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Rhifyn 303

‘a gelwir ei enw ef, Rhyfeddol, Cynghorwr,
y Duw Cadarn, Tad tragwyddoldeb,
Tywysog tangnefedd.’
Eseia 9:6 (Beibl William Morgan)

Gair gan y Gweinidog
‘Roedd gen i aelod yn Llanelli fyddai’n ddeddfol, draddodiadol ar
ddechrau cyfnod yr Adfent, yn cyrchu bocsys o amrywiol
gypyrddau ac yn eu gosod ar fwrdd y parlwr ffrynt. Yn seremonïol,
fe fyddai hi’n agor un bocs ar ôl y llall ac yn gosod y cynnwys yn
yr union fan o flwyddyn i flwyddyn ac fe fyddai yna wahoddiad.
Gwahoddiad i deulu a ffrindiau, gan gynnwys y gweinidog a’i wraig
i weld yr arlwy. Tros y blynyddoedd, fe ddaeth hyn yn rhyw fath o
arwydd, arwydd bod dathliadau’r Nadolig wedi dechrau ac y
byddai’r wythnosau dilynol yn wythnosau o ddarparu ac o
ddisgwyl. Beth felly am gynnwys y bocsys hynny? Wel yn syml,
cant a mil o degannau symudol, yn cynnwys golygfeydd
Nadologaidd, yn bentrefi, Olwyn Fawr, eglwysi ac yn goron ar y
cyfan, pen carw fyddai’n canu’n uchel tros y tŷ, “Dymunwn Nadolig
Llawen, Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!” Dim
at ddant pawb mae’n siwr ac eto mi ‘roedd yna rhywbeth cynnes,
deniadol yn perthyn i’r ystafell honno ac o ganlyniad yn tanio
dychymyg a gwneud i rhywun edrych ymlaen at y darparu a’r
dathlu.
Rhyw denau fydda hi ar ein haelwyd ni pan oeddan ni’n blant
neu tenau i gymaru â Anti Annie drws nesaf. Mi ‘roedd gan honno
goeden llawn tinsel ac addurniadau a chant a mil o oleuadau
cynnes yn creu rhyw deimlad o lawnder. Coeden denau oedd yn
tŷ ni a’r tinsel o flwyddyn i flwyddyn yn dangos eu hoed ac eto
‘roedd y goleuadau yn rhai unigryw, siap lampau bach ac ar noson
dywyll o aeaf, fe fyddai llewyrch golau coch a gwyrdd a melyn yn
creu rhyw deimlad o gynhesrwydd a chysur. Wrth wagio tŷ mam
yn gynharach y flwyddyn yma fe ddois ar draws y goleuadau hynny
ynghyd â rhywbeth arall yr oeddwn wedi hen angofio amdano,
golygfa’r preseb. ‘Dwi’n rhyw feddwl mai o siop fy nhad y daeth yr
olygfa honno, ymhlith y pethau hynny fyddai’n dderbyn gan
gwmniau oedd am hybu eu cynnyrch. Golygfa gardbord a’r cyfan
yn gorffwys yn fflat ar ddiwedd y dathlu er hwylustod storio, yn
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gymeriadau, anifeiliaid a stabal. Mae yna ddarnau ar goll ond dwi
wedi cadw’r ychydig sydd ar ôl yn saff a hynny mewn bocs sydd
yn llawn pethau ddoe. Mi fyddai’n hawdd chwarae ar y darlun yna,
ac yn ystradebol sôn am y preseb a’i gynnwys yn mynd ar goll.
Mae’r preseb a’i gynnwys yno, ambell i beth arall sydd wedi mynd
ar goll, yn ddoethion a defaid. Yn hytrach yr hyn a’m trawodd wrth
eu gweld unwaith eto oedd y ffaith eu bod yn cynrychioli’r
gorffennol, ac yn arbennig felly fy mhlentyndod. Fel pawb arall,
dwi’n mynd yn hŷn ac o sylweddoli hynny mae’r meddwl weithiau
yn tynnu am yn ôl a’r dyhead i ail afael yn yr hyn sydd wedi bod.
Yn gryfder ac yn wendid, mae rhywun am ail fyw profiadau ddoe
a’u mwytho a’u hannwylo, ond y perygl pryd mae ddoe yn mynd i
olygu mwy na’n heddiw. Digwyddiad yn y gorffennol oedd
genedigaeth yr Iesu, ac fel dyn ffeithiau mae Luc am ddaearu’r
cyfan trwy sôn am bobl y cyfnod, ond ceisio cyfleu rhywbeth tros
amser mae Ioan yn ei efengyl a gyda hynny y ddealltwriaeth o
realiti Duw yng Nghrist yn ein heddiw. Nid adnabod Duw ddoe yn
unig a dangos ymlyniad ym mhethau ddoe, ond yn hytrach heddiw.
Ymhen y mis fe fydd y flwyddyn 2021 yn llithro’n dawel i flwyddyn
newydd a ninnau’n parhau i fyw dan amgylchiadau gwahanol. Fe
fydd yna obeithion newydd a dyhead i weld pethau’n newid a bydd
yr alwad i addasu yn un real i bawb ohonom. Addasu fu hanes
Capel y Morfa hefyd a phob agwedd o’n bywyd fel eglwys yn ystod
y flwyddyn a hanner diwethaf yn adlewyrchu un peth yn fwy na dim
sef yr awydd i weld gwaith y Deyrnas yn llwyddo a’r sisial tawel
yna am Dduw yn dal i atsain.
Fe fydd y stori am Iesu yn galon ein dathliadau unwaith yn rhagor
ac yn ymddangos mae’n siwr yn y mannau mwyaf annisgwyl. Yr
alwad i chi a fi yw bod yn rhan o’r darlun, mewn ffydd, ymgysegriad
a ffyddlondeb.
Pob bendith ar y darparu!
Eifion.
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Cystadleuaeth Y Nadolig i’r
plant a’r Ieuenctid:
Cynllunio mat diod

