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Yr oeddwn yn llawen pan ddywedasant wrthyf,
"Gadewch inni fynd i dŷ'r Arglwydd".
Salm 122:1

Bore Sul 20/9/20

Gair gan y Gweinidog
Y mae dyddiau dyn fel glaswelltyn; y mae’n blodeuo fel blodeuyn y maes pan â’r gwynt drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei le’n ei adnabod mwyach.
Geiriau’r Salmydd yn Salm 103, a geiriau dwi wedi eu darllen lawer gwaith
mewn gwasanaeth angladdol. Fe ddaeth y geiriau yn hynod o fyw i mi yn
ystod y dyddiau diwethaf gan i mam farw’n sydyn ar yr 16eg o Fedi. Am
ddau o’r gloch y prynhawn ‘roeddwn yn sgwrsio gyda hi ac erbyn hanner
awr wedi tri ‘roedd ei chymdogion wedi ei darganfod ar lawr y gegin. Ia,
braf iddi hi ond yn golled i ni fel teulu. ‘Dwi ddim am ymhelaethu na hel
atgofion, digon ydi dweud y bu’n fam a thad ofalus i’r ddau ohonom ac er
y prinder ariannol, fe gawsom bopeth. Yn naturiol fe fydd yna hiraeth ar ei
hôl a rhywun yn sylweddoli bod yr olaf o’n ‘Patriarchiaid Teuluol’ wedi
mynd ond fydd yna ddim chwerwder nac anobaith, dim ond diolch am yr
hyn a gafwyd. Ymhen amser fe fydd yna deulu newydd ar aelwyd 2
Pemprys, Pentreuchaf a’m gweddi yw y byddant hwythau’n profi yr un
dedwyddwch er y treialon a’r stormydd ddaeth i’n rhan. IeY mae dyddiau dyn fel glaswelltyn.
Diolch am obaith yr Efengyl a’r cysur hwnnw:
Bod y rhai sy’n marw yng Nghrist yn fyw yng Nghrist ac mewn hedd.
A gan i mam ddioddef poen corff trwy gydol ei bywyd, y cysur syml hwnnw
yw ei bod bellach mewn hedd.
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Ond mae yna rhywbeth arall hefyd a hynny heb sôn am fywyd mam o
gwbwl. Ie y breuder yna sy’n amlygu ei hunan yng ngwyneb marwolaeth
ond hefyd y breuder yng ngwyneb bywyd ac mae hynny wedi bod yn amlwg
yn ystod y misoedd diwethaf. Fe newidiodd pethau tros nos gan ddwyn i
ganol ein bywydau rhyw brofiad newydd o ansicrwydd. Buan iawn y mae
pobl yn anghofio, nid yn unig yr ymarferol ond hefyd yn fewnol a bellach
mae yna sôn am ail don a’r posibilrwydd real o gyfyngiadau pellach. Beth
bynnag am hynny, fe fyddai’n wir dweud bod yna freuder o natur arall
hefyd a hynny gyda’r ddealltwriaeth o dlodi, afiechyd, iselder ysbryd ac o
ganlyniad yr ymwybyddiaeth o fywydau ar yr ymylon ynghyd â’r llinynau
brau yna sy’n eu cadw’n fyw. Allwn ni ond dychmygu ac o ganlyniad yr
orfodaeth i fyw gyda phoen corff a meddwl a’r ofn yna sy’n bygwth
gogoniant a hyfrydwch anadliad dynol. Mae yna berygl i ni fynd yn
ansensitif i’r cyfan neu yn rhyw sentimental, drugarog er mwyn dangos ein
bod ni’n ‘Gristnogion da!’. Yn hytrach, fe’n hatgoffir pa mor radical fu’r
Gristnogaeth ar hyd y canrifoedd a dim yn fwy na geiriau’r Iesu:
Yr wyf wedi dod er mwyn iddynt gael bywyd a’i gael yn ei gyflanwder.
Y cwestiwn dyddiol i chi a fi ydi sut ydan ni’n deall geiriau yna a’n hymateb
iddynt. Yng ngwyneb yr hyn oll sy’n digwydd o’n hamgylch ac yn ein
perthynas â phobl a chymdeithas mae ein parodrwydd i fod yn gyfryngau
bywyd a gobaith ac adferiad.
Mewn dyddiau gwahanol, boed i ni’r argyhoeddiad a’r nerth a’r doethineb
