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Beth fydd fy rhan ar hyd y misoedd maith?
Nis gwn, fy Nuw; ni fynnwn wybod chwaith.
Ai hyfryd ddydd, ai nos dymhestlog ddaw?
Bodlon, os caf ymaflyd yn Dy law.
T. J. Pritchard

Sut Ddolig gafoch chi?
Fe fydd y cwestiwn yna’n sicr o gael ei ofyn dro ar ôl tro yn ystod
dyddiau olaf mis Rhagfyr ac i’r flwyddyn newydd a gyda hynny’r ateb,
“digon distaw!” Sawl gwaith ydach chi a fi wedi dweud y geiriau yna gan
gyfleu y dyhead i ddathlu’r Nadolig mewn ysbryd arwahanrwydd; ar wahân i
sŵn arferol bywyd, ar wahân i drefn arferol bywyd pob dydd.
Pan oeddwn i’n blentyn, rhywbeth fyddai’n fy niflasu ar ddiwrnod
Nadolig oedd haul! Rhag ofn i chi fy
nghamddeall, fel pob plentyn arall roedd
cael bod allan yn yr awyr agored ar
ddiwrnod sych a gwres yr haul ar fy
ngwar yn galon fy mywyd, ond nid felly
ar ddiwrnod Nadolig. Rhyw deimlo fod
cymylau a glaw yn fwy addas ac yn
gyfrwng i danlinellu’r dyhead yna i
dreulio’r diwrnod tu ôl i ddrysau caeedig.
Nid yr un yw teimladau pawb ac fe
ddwyshawyd y teimladau hynny o
ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19. Yn
dilyn datganiadau a phenderfyniadau cafwyd patrymau o ddathliad oedd yn
rhwygo’n groes i’r drefn arferol a’r cyfan yn adlewyrchu sefyllfa na fydden
ni byth wedi ei ddychmygu ar ddiwedd blwyddyn 2019.
Bu’n flwyddyn o bryder a dychryn ac yn flwyddyn o addasu a
gobeithio ac fel yna mae hi ar ddechrau blwyddyn newydd. Bellach mae yna
frechlyn ond fe fydd y misoedd nesaf yn rhai heriol i’r gwasanaeth iechyd ac
yn rhoi bod i batrwm o fywyd fydd ychydig yn wahanol i’r hyn ydan ni wedi
arfer ag o. Mi ‘roedd hynny’n wir am y Nadolig sydd wedi bod; hawl i ddim
ond dau deulu gyfarfod ar yr un aelwyd, am un diwrnod yn unig, yr anogaeth
i aros a gweithio o gartref a.y.y.b ac fe fydd hynny’n wir am fywyd yn
gyffredinol. All rhywun ond meddwl am effaith hyn i gyd ac yn arbennig ar
feddwl ac ysbryd, gyda chynnydd mewn achosion o iselder ysbryd ac
unigrwydd. Ac nid yn unig y meddyliol ond hefyd y materol wrth i economi’r
wlad wegian dan gost ariannol Covid-19 a’i effaith ar ddiweithdra a safon
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byw. Na fydd pethau ddim yn yr fath ac felly’r her i werthuso bywyd o’r
newydd.
Yr un fydd hanes y Gristnogaeth hefyd a’r misoedd diwethaf wedi ein
gorfodi i fyw fel eglwysi mewn ffyrdd gwahanol. Misoedd o addasu a dod i
ddeall ffyrdd newydd o gyfarfod a gweinidogaethu a sylweddoli fod yr hyn
oedd gynt yn syniadau, bellach yn weithgaredd ymarferol. Fe fu’n rhaid dod i
