd, prynhawn Llun, 2.00pm: Agor Cloriau gyda John Phillips
26 Tachwedd, nos Lun, 7.00pm: Y Lolfa a’i Llyfrau gyda Garmon
Gruffydd
Dydd Gwener, 16 Tachwedd
(Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd)

JOIO
yn Festri’r Morfa
9.30–3.30
Gweithgareddau amrywiol – stori, gemau, helfa
drysor,
gwaith crefft a mwy . . .
Enwau i Eleri Davies neu Elen Wyn
(janeeleri@btinternet.com)
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