i ymateb i alwad Duw yng Nghrist a boed i ni’r gwyleidd-dra i adnabod
angen ein cyd-ddyn.
Diolch am bob arwydd o gydymdeimlad.
Eifion
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Yn gynnar yn y cyfnod clo, daeth yn amlwg na allem godi arian i Gymorth
Cristnogol yn y ffyrdd arferol. Felly yn ystod Mai a Mehefin, cawsom, fel
aelodau o Gapel y Morfa, gyfle i gyfrannu’n ariannol at waith pwysig
Cymorth Cristnogol, drwy law ein trysorydd, Rhidian. Bu’r ymateb yn hael
a chasglwyd £595 at yr apêl. Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at y
casgliad hwn.
Bu ymdrech arall, wahanol, i godi arian at waith Cymorth Cristnogol gan
Cytȗn Waunfawr ar 6 Gorffennaf, pan gynhaliwyd Cinio Bara a Chaws
rhithiol dros y wê. Llwyddwyd i godi £935. Mae’r swm hwn yn cynnwys
cyfraniadau gan gapeli lleol ac unigolion, sy’n gefnogwyr cyson yr elusen,
yn ogystal â’r rhai a allodd ymuno yn y Bara a Chaws rhithiol. Mae pwyllgor
Cytȗn Waunfawr yn diolch am bob rhodd a chefnogaeth i leddfu tlodi,
dioddefaint ac anghyfiawnder yn ein byd.
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Newyddion
Anfonwn ein cofion at Geraint Lewis Jones a fu yn yr ysbyty a dymunwn yn
dda iddo ar ddathlu ei ben blwydd arbennig yn 90 oed yn ystod yr haf.
Cofion cynnes a dymuniadau gorau i Geraint a Iola, maent wedi dathlu eu
priodas ddiemwnt fis Medi y llynedd,yn 2019.
Anfonwn ein cofion at bawb sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain
ac mewn cartref gofal. Er nad yw’n bosibl ymweld yn cyfnod presennol yr
ydym yn meddwl amdanoch ac yn anfon ein cofion cynhesaf atoch.
Cydymdeimlwn yn ddwys â...
Geraint ac Evanna Jones a’u mab Owain ar farwolaeth tad Geraint, sef Ieuan
Wynne Jones, Crugyn Dimai.
Mair Jones a’r teulu ar farwolaeth chwaer Mair, sef Mrs. Elizabeth Jones yn
Hafan y Waun.
Nia a Meurig Royles a’r teulu ar farwolaeth chwaer Nia, sef Mrs. Ethni
Jones, Caerdydd a modryb i Elin Royles.
John Evans a’r teulu ar farwolaeth ei gyfnither, Mrs. Eluned Watkin,
Penmorfa ger Llangrannog.
Gaenor ac Eifion Parry a’r teulu ar farwolaeth tad a mam Eifion yn
ddiweddar, sef Mr. Ken Parry a Mrs. Pat Parry, Llan-non – tadcu a mamgu
i Tomos Jac a Caitlin.
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Cydymdeimlwn â’n gweinidog, Eifion, hefyd Alwen a’r teulu ar farwolaeth
mam Eifion, sef Mrs. Nan Roberts, Pentreuchaf – nain i Dafydd ac Anna.
Cofiwn hefyd am Glyndwr Griffiths a’r teulu sydd wedi colli perthynas yn
ardal Abertawe.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau …..
i Huw a Mary Owen ar ddathlu eu priodas aur ar Fedi 12.
i’r Parchg Adrian a Nan Williams sydd hefyd wedi dathlu eu priodas aur yn
ystod yr haf.
i Eirlys a Robin Parry sydd wedi dathlu eu priodas ruddem yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i’r ieuenctid ar eu llwyddiant yn yr arholiadau TGAU a
Lefel A a dymunwn yn dda iddynt i gyd wrth iddynt barhau a’u
hastudiaethau, dechrau ar yrfa newydd neu ddechrau mewn coleg neu
brifysgol.
Llongyfarchiadau hefyd i’r rhai sydd wedi cwblhau eu cwrs gradd neu
ymchwil yn ystod yr haf a dymunwn yn dda iddynt yn y dyfodol.