ddeall technoleg a sylweddoli wrth ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd na
allwn bellach ddisgyn nôl i’r hen batrymau.
Ond fe fyddai’n wir dweud ei fod yn fwy na dim ond addasu, mae’n
golygu edrych o’r newydd ar y modd ‘rydan ni’n byw ac yn rhannu’r
Efengyl. Fe fydd yn gyfnod pryd y bydd galw arnom i ddatod yr haenau sydd
wedi magu dros amser a gweld o’r newydd yr hyn sy’n galon y Gristnogaeth
sef y ddealltwriaeth o ddatguddiad a bywyd newydd. Fe fydd yn gyfle i ni
edrych ar ein perthyn â’n gilydd fel Cristnogion yn y Gymru sydd ohoni, yn
gyfle i ni bwyso a mesur ein heffeithiolrwydd a’n blaenoriaethau fel eglwysi
ac yn gyfle i ni adnabod ein hunain fel credinwyr wrth geisio dilyn yr Iesu.
Ac felly wrth wynebu’r dyfodol fe fyddai’n wir dweud bod gennym
ddewis o unai parhau yng nghlydwch distaw, digynnwrf yr hen batrymau neu
darganfod unwaith eto radicaliaeth y Gristnogaeth a chaniatáu i’r ysbryd
hwnnw roi bod i fywydau fydd yn dwyn i ganol heddiw, yr heddiw gwahanol
yma, ei obaith a’i lawenydd.
Cwestiwn i mi a chwestiwn i
chwithau hefyd!
Blwyddyn Newydd well i bawb
ohonoch a chadwch yn saff!
Eifion.
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Y CALENDR ADFENT RHYFEDDOL 2020
Mae Elvey wedi darlunio’n drawiadol effaith haint Covid-19 ar ein
bywydau ni oll. Nid lleiaf ein bod, oherwydd y dechnoleg wyrthiol, wedi
cynnal ein gilydd gan ddiolch i Eifion, y blaenoriaid, athrawon yr Ysgol Sul a
charedigion eraill am sicrhau hynny. Mae dolen deuluol y Morfa, drwy
wasanaethau, myfyrdodau, yr Ysgol Sul, cyfarfodydd wythnosol, y
Gymdeithas, mor gadarn a byw ag erioed. Hyfryd oedd cael cyfranogi yn y
Cymun Sanctaidd ddydd Sul
diwethaf ac er y cyd-gymuno roedd
rhyw wefr wrth i ni Gymuno o’n
cartrefi ein hunain a hynny rhywsut
yn ymbersonoli’r weithred fwyfwy.
Ydym, fel tystia enw’r misolyn
gwerthfawr
hwn,
rydym
yn
“Perthyn”.
Gwerthfawrogwn fod Eifion,
Ann a Peter Thomas yn eu
gwasanaethau,
myfyrdodau
ac
erthyglau’n ein tywys drwy gyfnod
yr Adfent gan bwysleisio’r gannwyll a’r Goleuni. Ac nid anghofiwn am
arwyddocâd cloc, cannwyll a phwdin Eifion yn ein darparu ac yn llywio’n
gweithredoedd fel aelodau eglwys Crist y Nadolig hwn.
I nifer ohonom, mân a mawr, mae’r Adfent yn golygu derbyn Calendr
arbennig – yn aml gyda phob ffenestr yn datgelu siocled blasu, gan brofi’n
ormod o demtasiwn i nifer ohonom sy’n addunedu i golli pwysau!
Eleni gyda’r haint bondigrybwyll yn creu sefyllfa wahanol iawn i’r
arfer gwelsom gymwynasau a charedigrwydd di-ri yn cael eu hamlygu.