Y flwyddyn nesaf byddwn yn casglu arian at waith
Cymorth Cristnogol yn Kenya a Haiti. Mae’r ddwy wlad
yma yn dioddef oherwydd y newid yn yr hinsawdd. Beth
am gynllunio mat diod gan ddefnyddio’r thema ac efallai
lliwiau a golygfeydd y gwledydd dan sylw? Bydd tri
chategori; meithrin, cynradd ac uwchradd a bydd gwobr
i’r tri fydd yn fuddugol. Byddwn yn cynhyrchu’r matiau ac
yn eu gwerthu gyda’r elw yn mynd at yr apêl.
Dyddiad cau: 18 Rhagfyr
Cofiwch fod Oedfa Bore Nadolig Radio Cymru yng ngofal
Capel y Morfa eleni. Bydd yr oedfa yn dechrau am 12 o’r gloch.
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Newyddion Capel y Morfa
Cofion a dymuniadau gorau
Anfonwn ein cofion at John Evans sydd wedi dychwelyd adref o’r
ysbyty yn ddiweddar ac at Dave Milden, Mona Chambers a
Walford Gealey yn yr ysbyty. Anfonwn ein cofion hefyd at bawb
sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain ac mewn cartrefi
gofal.
Cofiwn amdanoch i gyd yn ein gweddïau.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau
i Llinos Hughes sydd wedi dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed ar
Dachwedd 14eg.
Cydymdeimlad
Trist yw cofnodi marwolaeth Glyndwr Griffiths. Cydymdeimlwn â’r
teulu agos a’i gyfeillion.
Trist hefyd yw cofnodi marwolaeth Clara Edwards. Cydymdeimlwn
â’r perthnasau agos a’i chyfeillion.
Cydymdeimlwn â Sharon Wilson a’r teulu a Paul Evans a’r teulu
ar farwolaeth mam Sharon a Paul, sef Mrs. Miriam Lloyd Evans,
Maeshendre (gweler y nodyn wrth y teulu).
Cydymdeimlwn â Miriam Garratt a’r teulu ar farwolaeth cefnder
Miriam, sef Mr Delwyn Tibbott, Caerdydd.
Cydymdeimlwn â Menna Evans ar farwolaeth ei modryb, Mrs
Margaret (Peggy) Pickford, Penarth.
Cydymdeimlwn â Sian Eirug a'r teulu ar farwolaeth tad Sian sef Mr
Gwilym Griffiths.
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Hysbysiad oddi wrth deulu y diweddar
Mrs Miriam Lloyd Evans
Bu farw Miriam Lloyd Evans, 5 Maeshendre, yn Ysbyty Bronglais
ar Dachwedd 16eg. Roedd Miriam yn weddw i’r diweddar Mr
Raymond Evans, mam i Sharon Mair Wilson a Paul Lloyd-Evans,
Mam-yng-nghyfraith i Chris Wilson ac Esther Lloyd-Evans a nana
i Ela, Owain, Harri, Tomos, Gwion a Mali.