Rhestr Blodau 2020
Diolch i bawb roddodd eu henwau ar y rhestr ar gyfer eleni. Ni chynhaliwyd
gwasanaethau yn y capel ers mis Mawrth tan ddydd Sul Medi 2020 pan
agorwyd y capel o dan amodau diogelwch arbennig. Oherwydd hynny ni
fydd blodau yn y capel yn ystod y cyfnod nesaf. Diolch i Donald Morgan am
anfon llun o drefniant hyfryd dros y we i’w ddangos ar y sgrin yn ystod ein
gwasanaeth cyntaf wedi’r cyfnod clo.
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Diolch
Diolch i’r blaenoriaid fu’n galw yn gyson yn y capel yn ystod y cyfnod clo i
gadw llygad ar yr adeiladau ac i’r rhai fu’n glanhau Capel y Morfa a’r Morlan.
Diolch i Elfed ac Elsbeth Jones a fu’n chwynnu y tu allan i’r Morfa yn gyson.
Diolch i Laurie a Hefina Wright, a Sian a Keith Richards fu’n rhoi o’u hamser
i dacluso a garddio yn y Morlan.
Ar gyfer ail-agor y capel a’r Morlan bu nifer yn trefnu ac yn gwneud
paratoadau manwl iawn. Rydym yn gwerthfawrogi eu gwaith yn fawr.

Cylch Gweddi a Choffi (ar Zoom)
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Cylch Gweddi a choffi ar Zoom ym mis Medi.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar fore Mawrth, Hydref 6ed am 11 o’r gloch. Y
thema fydd: Helaetha derfynau dy deyrnas. Bydd cyfle i wahodd siaradwyr
i arwain ar thema arbennig yn achlysurol. Croeso i bawb. Ceir y manylion
a’r ddolen gysylltu gan y Gweinidog.