Gweithrediadau o ofal yn cael eu hamlygu fel petai’r haint wedi’n gosod ni
oll yn yr un sefyllfa,- ar yr un lefel - a bod caredigrwydd a
chymwynasgarwch wedi rhyw ymddeffro ac ail gynnau ynom bob un. Rhaid
cyfaddef bod Nerys a minnau, hynafgwyr y teulu, wedi derbyn sylw cysonofalgar a charedig Jen a Tom, ein merch a’n mab-yng-nghyfraith yn ystod y
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cyfnod hirfaith hwn. Felly profiad cyffredin pob un ohonom yn y Morfa
rwy’n siŵr.
Wel, bu i‘r ddau benderfynu y dylid i ni gofnodi’r Adfent ond mewn
dull ychydig yn wahanol a chreadigol. Ar fore cyntaf yr Adfent bu i ni agor
pecyn oddi wrth Jen a Tom ac ynddo nid calendr arferol ond Tŷ Adfent yn
llawn o amlenni lliwgar, oll wedi’u rhfio o 1 i 24 gyda gwys i agor un
ohonynt bob dydd, yn eu tro, wrth y bwrdd brecwast.
Bellach mae wal y gegin yn lliwgar iawn. A waw! … dyna chi
drysorfa bob un dydd – anogaeth i gyflawni gweithgaredd a gweithredoedd o
bob math, megis cerdded mwy a darganfod llwybrau newydd, myfyrio’n
gyson a chadw cyswllt gyda ffrindiau ac eraill o fewn ein cymuned. Yna
ambell i anrheg i’w agor megis Amethyst i hybu’r myfyrio. ‘Rwan, noder eu
bod wedi llunio un “Tŷ” gwahanol wedi’u saernïo ofalus ar gyfer pob
tylwyth yn ein teulu. Tasg anferthol ond gweithred gariadus, llawn
meddwlgarwch ac ysbrydoliaeth. Dyna garedig a goleuedig yn yr oes a’r
cyfnod arbennig hwn. Syniad gwych ynte! Caledr Adfent Rhyfeddol yn wir.
Does dim angen siocled bob amser –
ond gallwn oll fyfyrio a meddwl am a
gwethredu
er
mwyn
eraill.
Adlewyrchir hyn yn y dywediadau a
gynhwysir o fewn yr amlenni yn y
blwch – megis:“Os na allwn gyflawni pethau mawr
pob dydd; gwnawn bethau bychain
mewn modd mawrfrydig.” (Adlais o
anogaeth ein Nawddsant)
“Nid yw pob dydd yn dda ond mae rhywbeth da ym mhob diwrnod”
“Wrth ffocysu ar y da, mae’r da yn gwella”
“Mae teulu, fel canghennau’r goeden, yn tyfu i gyfeiriadau gwahanol, ond un
gwreiddyn sydd”
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… a dyna ni’n ôl i berthyn … a pherthyn i deulu’r Morfa.
Gobeithio, serch y sefyllfa bresennol anodd hon, y bu i’ch Nadolig
chi fod yn un bendithiol, llawn o gariad a meddwlgarwch, yn adlewyrchu’r
neges oesol. Wedi’r flwyddyn ansicr a heriol hon, boed i 2021 wawrio yn
llawn gobaith, gan amlygu llewyrch, llawenydd a heddwch a phryd bydd
meddwlgarwch difesur a’n gofal dros eraill yn teyrnasu - ac yn cyfoethogi eu
bywyd hwy … a ninnau o’r herwydd. Dyna beth all fod yn cuddio y tu ôl i
bob ffenestr Calendr Adfent - ond y dylai fod 365 ohonynt!
Bendith i chi oll.
Dewi G Hughes