Newyddion Ebeneser

Cofion a dymuniadau gorau
Dymuniadau gorau i Llinos Hughes sydd wedi dathlu ei
phenblwydd yn 90 oed ar Dachwedd 14eg yng Nghartref Pennal
View, Blaenpennal.
Anfonwn ein cofion cynhesaf atoch ac at ein haelodau a’n cyfeillion
yn Ebeneser. Bydded i chi brofi holl fendithion Gŵyl Geni’r Iesu.
Prynhawn Sul, 16 Ionawr am 2.15
Cynhelir Gwasanaeth Cymun yn Ebeneser o dan arweiniad ein
Gweinidog, Y Parchg Eifion Roberts.
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Yr Ysgol Sul
Yn ystod mis Tachwedd bu plant
Yr Ysgol Sul o dan 11 oed yn
dilyn themâu Geiriau’r Iesu Myfi yw Goleuni’r Byd, Myfi yw
Bara’r Bywyd a Myfi yw’r Ffordd,
gan ystyried eu neges i ni
heddiw.
Yn y llun gwelir enghreifftiau o
waith crefft yn cyfleu Goleuni’r
Byd.

Dathlu’r Nadolig
Dyddiadau i’w cofio:
Bore Sul, Rhagfyr 19 am 10 o’r gloch (yn y capel ac ar Zoom):
Gwasanaeth Nadolig o dan ofal Yr Ysgol Sul.
Thema: Iesu - Goleuni i’r Byd.
Bore Nadolig: Gwasanaeth i’r teulu fel arfer ar Zoom.
Bydd casgliadau’r Nadolig yn mynd tuag at waith Cymdeithas
Achub y Plant yn Afghanistan. Derbynnir cyfraniadau yn y cyntedd
neu gan Rhidian Griffiths, Y Trysorydd.

Cardiau Nadolig
Bydd Cardiau Nadolig Cymorth Cristnogol a Chardiau Nadolig y
Cyngor Ysgolion Sul ar werth yn y capel ar ddiwedd y gwasanaeth
ar ddydd Sul, 5 a 12 Rhagfyr, NEU trwy gysylltu ag Eleri Davies
(Rhif: 612418)
7

Gwaith Llaw Cynllun Myfi yw’r Bugail Da
Diolch i Jean Davies am anfon llun o’r tedis, blancedi a’r capiau
mae wedi eu gwau fel rhan o gynllun chwiorydd Eglwys
Bresbyteraidd Cymru. Bydd yn eu cyflwyno i Ysbyty Bronglais.