Ffydd a Phaned (ar Zoom)
Bydd yr astudiaethau yn ail-ddechrau y tymor hwn ar ddydd Gwener,
Hydref 9fed am 2 o’r gloch. Croeso cynnes i bawb. Cysyllter ậ’r Gweinidog
am y manylion.
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Yr Ysgol Sul
Mae’r tymor newydd wedi ail-ddechrau ac amrywiaeth o grwpiau a
gweithgareddau yn cael eu cynnig yn ystod y cyfnod yma:
Meithrin y Morfa
Bydd Catherine yn parhau i ddarparu sesiwn ar Facebook. (9.30. ymlaen) –
stori, cân a gweithgaredd crefft.
Grwp ieuenctid ar Zoom (Oed Ysgol Uwchradd): bob bore Sul am 11 o’r
gloch.
Clwb bore Sul
Pan mae gwasanaeth yn y capel unwaith bob pythefnos mae cyfle i blant
Meithrin/Derbyn a blynyddoedd 1-6 gyfarfod yn Y Morlan amser y
gwasanaeth o 10 o’r gloch tan 10.45.
Mae pob ymdrech wedi ei wneud i gadw at reolau diogelwch iechyd a
gofynnir i’r rhai sy’n dymuno ymuno gofrestru erbyn nos Iau.
Clwb Bore Sul ar Zoom ar gyfer blynyddoedd 3-6 (7-11 oed) – 10 o’r gloch
i 10.45 - unwaith bob pythefnos (am yn ail wythnos gyda lleoliad y Morlan).
Adolygir y sefyllfa os bydd amgylchiadau’n newid.
Gwasanaeth teulu diolchgarwch ar Zoom – Bore Sul, Hydref 18 am 10 o’r
gloch.
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Bara i’r Byd
Yr adeg hon o’r flwyddyn, sef adeg Diolchgarwch, byddwn fel arfer yn
dosbarthu amlenni ac yn gwahodd eich cyfraniadau i gasgliad Bara i’r Byd.
Gan nad yw’n ymarferol inni wneud hynny eleni, fe’ch gwahoddwn i
gyfrannu i Bara i’r Byd naill ai trwy anfon cyfraniad at y Trysorydd, Rhidian
Griffiths, Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth SY23 2HX neu
drwy roi eich cyfraniad mewn amlen wedi ei marcio Bara i’r Byd a’i ollwng
yn y casgliad yn un o’r gwasanaethau y bwriadwn eu cynnal yn y capel yn
ystod mis Hydref (4 neu 18 Hydref). Dewis arall fyddai i chi wneud
trosglwyddiad banc uniongyrchol i gyfrif Capel y Morfa:
Cod didoli 20-18-41, rhif cyfrif 90238848.
Os ydych am ysgrifennu siec, dylid ei gwneud yn daladwy i Gapel y Morfa.
Bydd yr arian a gasglwn yn cael ei gyfrannu i Gymorth Cristnogol.
Diolch yn fawr,
Rhidian.
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Newyddion Ebeneser
Cofion a dymuniadau gorau
Anfonwn ein cofion at ein haelodau a’n cyfeillion yn Ebeneser. Gobeithio
eich bod i gyd yn cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd yma. Cofiwn am
y rhai sydd yn derbyn gofal mewn cartrefi preswyl ac yn eu cartref eu