Wythnos Weddi am Undod Cristnogol – Wythnos yn dechrau ar Ionawr
17
Bydd Cytûn Waunfawr yn trefnu astudiaeth yn ystod yr wythnos a threfnir
gwasanaeth ar Zoom.
Anfonir manylion yn nes at yr amser.
Cyfarfodydd Gweddi Dechrau’r
Flwyddyn Capel y Morfa ar Zoom
Bore Mawrth 12 Ionawr am 11 o’r
gloch
Nos Iau 14 Ionawr am 7 o’r gloch
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Cymdeithas y Morfa

Rhagfyr 7fed

Daeth tyrfa dda yng nghyd i
ddathlu’r Nadolig yng nghwmni Y Parch
Judith Morris. Roedd llawer o’r aelodau yn
gyfarwydd â Judith oherwydd am gyfnod
bu’n gweinidogaethu yn Aberystwyth a
Phenrhyn-coch. Ar hyn o bryd hi yw
Ysgrifennydd Cyffredinol y Bedyddwyr.
Seiliodd ei sgwrs ar nofel ‘Christmas
Carol’ gan Charles Dickens. Mae’n sicr y
gallai uniaethu ei hun â chyd-destun y nofel
oherwydd ei phrofiadau amrywiol yn
gweithio gyda’r tlawd a digartref. Cyn ei
chyfnod fel gweinidog bu’n gweithio gyda
phobl difreintiedig yn Llundain, hostel
brawf yn Reading a hostel i’r digartref yn
Abertawe. Fel y dywedodd ei hun rhyw dro ‘Mae modd rhannu’r efengyl
mewn gwahanol ffyrdd’
Dyfynodd yn helaeth o gyfeithiad Cymraeg ‘Christmas Carol’ gan
Llew Tegid (1905) – ‘Carol Nadolig mewn Rhyddiaeth’ Mae’r nofel yn
olhrain hanes y dyn diflas angharedig Ebenezer Scrooge a fathodd y term
enwog ‘bah humbug’ –‘ bah gwagedd’. Yn ystod y stori mae’n gweld nifer o
ysbrydion yn cynnwys Marley a fu’n arwain bywyd cybyddol tebyg i
Scrooge ond erbyn hyn yn edifar a’i dynged yw crwydro’r ddaear mewn
cadwyni. Yna ymddengys ysbryd Nadolig y gorfennol sy’n ei atgoffa fod ei
gariad Belle wedi ei adael oherwydd ei fod yn caru arian yn fwy na hi.Y
trydydd ysbryd yw Ysbryd y Nadolig Presennol ac fe gaiff ei gyflwyno i
Tiny Tim, bachgen hapus sy’n ddifrifol wael. Yna daw Ysbryd Nadolig y
Dyfodol heibio ac mae Scrooge yn gofyn iddo ddangos sefyllfa lle mae
emosiwn yn bodoli ac fe ddangosir iddo deulu Tiny Tim mewn galar am ei
farwolaeth. Mae’r ysbryd yn caniatáu iddo weld bedd sydd wedi ei
esgeuluso ac enw Scrooge arni. Gyda dagrau yn ei lygaid mae Scrooge yn
addunedu i newid ei ffyrdd. Ar ddydd Nadolig mae Scrooge yn deffro yn
7

ddyn newydd ac yn addunedu i drin pawb gyda charedigrwydd, haelioni a
thosturi.
Mae’r themâu canlynol yn britho’r nofel ac mewn llawer i ffyrdd
gellir eu perthnasu i heddiw – gwaith ac addysg ac amodau gwael bywyd oes
Victoria, teuluoedd mewn tlodi ond er gwaetha hynny yn gefn i’w gilydd a
photensial yr unigolyn i newid er gwell.
Cynigwyd y diolchiadau gan Alun Morris.

Newyddion Capel y Morfa
Cofion
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at y rhai a fu yn yr ysbyty yn
ddiweddar – Joyce Knight, Geraint Lewis Jones a Hefin Jones ac at bawb
sydd mewn cartrefi gofal neu yn derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain.
Geni
Llongyfarchiadau i Gwydion a Rebecca Hughes ar
enedigaeth Tomos Isaac ac i Tad-cu a Mam-gu sef
Wyn a Megan Hughes.
Cydymdeimlwn yn ddwys â:
Glenys James sydd wedi colli perthynas agos, sef Mrs.
Glenda Leyshon, Llanfihangel-y-Creuddyn
Cydymdeimlwn hefyd â Glenda Jones ar farwolaeth ei
modryb,sef Miss Mair Jenkins ac â William Griffiths
oedd yn gefnder i Miss Mair Jenkins.