Lluniau o’r Ysgol Sul
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Yr Adfent: Tyrd i’n plith
O Arglwydd Iesu Grist,
fel y daethost gynt i ddwyn gobaith
a goleuni i’n byd,
tyrd at bawb sydd mewn angen
amdanat ti heddiw.
Tyrd i’r mannau hynny sydd yng
ngafael rhyfel a gormes,
ac arwain pobl i ganfod heddwch a
chyfiawnder.
Tyrd i blith y tlawd, y newynog
a’r difreintiedig,
a symud popeth sy’n diraddio ac yn llethu dy blant.
Tyrd i blith y gwan, yr unig a’r trallodus,
a rho iddynt nerth a diddanwch dy bresenoldeb.
Tyrd i blith y rhai nad ydynt yn dy adnabod,
a datguddia iddynt dy gariad a’th drugaredd.
Tyrd i ganol dy Eglwys ac i blith dy bobl ym mhob man
i’w bywhau i gyflawni dy waith ac i estyn dy deyrnas.
Tyrd, O Grist, i’n calonnau ninnau;
maddau i ni bopeth sy’n llesteirio’n tystiolaeth,
a gwna ni’n wir ddisgyblion i ti. Amen
Elfed ap Nefydd Roberts allan o Cymer fy munudau,
Gol. Aled Davies a Trefor Lewis.
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Cymdeithas Capel y Morfa
Nos Lun, 8 Tachwedd, cafwyd cyfle drwy gyfrwng Zoom, i
groesawu siaradwraig leol o ben draw’r byd atom i’r Gymdeithas!
Roedd yn braf iawn croesawu Ann Wynne Griffith (un o gyn-blant
Capel Seilo) a’i chwaer o Landudno, Nia Higginbotham, i rannu’r
hanes difyr ymgyrch Heddwch Nain/Mam-gu.
Yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf, a’r
awydd am fyd heb ryfel, llofnododd
dros 390,000 o ferched Cymru ddeiseb
i’w hanfon i ferched America. Roedd y
ddeiseb yn gofyn iddynt ddylanwadu ar
y wlad er mwyn i America ddod yn rhan
allweddol o Gynghrair y Cenhedloedd
ac i gyfrannu at y nod o fyd heb ryfel.
Yn 2017, daeth grŵp bach o ferched o
Wynedd at ei gilydd i ffurfio ymgyrch
‘Heddwch Nain/Mam-gu’, i ddarganfod
mwy am yr Apêl a’r ddeiseb, i chwilio
hanes y rhai lofnododd a hefyd i
wireddu eu breuddwyd am heddwch a
chyfiawnder yn ein dyddiau ni. Pwysleisiwyd tair elfen i’r prosiect Cofio / Dathlu / Gwireddu.
Beth fyddai’r apêl y
byddem ni am ei gwireddu
heddiw? Bydd dathlu can
mlynedd y ddeiseb yn
2023 a digwyddiad i’w
gynnal gyda’r Llywodraeth
- gwyliwch y gofod!
Gobeithio
y
gallwn
gefnogi’r prosiect hwn am
fanylion
pellach
cysyllter â heddwchnain.mamgu@gmail.com
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Nos Lun, 22 Tachwedd yn y
Gymdeithas, bu i’r teithio
barhau! Bu i Gwenan lywio’r
sgwrs
o
Beckenham
i
Benrhiwnewydd yng nghwmni’r
Dr Richard Crowe a threuliwyd
orig ddifyr yn gwrando ar
bererindod ei fywyd. Rhannwyd
y stori yn dair pennod o ugain
mlynedd a dylanwad y llyfr
‘Teach Yourself Welsh’ yn yr
ysgol
uwchradd
yn
Bournemouth ar y plentyn
flynyddoedd yn ôl. Mae’n
amlwg bod yr ymlyniad i
Aberystwyth yn tynnu ar
wahanol adegau o’i fywyd
amrywiol a’i fod yn teimlo’n
rhan o’r gymuned yma. Wrth ddiolch i Richard, cyfeiriodd Rhidian
ei fod yn bleser ei groesawu yn ôl i Aberystwyth gan ddiolch iddo
am ei bererindod at y Gymraeg a’r hyn y mae wedi’i gyflawni dros
y Gymraeg yn ei fywyd. Ei her nesaf ac yntau wedi ymgartrefu ym
Mhenrhiwllan fydd canfod y rhiwiau newydd i’w dringo ac yntau ar
fin ymddeol.
Cofiwch fod croeso i unrhyw un ymuno â’r Gymdeithas, o glydwch
eich cartrefi. Mae’r ddolen yn cael ei hanfon allan gyda dolen y Sul
cyn y cyfarfod ar y nos Lun, gan Eifion.
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Deg Uchaf Dechrau Canu Dechrau Canmol 2021
Eto eleni, ac i ddathlu ei phen blwydd yn 60 oed, trefnodd rhaglen
Dechrau Canu, Dechrau Canmol bôl piniwn i ddarganfod beth yw
emyn mwyaf ‘poblogaidd’ Cymru. Canwyd y deg uchaf (neu’r un
ar ddeg, mewn gwirionedd, gan fod dau emyn yn rhannu safle) ar
raglen nos Sul, 31 Hydref. O edrych ar y rhestr, mae ambell beth
yn fy nharo.
Yn gyntaf, absenoldeb tonau poblogaidd megis ‘Blaenwern’,
‘Cwm Rhondda’, ‘Hyfrydol’ a (mwyaf annsigwyl efallai)
‘Pantyfedwen’. Hwyrach fod y rhain wedi bod ar y brig yn rhy hir.
Ond rhyfedd hefyd nad oedd un emyn o waith Pantycelyn yn y deg
uchaf. Oes bosib ein bod yn colli’n hetifeddiaeth?
Peth arall yw presenoldeb tonau ac emynau sy’n perthyn i’r
ugeinfed ganrif, a ninnau wedi ein cyflyru i feddwl taw’r
ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ar bymtheg oedd oes aur yr
emyn yng Nghymru. Yn achos ‘In Memoriam’ (rhif 2) ac ‘Arwelfa’
(rhif 5), mae’r emyn yn perthyn i’r 19eg genrif ond y dôn i’r
ugeinfed. Mae’r un peth yn wir am rif 10, ‘Bryn Myrddin’, lle mae’r
dôn yn ddiweddarach na’r emyn o gryn dipyn.
O ran emynwyr, John Roberts (1910–84) ddaeth i’r brig, gyda’i
emyn ‘O tyred i’n gwaredu, Iesu da’ yn weddi angerddol, a thôn J.
Haydn Phillips (1917–85) yn rhoi mynegiant i’r geiriau. Enillodd y
dôn y gystadleuaeth cyfansoddi emyn-dôn yn Eisteddfod
Genedlaethol Ynys Môn yn 1983, ac roedd yn amlwg o ymateb y
gynulleidfa yn y gymanfa ganu pan ganodd côr yr Eisteddfod y dôn
am y tro cyntaf, ei bod yn cydio’n syth. Pur anaml mae tôn newydd
yn gwneud hynny. Ond hwyrach hefyd fod dwyster y weddi sydd
yn y geiriau yn cydio yn y galon heb yn wybod inni:
Cyd-fyw’n gytûn fel brodyr fyddo’n rhan,
a’th gariad yn ein cynnal drwy ein hoes
Mwy na geiriau – gweddi cyfnod.
Rhidian
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Cyfarfodydd Gweddi a Choffi:
Bore Mawrth am 11 o’r gloch ar Zoom
Yn ystod mis Tachwedd cafwyd cyfle i barhau â’r thema Helaetha
Derfynau dy deyrnas. Gwahoddwyd y Parch Aled Davies i ymuno
â ni i sôn am y cydweithio a fu rhwng Eglwys Bresbyteraidd ac
Undeb y Bedyddwyr Cymraeg i gynhyrchu’r wythnosolyn newydd
Cennad sydd o dan ei olygyddiaeth ef, y Parch Watcyn James a’r
Parch Huw Powell Davies. Yn ail ran ei sgwrs cyflwynodd yr arlwy
newydd sydd gan Gyhoeddiadau’r Gair i blant ac oedolion ar gyfer
y Nadolig.
Yn ystod wythnos Cynhadledd Ryngwladol Cop 26 yn Glasgow
cafwyd myfyrdod arbennig gan ein Gweinidog a oedd yn cynnwys
darlleniadau o’r Beibl, gweddïau a cherddoriaeth ar y thema gofalu
am y greadigaeth.
Yr wythnos ganlynol gwahoddwyd y Parch Siôn Gough Hughes,
sydd yn weinidog ar eglwys Gymraeg Melbourne i ymuno â ni ar
Zoom a rhoi cipolwg ar fywyd a gwaith yr eglwys yno. Er y pellter
rhyngom, profiad arbennig oedd cael ein harwain ganddo mewn
gweddi ar derfyn y cyfarfod.