hunain.
Cydymdeimlad
Trist yw cofnodi marwolaeth Mr. Ieuan Wynne Jones, Crugyn Dimai,
Rhydyfelin. Cydymdeimlwn yn ddwys â Geraint, Evanna ac Owain.
Cynhaliwyd yr angladd preifat yn yr Amlosgfa o dan ofal y Parch Eifion
Roberts.
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Dyma ran o’r deyrnged a ymddangosodd yn y
Goleuad (Y Pedair Tudalen) ddiwedd Awst i’r
Parchedig Elfed ap Nefydd Roberts
Colli cymwynaswr mawr i eglwysi Cymru
Yr oedd cyfraniad Elfed ap Nefydd Roberts i nifer o feysydd yn helaeth ac
yn werthfawr iawn, fel bugail yn Llanelli, Bangor, Wrecsam a Licswm; fel
cyfathrebwr a chyhoeddwr hyglyw ar yr Efengyl, fel athro a phrifathro yn y
Coleg Diwinyddol, fel hanesydd ac arweinydd ein henwad ac fel awdur nifer
fawr o gyfrolau. Dywedodd y Parch Aled Davies, ar ran Cyngor yr Ysgolion
Sul, am waith Elfed “Cyfrannodd mor helaeth i gynnyrch Cristnogol
Cymraeg ar hyd y blynyddoedd mewn gweddïau gwreiddiol a chreadigol,
heb sôn am ei esboniadau niferus. Tan yr wythnosau diwethaf yr oedd yn
dal i feddwl am gyfrolau ac wedi trosglwyddo rhai i ni i’w cyhoeddi.”
Estynnwn ein cydymdeimlad ninnau, yng Nghapel y Morfa, ag Eiddwen, ei
weddw, Jonathan ac Elen Mai, ei blant a’u teuluoedd yn eu hiraeth a’u
colled.
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Gweddi
Cyflwyno’n hunain
Crea awydd newydd ynom, O Dduw,
i’n cyflwyno’n hunain yn llwyrach i ti mewn cariad,
ufudd-dod ac ymgysegriad.
Cymorth ni i gysegru’n hamser, i’w werthfawrogi’n fwy
a’i ddefnyddio i’r dibenion gorau.
Cymorth ni i gysegru’n dwylo, i ni fod yn gyfryngau
dy dosturi a’th drugaredd yn y byd.
Cymorth ni i gysegru’n genau i ddweud amdanat
ac i dystio i werthoedd a gwirioneddau’r Efengyl.
Cymorth ni i gysegru’n calonnau ac i ddwyn pob teimlad
o’n heiddio o dan dy arglwyddiaeth di,
Ein Brenin a’n Duw.
Elfed ap Nefydd Roberts
Allan o’r gyfrol ‘Amser i Dduw’ a olygwyd ganddo.
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Clwb bore Sul yn y Morlan (20/9/20)
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Emynau’r Ynysu – Euryn Ogwen Williams
wedi eu canu gan Sian Meinir
Dros gyfnod y cloi mawr mae Euryn Ogwen Williams wedi bod yn ysgrifennu
emynau cyfoes a’r gantores Sian Meinir wedi bod yn eu canu a’u gosod ar
YouTube. Wele ddetholiad o’r emynau yma. Dyma’r geiriau ac os ydych yn
darllen ar sgrin gallwch ddilyn y dolenni at y perfformiad yn ogystal!