Sara a John oedd yn gyfrifol am y rhifyn hwn o Perthyn.
Bydd y rhifyn nesaf ym mis Chwefror, anfonwch unrhyw
ddeunydd ar gyfer y rhifyn hwnnw erbyn 25 Ionawr i ebost Sara - sarahminyfron@hotmail.com
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Ebeneser Penparcau
Cofion
Anfonwn ein cofion at ein haelodau a’n
cyfeillion yn Ebeneser.
Ein gweddi yw eich bod yn cadw’n
iach ac yn ddiogel ac y daw cyfle i gydaddoli yn Ebeneser pan fydd
amgylchiadau yn caniatau.
Yn y rhifyn diwethaf o Perthyn
adroddwyd fod Brenda Griffiths yn
Ysbyty Bronglais. Erbyn hyn mae wedi symud i Ysbyty Tregaron dros dro.
Anfonwn ein cofion at Brenda ac at bawb sydd yn derbyn gofal mewn
cartrefi preswyl neu cartrefi eu hunain.

Yr Ysgol Sul
Gwasanaeth Teulu Sul cyntaf Yr Adfent ar Zoom (Tachwedd 29)
Gwelwyd grŵp o blant Clwb Bore Sul yn cynnau cannwyll gyntaf Yr Adfent
yn
Y
Morlan
gan
gyflwyno’r Adnodau “Myfi
yw Goleuni’r byd” a “Chwi
yw
Goleuni’r
Byd”.
Dangoswyd fideo o waith
Meithrin y Morfa a’r Clwb
Bore Sul ar yr Arweinwyr
Joseff, Moses a Joshua ac
Arweinwyr Cymru heddiw.
Cafwyd cyflwyniad i’r Adfent gan y grŵp ieuenctid gan ddatblygu’r thema
Goleuni trwy amrywiaeth o gyfryngau.

Clwb Bore Sul yn y Morlan – Hwyl y Nadolig (Rhagfyr 6)
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Bu’r plant yn brysur yn gwneud amrywiaeth o grefftau’r Nadolig. Ar
y diwedd cafwyd cyfle i’w gweld yn dangos eu gwaith o gwmpas y preseb,ac
i glywed hanes geni’r Iesu gan ein gohebydd, Iago. Ffilmiwyd y cyfan fel
cyfraniad at ein gwasanaeth Nadolig ar Ragfyr 20fed gan ychwanegu at holl
gyfraniadau Meithrin y Morfa a’r Ieuenctid.

Cardiau Nadolig
Gofynnwyd i’r plant gynllunio cardiau Nadolig a daeth nifer dda i law
ar gyfer eu hargraffu a’u dosbarthu i aelodau mewn cartrefi gofal a’u cartrefi
eu hunain.

Clwb Bore Sul ar Zoom (Rhagfyr13)
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Daeth Arwel Rocet atom i gydweithio gyda’r plant ar gerdd a gyfansoddwyd
ganddo ar gyfer y Gwasanaeth Nadolig. Yn dilyn trafodaeth, cyflwynwyd y
gerdd gan y plant gan ei recordio ar gyfer y gwasanaeth Nadolig Yr Ysgol
Sul.
Goleuadau’r Nadolig
Mae’na sêr sydd yn dymuno
Dwyn y goleuadau i gyd
Oddi ar y byd o’u cwmpas
Iddyn nhw eu hun o hyd.
Ond mae seren y Nadolig

Mewn oes sy’n gallu bod yn gas
Yn tywynnu eu goleuni
O’r tu mewn i’r byd tu fas.
Ond mae sêr sydd yn disgleirio
Rhannu eu goleuni’n hael.
Codi gwên a dangos lliwiau
Lle roedd y byd i’w weld yn wael.
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Rhoddwn wên tu ôl i’n llygaid
Wrth edrych allan ar y byd.
Fel mae golau bach mewn
ffenest
Yn rhannu’r lliwiau gorau i gyd.
Os oes golau yn y ffenest
Mae ‘na hwyl tu ol iddi hi.
Fel prysurdeb caredigrwydd
Sy ‘nghannwyll fach ein llygaid
ni.
Ond mae seren y Nadolig
Mewn oes sy’n gallu bod yn gas
Yn tywynnu eu goleuni
O’r tu mewn i’r byd tu fas.