Banc Bwyd
Gosodir bocs yng nghyntedd y capel ac yn y festri i
dderbyn cyfraniadau tuag at y Banc Bwyd ar gyfer y
Nadolig.
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Fe wawriodd arnom Ddydd
Meurig: Bu traddodiad hir o Wasanaeth Plygain fore Dolig yn Sir
y Fflint. Dathlwyd y Plygain yng Nghapel Wesle Trelawnyd
(fy
mhentref genedigol) o 1850 i 1930, ond mae traddodiad Sion Lloc
yn un llawer hirach, o tua 1820 ymlaen.
Cynhelir Plygain hefyd yn Cilcain a Nercwys. Bûm yn mynychu
Plygain Lloc yn eithaf cyson Y rhan amlaf yn canu mewn
pedwarawd neu wythawd. Nid bod llais arbennig gen i, ond roedd
gen i gar, ac yn gallu cludo 4 cantwr arall.
Mae trefniadau Lloc yn eithaf rhydd, ond unwaith disgwylir i
unrhyw un gyfrannu, a does dim rhaid i’r carolau fod yn
draddodiadol. Mae eraill yn adrodd o’r Ysgrythur.
Côr y Plygain, sydd yn agor y Gwasanaeth, yn canu tua 4 carol
yn ystod y gwasanaeth ac yn cloi’r addoliad efo’r Anthem, Seren
Bethlehem, (Alun Blackwell / T.R. Williams.) wrth iddi wawrio am
8.00 fore Dolig.