Y weddi gudd
“Ceisiwch amser i weddïo - dyma'r grym mwyaf ar y Ddaear."
Ni wn a fedr geiriau
Ryddhau fy ngweddi i,
Mae'n gaeth yn nwfn fy nghalon
Yn ceisio'th gyrraedd Di;
Mae'r meddwl wedi rhewi
Â gofid am a ddaw
A'm hemosiynau'n gymysg
O ddicter, ofn a braw.
Mae'r weddi yn fy nghalon
Yn chwilio am ryddhad
I ddod yn union atat
Fel plentyn at ei Dad,
Heb ddefod na chonfensiwn
Na sŵn, na llun na iaith
Rwyf eisiau llwytho'r cyfan
I'r eangderau maith.
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Fe glywais fod tosturi
Diderfyn gan ein Duw
A'i fod yn gwrando gweddi
Rhyw le tu hwnt i glyw;
Ond yma mae fy nghalon
A'r weddï fach yn gudd
Ac yma mae yr Iesu
I'w gadael hi yn rhydd.
https://www.youtube.com/watch?v=yU4I6T7ct5Y

Cysgodi
(Tôn: Regent Square)
Pan fo'r daith yn llawn peryglon
Ninnau'n teimlo'n unig iawn,
Deffro'r nos a methu cysgu
Mewn ansicrwydd, i ble'r awn?
Rwyt yn gysgod, rwyt yn darian
Rwyt yn gwmni rhag pob ofn.
Ti sy'n cynnal a chysuro
Ddyddiau anodd, ddyddiau prudd.
Mae dy eiriau'n codi calon
Ti sy'n troi ein nos yn ddydd,
Rwyt yn gysgod, rwyt yn darian
Rwyt yn gwmni rhag pob ofn.
Ti sy'n taenu d'adain drosom
Teimlwn wres dy gariad Di,
Rho lawenydd yn ein calon
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Lapia'n dynn amdanom ni
Rwyt yn gysgod, rwyt yn darian
Rwyt yn gwmni rhag pob ofn.
https://www.youtube.com/watch?v=sbLuw6QZMNcm
Nid dim ond fi
Tôn: Ellers
Mor ddieithr ydyw'r llwybrau sydd o'm blaen,
Mor fach yw nghamau ac mor fawr yw'r straen,
Draw acw mae y llethrau heulog braf
Hiraethaf am eu gweld cyn diwedd haf.
Mor hawdd yw credu bod y byd yn troi
O'm cwmpas i ac nad oes angen rhoi
O waelod calon fy nhosturi i
I'r rhai sy'n dioddef - gwrando ar eu cri.
Y Duw sydd ynom yw'r goleuni sydd
Yn dod â gobaith i bob enaid prudd,
A dyna pam i'r Iesu'n cymell ni,
"O'i wneud i un o'r rhain fe'i gwnest i mi."
https://www.youtube.com/watch?v=3kseOjPc0cA
Mor hyfryd ydyw'r diwrnod
Ar Fedi 13, 2020, dychwelodd aelodau Bethel i'r capel ar ôl y cyfnod ynysu.
Gobeithio y bydd aelodau'r Tabernacl yn gallu gwneud yr un peth yn fuan.
Ond nid dyna ddiwedd y stori. Gobeithio hefyd y bydd ein rhwydwaith
ddigidol, a sefydlwyd dros y cyfnod, yn dal yn fyw ac yn rhannu'r
genhadaeth.
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Mor hyfryd ydyw'r diwrnod
Cawn ddod yn ôl i'r Tŷ,
Uchafbwynt pererindod,
Llawenydd ar bob tu,
Ond dim ond dechrau ar y gwaith
Yw cyrraedd yma ar ein taith.
Mor hyfryd ydyw'r moliant
Pan ddaw y teulu 'nghyd
I ddathlu Ei ogoniant
Uwchben diflastod byd,
Ond nid yw hyn ond dechrau byw
Wrth geisio deall meddwl Duw.
Rhaid gweithio dros Ei heddwch
I'w ogoneddu Ef,
Rhoi golau mewn tywyllwch
I weld cyfiawnder nef,
Mae'n braf cael cysgod ar ein taith
Ond allan acw mae Ei waith.
Mor braf bod gyda'n gilydd
Ar ôl y gofid fu
A rhannu yn llawenydd
Addoli yn y Tŷ,
Doed nerth i'w eglwys fel erioed
I deithio mlaen yn ôl Ei droed.