RAJ
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Papurau enwadol
Mae Seren Cymru, wythnosolyn y Bedyddwyr yng Nghymru,
wedi cael ei argraffu am y tro olaf ac ym mis Mawrth bydd Y Goleuad,
papur y Presbyteriaid, yn dod i ben wrth i'r ddau bapur uno i fod yn
bapur wythnosol digidol yn unig.

Fe fydd Y Tyst, wythnosolyn yr Annibynwyr, yn parhau i gael ei
argraffu ac mae enwad yr Annibynwyr wedi dewis peidio bod yn rhan o'r
fenter newydd.
"Fe fuon ni'n trafod y cynllun newydd yn ddwys a dod i'r
penderfyniad nad oedd ychydig dudalennau yn ddigon i adlewyrchu bywyd y
400 o eglwysi sydd yn Undeb yr Annibynwyr," medd Alun Tudur, golygydd
Y Tyst.
"Rydan ni yn derbyn digonedd o ddeunydd ar gyfer y papur yn
wythnosol ar hyn o bryd, ac mae hyn yn gyfle i'r Tyst yntau i ailwampio ac
ail-lansio - mae na gynlluniau eisoes yn eu lle ar gyfer cyfranwyr a
cholofnwyr newydd. Mi fyddwn ni yn parhau i gynnwys tudalennau
rhyngenwadol," ychwanegodd Mr Tudur.
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Apelio at gynulleidfa ehangach
Does yna ddim enw hyd yma i'r papur digidol newydd ac fe fydd yn
cael ei olygu gan Watcyn James, Huw Powell-Davies ac Aled Davies.
"Bydd y cyhoeddiad digidol newydd yn gyffrous," medd Aled Davies
Dywed Aled Davies, sydd hefyd yn olygydd presennol Seren Cymru:
"Yr hyn sydd wedi fy nghalonogi i ydi awydd pobl i weld wythnosolyn
Cristnogol Cymraeg yn hytrach na bod pwyslais enwadol a bod ni yn medru
agor y peth i fyny i gynulleidfa llawer iawn ehangach.
"Yn naturiol efallai y byddwn ni yn colli rhai darllenwyr oherwydd
bod ni yn colli'r elfen brint ond drwy dynnu sylw ato ar y cyfryngau
cymdeithasol, dwi'n hyderus y byddwn ni yn denu pobl na fydden nhw fyth
yn breuddwydio tanysgrifio i bapur enwadol.
'Gyda newyddion mwy cyfoes a dylunwaith newydd, mi fydd yn
tynnu pobl i mewn i straeon a thrafodaethau gobeithio," ychwanegodd Mr
Davies.
Bydd Y Tyst yn parhau i gael ei argraffu
Gweledigaeth ddigon tebyg sydd gan Alun Tudur ar gyfer Y Tyst gan
ddweud "nad yw'n gweld
Y Tyst fel rhywbeth cul
nac yn wir yn rhywbeth
enwadol ond cyfrwng i
adlewyrchu bywyd ein
heglwysi".
Ond y mae'n
gweld gwerth mewn mwy
nag un cyhoeddiad.
"Dwi'n credu mwyaf yn y byd o gyfryngau a gwefannau Cristnogol
sydd gennym ni, mwyaf yn y byd o gyfle sydd yna i rannu neges yr efengyl
yn y Gymraeg," ychwanegodd.
'Dylanwad y papurau enwadol yn enfawr'
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Yn ôl y newyddiadurwr Dylan Iorwerth mae parhad y papurau yn
destun balchder ac mae'n dweud bod eu bodolaeth ar hyd y blynyddoedd
wedi cael cryn ddylanwad.
"Mae'n rhyfeddol fod y papurau yma yn parhau, fod yr enwadau yn
cynhyrchu papur wythnosol gan ei fod yn gymaint o waith," meddai.
Mae dylanwad wythnosolyn fel Seren Cymru wedi bod yn fawr,
medd y newyddiadurwr Dylan Iorwerth