Nia: Yn 1977 pan yn disgwyl Elin derbyniais wahoddiad i fynd i
Blygain y Lloc. Meurig yn dweud ‘Rwyt ti am godi am 4.30 y bore,
felly?’ Roedd hi’n dipyn o sioc sylweddoli nad oedd yn tynnu coes.
Roedd y Plygain yn agor am 6.00 y bore a rhaid oedd bod yno
erbyn 5.30 os am gael sedd. Tua hanner ffordd drwy’r
gwasanaeth, Meurig a minnau’n mynd i’r Sedd Fawr, minnau’n
adrodd rhan o Broffwydoliaeth Eseia, a Meurig yn canu Teg
Wawriodd. Cyfareddwyd fi gan symlrwydd ac anffurfioldeb y
Gwasanaeth, Y Côr yn canu’n rymus ac ambell gyfraniad
gwefreiddiol.
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O hynny ymlaen roedden ill dau, (ac fel triawd wedi i Elin dyfu) yn
cyfrannu’n eithaf cyson. Rhai testunau diweddar oedd Williams a’r
Nadolig, Arfaeth Duw, Fake news a’r GAIR.
Dros y blynyddoedd daeth un o Garolau Bob Roberts, Tai’r Felin,
yn rhan annatod o’n cyflwyniad ac rwy’n cofio o hyd y wefr wrth i
Elin a Meurig gydganu O diolch, O diolch ar Ddydd Nadolig gwiw,
Fe aned un rhwng Duw a Dyn, a Crist yr Arglwydd yw.