Diolch i Arwel Rocet am y cyfraniad hwn i Perthyn.
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Asgwrn ‘di torri
Yn ddiweddar gwelais ddyfyniad ar Facebook gan anthropolegydd enwog
o’r UDA o’r enw Margaret Mead. Fe wna’i aralleirio’r dyfyniad.
Treuliodd Mead ei yrfa yn astudio diwylliannau cyntefig. Holodd mewn
darlith unwaith beth oedd y arwydd cynharaf o wareiddiad? Llestr clai? Dur?
Arfau? Amaeth? Na, meddai hi. Yr arwydd cyntaf welodd hi o wareiddiad
oedd asgwrn coes dynol oedd yn dangos arwydd o fod wedi torri a gwella.
Mynnodd nad oedd tystiolaeth o’r fath iachau i’w weld mewn diwylliannau
cystadleuol, anwaraidd. Roedd digon o dystiolaeth o drais: penglogau a
thyllau saethau ynddyn nhw neu wedi eu chwalu gan bastynau. Byddai
unigolyn oedd wedi dioddef y fath anaf wedi cael ei adael i sychedu a llwgu.
Ond roedd asgwrn y forddwyd a oedd wedi torri ac wedi gwella yn arwydd
bod rhywun wedi gofalu am y claf, wedi hela ar ei ran, wedi dod a bwyd a
diod iddo fo neu hi ac wedi aberthu ei hun i wneud hynny. Gallai cymdeithas
anwar ddim fforddio’r fath dosturi.
Pa well ffordd o grisialu natur gwareiddiad, ein bod ni’n aros i ofalu am ei
cyd-ddyn hyd yn oed pan fo hynny’n costio i ni ac hyd yn oed yn ein gosod
ni ein hunain mewn peryg? Ac roeddwn i’n bwriadu i’r golofn hon droi o
gwmpas hynny.
Ond o fynd ati i chwilota rhagor am hanes Margaret Mead a’r dyfyniad hwn,
mae’n dod i’r amlwg bod y ffynonellau braidd yn simsan. Dyw hi ei hun
ddim yn gosod yr achos hwn mewn papur academaidd. Fe’i dyfynnir yn ail
law. Mae yna sôn iddi ddweud mewn rhyw ddarlith yn rhywle rhywbryd
mai’r arwydd cyntaf o wareiddiad yn ei barn hi oedd. Mewn geiriau eraill
mae’r drafodaeth yn troi o gwmpas a yw hi’n ddilys priodoli’r dyfyniad iddi
hi ai peidio. O fy ymchwil sydyn allwn i ddim dod o hyd i unrhyw drafodaeth
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ar ddilysrwydd y gosodiad ei hun. Bron nad oedd y drafodaeth yn osgoi’r
gosodiad yn gyfan gwbl.
Bron nad yw hon yn ddameg am ddamhegion. Be sy’n bwysig; pwy
ddywedodd y geiriau, yn lle a phryd neu bwysigrwydd yr hyn sy’n cael ei
ddweud? Be sy’n bwysig; dilysrwydd y cyfrwng ta dilysrwydd y cynnwys?
Rhan o waith mawr Mead oedd ceisio dirnad o dystiolaeth y gwareiddiadau
cynnar hyn, pa rinweddau dynol sy’n gynhenid a pha rai yr ydyn ni wedi eu
dysgu.
Tybed be yw tystiolaeth yr asgwrn i’n hoes ni? Pa rinweddau dynol sy’n
gynhenid a pha rai sy raid eu meithrin? Chwalu penglog â phastwn neu aros
i ofalu am y methedig?
Mae’n anodd peidio a dod i’r casgliad mai pastynu’n gilydd yn eiriol ac yn
llythrennol fydden ni, ydyn ni, o gael y mymryn lleiaf o ryddid ac mai’r
ddisgyblaeth y maen rhaid i ni ei meithrin a’i dysgu yw’r un i aros a gofalu
am ein cyd-ddyn.
Yn yr oes hon mae mwy o angen stori Samariad Trugarog Mead ar Facebook
nac erioed o’r blaen a pha ots mewn gwirionedd pwy, pryd a lle y llefarwyd
nhw gyntaf.

Arwel Jones
Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y Goleuad.
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Cymdeithas y Morfa
Rhaglen Zoom
2020 – 2021
Cadeirydd: Gareth Owen,
Ysgrifennydd: Nonna Owen,
Trysorydd: Ifor Davies.
Is-gadeirydd: Gwerfyl Pierce Jones, Is-ysgrifennydd: Menai Williams.
Aelodau’r Pwyllgor: Gwynfor Jones, Alun Morris, Mary Jones Morris.
Aelodau Ex-Officio: Brian Thomas, Ellen Llwyd Evans
Trefnydd Defosiwn: Huw Evans

Y cyfarfodydd i ddechrau am 7.00
Llun 28 Medi

Karen Owen: ‘Wele ni normal newydd,’

Llun 12 Hydref
Dr Elin Jones: ‘Y Cymry fu’n ymgyrchu yn erbyn
caethwasiaeth yn y 18G a’r 19G
Llun 26 Hydref
Rhyngwladol.’

Cynan Llwyd: ‘Diolchgarwch – Cymdogion

Llun 9 Tachwedd Ann Parry Owen: ‘35 mlynedd o ymchwil ar y bryn
(Hanes y Ganolfan Geltaidd)’
Llun 23 Tachwedd Myrddin ap Dafydd: ‘Mae stori yn yr enw’
20

Llun 7 Rhagfyr Y Parch Judith Morris: ‘Dathlu’r Nadolig’
Llun 11 Ionawr Gwynfor Jones: ‘Cwis’
Llun 1 Chwefror Eurig Salisbury: ‘Englyn a thriban a staf: medli o gerddi ar
wahanol fesurau.’
Llun 22 Chwefror Mari Owen: ‘Dathlu Gŵyl Dewi.’
Llun 8 Mawrth Ioan Rhys Lord: ‘Thorow the Mountain of Talibont’
Mwyngloddio hynafol a diweddar o gwmpas Talybont a
Mhontrhyfendigaid.’
Lun 29 Mawrth Deian Creunant: ‘Ymlaen i’r Eisteddfod, ac arolwg o’r
flwyddyn.’