"Mae'r papurau hynaf i gyd yn mynd yn ôl ddwy ganrif ac roedden
nhw ymhlith y papurau cyntaf i'w cyhoeddi yn y Gymraeg. Yng nghanol y
bedwaredd-ganrif-ar-bymtheg y daethon nhw i'w bri tua'r un pryd ag yr oedd
y papurau newydd poblogaidd yn datblygu. Mentrau preifat oedden nhw i
gyd i ddechrau ac yn ystod y ganrif ddiwethaf y daethon nhw yn eiddo i'r
enwadau.
"Buont yn allweddol yn trawsnewid nifer fawr o bethau yn eu dydd.
Roedden nhw yn rhan o frwydrau mawr y bedwaredd-ganrif-ar-bymtheg, y
frwydr dros ddemocratiaeth, rhyfel y degwm, datgysylltiad Eglwys Loegr
yng Nghymru ac wrth gwrs dirwest.
"Arwydd o'u llwyddiant yn brwydro oedd fod y Western Mail wedi ei
sefydlu yn 1869 gan eglwyswyr a thirfeddianwyr er mwyn ceisio lleihau
dylanwad yr Anghydffurfwyr."
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'Y Tyst yn debyg i'r Tatler'
"Roedden nhw hefyd yn gyfryngau i rannu gwybodaeth ymhlith
aelodau'r enwad," ychwanegodd Dylan Iorwerth, "cymaint felly fel bod y
Tyst bron fel y Tatler yn dweud pa weinidogion oedd wedi cael eu gweld yn
treulio peth o'u gwyliau haf yn Aberaeron yn 1892! Mae'r cyfan yn dangos pa
mor gyflawn oedd byd yr enwad a chymaint oedd y diddordeb yn sêr yr
enwad."
Mae disgwyl y bydd
uno Seren Cymru â'r Goleuad a
pheidio cyhoeddi mewn print
yn lleihau costau yn sylweddol.
Wrth gael ei holi a ydi
tri dyn canol oed yn debygol o
ddod â newid i'r papur newydd
dywed Aled Davies: "Rôl cydlynol fydd gan y golygyddion
mewn gwirionedd ac felly
dydi'r ffaith ein bod ni yn dri
dyn canol oed ddim yn rhwystr
gan byddwn ni yn cael
golygyddion gwadd wythnosol
yn cynrychioli yr ystod o
amrywiaeth sydd ganddo ni o
bob safbwynt, rhyw ac
oedran."
Ychwanegodd ei fod yn ddatblygiad cyffrous ac y bydd y papur
newydd yn un "deinamig a fydd yn cychwyn pennod newydd o gyhoeddi
digidol yn hanes enwadol Cymru".
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Stori’r Nadolig
(pypedau gydag Elliw, Lleuwen, Iago a Llifon)
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Crefft Nadolig
Hwyl yr Ŵyl yn Morlan
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Crefft Nadolig
Moc a’i asyn a Llew a’i fugail
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Crefft Nadolig
Cwlwm cariad Now

Oedfaon Mis Ionawr 2021
3 Ionawr
10 Ionawr
17 Ionawr
24 Ionawr

Eifion Roberts
John Owen
Eifion Roberts
Beti Griffiths

Manylion am sut y cynhelir yr oedfaon i’w cael yn wythnosol yn ddibynnol
ar y canllawiau a’r hyn sydd yn ddiogel i bawb ohonom.
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