Elin: I mi fel plentyn yr wythdegau a’r nawdegau, doedd fawr o
bwynt ceisio codi cyn cŵn Caer i agor anrhegion Dolig. Bydden ni
fel teulu yn codi’n gynharach nag unrhyw ddiwrnod arall i fynd i’r
Plygain. Roedd llunio ein heitem yn rhan annatod o baratoadau’r
wŷl.
Roedd gwefr Nadolig arbennig yn Sïon wrth wrando ar
gyfraniadau’r ifanc a’r hŷn, teuluoedd, cyfeillion, unigolion a’r côr
Yr uchafbwynt i mi oedd Ieuan ap Sion yn canu ‘Ar Fore Dydd
Nadolig’ wrth iddi wawrio. Do, ‘Fe wawriodd arnom ddydd’ a
Phlygain Sion, Lloc yn ddechrau gwych ac yn achub unrhyw Dolig.

Y teulu Royles
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Noson Lansio
DJ James: Ei Fywyd a’i Ddylanwad
Nos Wener 19 Tachwedd,
cynhaliwyd
noson
lansio
cyfrolau newydd Richard
Morgan ar Syr David James
ac
Ymddiriedolaeth
Pantyfedwen. Mae’r ddwy
gyfrol yn yr arfaeth ers tro, a’r
bwriad gwreiddiol oedd eu
lansio
yn
Eisteddfod
Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron, ychydig filltiroedd o
bentref Pontrhydfendigaid a chartref teulu Syr David. Ond yn dilyn
y cyhoeddiad fod yn rhaid gohirio Eisteddfod 2021 eto,
penderfynwyd bwrw ymlaen i gyhoeddi a lansio cyn diwedd y
flwyddyn.
Roedd yn braf iawn gallu gwahodd criw bychan o bobl i Ystafell y
Bwrdd yn Adeilad Pantyfedwen - a defnyddio’r ystafell am y tro
cyntaf wedi iddi gael ei hadnewyddu. Ond braf hefyd oedd
defnyddio’r offer diweddaraf a chael trigain a mwy o bobl eraill yn
ymuno yn y noson ar Zoom. Cadeiriwyd y noson gan Gwerfyl
Pierce Jones, cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, a chawsom gan yr
awdur dipyn o hanes ysgrifennu’r gyfrol, hanes DJ James yn
buddsoddi mewn sinemâu yn ardal Llundain, ac awydd parhaus y
gŵr busnes i gyflawni camp ‘fawr’ bob tro. Soniwyd amdano’n
adeiladu’r pafiliwn anferth ym Mhontrhydfendigaid, yn agor
canolfan fawr i’r Urdd yn Borth, yn comisiynu cwpan aur mwyaf y
byd i’w gyflwyno mewn Eisteddfodau, a’i nod o sefydlu’r
Ymddiriedolaeth fwyaf yng Nghymru ar gyfer dosbarthu grantiau.
Fel un a fu’n Ysgrifennydd Gweithredol yr Ymddiriedolaeth am 34
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o flynyddoedd, Richard Morgan oedd y gŵr perffaith i groniclo’r
holl hanes, a chyflwynodd y storïau a’r hanesion mewn dull hynod
ddifyr a diddorol.
Mae’r ddwy gyfrol bellach ar werth yn eich siopau lleol neu o
Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen (01970 612806 –
post@jamespantyfedwen.cymru). Pris £18.

****

Cymorth Cristnogol

Apêl Diolchgarwch Cymorth Cristnogol – Capel y Morfa
Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i Apêl Diolchgarwch y capel ym
mis Hydref. Casglwyd £700 mor belled. Mae’r casgliad dal ar
agor.

Cinio Bara a Chaws - Cytun Waunfawr
Diolch i bawb a gyfrannodd hefyd i ginio bara a chaws Cymorth
Cristnogol ar Zoom ar 10fed o Dachwedd. Casglwyd £135 ar yr
achlysur. Siaradodd Dr Arnold Smith ar Gynllun Partneriaeth
Cymunedol yr elusen a gobeithir trefnu cinio
bara a chaws wyneb yn wyneb yng
Nghanolfan St Paul ar 7 Chwefror, 2022, os
bydd amodau yn caniatáu.
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Chwilair Nadolig i’r plant
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Chwiliwch am y deg gair hyn yn y sgwariau. Mae’r geiriau yn
mynd am ymlaen ac am yn ôl, i fyny ac i lawr ac i bob cyfeiriad.
angylion
Herod

bugeiliaid
aur
thus

doethion
myrr

Mae un gair arall yn y sgwariau.
Beth yw e? _ _ _ _
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Mair
seren

preseb

Gweddi
Blwyddyn Newydd
O Dduw ein Tad,
ar ddechrau blwyddyn newydd
dyrchafwn ein calonnau atat ti mewn mawl a gweddi.
Diolchwn i ti am holl fendithion y flwyddyn a aeth
heibio,
ac am dy gariad a’th gynhaliaeth yn y dyddiau a fu.
Ceisiwn dy fendith ar y dyddiau sydd eto i ddod
a gofynnwn am dy gymorth ar ein taith drwy fywyd.
Rho inni ras i ddysgu oddi wrth ein camgymeriadau;
amynedd i oddef ein gilydd mewn cariad,
disgyblaeth i feistroli ein chwantau,
nerth i wynebu pob anhawster,
gostyngeiddrwydd i gydnabod pob bai,
ymddiriedaeth yn dy gariad a’th ofal di trosom.
O Iesu Grist, ein Harglwydd a’n Gwaredwr,
cymer ein hamser,
ein nerth,
ein doniau a’n talentau,
a helpa ni i’w cysegru er dy ogoniant
ac er adeiladu dy Eglwys yn y byd,
oherwydd yr wyt yn deilwng o’r cyfan a feddwn.
Clyw ein gweddi er mwyn dy enw. Amen.

Elfed ap Nefydd Roberts ‘Cymer fy munudau’
(Golygwyd gan Aled Davies a Trefor Lewis)
Cyhoeddiadau’r Gair 2021
19

Dyddiadur Rhagfyr 2021
Gwasanaethau'r Sul (10 y bore)
5 Rhagfyr - Eifion (capel a Zoom)
12 Rhagfyr - Eifion (capel a Zoom)
19 Rhagfyr - Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul (dan arweiniad
Eifion)
25 Rhagfyr - Eifion - Oedfa’r Nadolig am 10.30 ar Zoom
26 Rhagfyr - Rhidian Griffiths - myfyrdod ar Facebook
Ysgol Sul Plant ac ieuenctid: yn y festri.
Cylch gweddi a choffi: Bore Mawrth am 11 y.b. ar Zoom.
Ffydd a phaned: Prynhawn Gwener am 2 y.p. ar Zoom.
Y Gymdeithas ar Zoom
Nos Lun, 6 Rhagfyr am 7.00 o’r gloch – Dathlu’r Nadolig dan ofal
y Parch Lyn Lewis Dafis. Croeso cynnes i bawb.

Dyddiadur Ionawr 2022
Gwasanaethau'r Sul (10 y bore)
2 Ionawr - Eifion (capel a Zoom)
9 Ionawr - Eifion (capel a Zoom)
16 Ionawr - John Tudno Williams (Zoom)
23 Ionawr - Eifion (capel a Zoom)
30 Ionawr - Nan Wyn Powell-Davies (Zoom)

Golygydd y rhifyn hwn yw Hywel Lloyd.
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn mis Chwefror o Perthyn i
Hywel (hywel.lloyd6@gmail.com) erbyn dydd Gwener, 21
Ionawr, os gwelwch yn dda.
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