NOSON Y GYMDEITHAS – Tachwedd 23 gyda
MYRDDIN AP DAFYDD: ‘Mae stori yn yr enw’
Cais gan Myrddin:
Mae Myrddin yn gofyn am geisiadau gan aelodau’r Gymdeithas i drafod
enwau lleol. Bydd gofyn i bob cais gyflwyno enw, hefyd unrhyw
wybodaeth leol am yr enw, unrhyw hanesion, unrhyw straeon sy’n
dehongli ac ati. Bydd yntau wedyn yn dewis 5 i’w cynnwys yn y sgwrs.
Danfonwch eich ceisiadau at Gareth Owen: g.owen66@btinternet.com
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Trefn oedfaon yn dilyn y canllawiau presennol
Braf a bendithiol oedd cael ymgynnull yn adeilad Capel y Morfa fore Sul,
20 Medi, a hynny am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Y gobaith yw y
byddwn yn parhau i gynnal oedfaon bore yn y capel bob yn ail Sul, tra’n
parhau i gynnal oedfaon Zoom a myfyrdodau ar-lein ar Suliau eraill.
Byddwn yn cadw at y trefniadau hyn:









Trefnwyd y capel fel bod modd defnyddio rhai rhesi o seddau’n
unig, a diolchwn i bawb am ufuddhau i gyfarwyddiadau’r stiwardiaid
ynghylch ble i eistedd.
Yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, mae pawb yn gwisgo
mwgwd.
Gofynnir i bawb ddiheintio’u dwylo ar y ffordd i mewn ac ar y ffordd
allan, a lleolwyd peiriannau pwrpasol ger y drysau.
Mae pawb yn dod i mewn trwy’r prif ddrws ac yn ymadael trwy
ddrws y festri, gan gadw pellter a heb oedi i siarad yn yr adeilad.
Cedwir rhestr o enwau a manylion cyswllt pawb sy’n mynychu. Bydd
y manylion hyn yn cael eu cadw am 21 diwrnod.
Nid ydym yn casglu yn y dull arferol, ond mae bocs ar gael wrth y
drws ar y ffordd allan i dderbyn casgliad.
Mae Clwb Bore Sul y plant yn cyfarfod yn Morlan yr un adeg â’r
gwasanaeth yn y capel.
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Gemathon er budd Kids Cancer Charity
Mis Medi yw mis codi ymwybyddiaeth o Ganser mewn plant ac mae Siôn,
Iestyn, Mabon ac Owain Phillips wedi penderfynu cynnal Gemathon 12 awr
i godi arian i’r Kids Cancer Charity.
Mae’r Kids Cancer Charity yn elusen wedi ei lleoli yn Abertawe ac mae’n
gwasanaethu plant a theuluoedd ar draws gwledydd Prydain. Maent wedi
cefnogi’r teulu yn ystod triniaeth Iestyn ac maen’t yn parhau i wneud
hynny. Mae’r elusen hon yn gwbl ddibynnol ar roddion ac mae’n gwneud
gwahaniaeth mawr i fywydau plant a theuluoedd sy’n mynd drwy’r
cyfnodau anoddaf.
Bu medru sgwrsio a chwarae gyda’i ffrindiau drwy’r cyfrifiadur yn
werthfawr tu hwnt i Iestyn yn ystod ei driniaeth ac felly roedd Gemathon
yn ddewis amlwg ar gyfer yr ymgyrch yma!
Mewn cyfnod anodd i bob elusen, mae pob ceiniog yn medru gwneud
gwahaniaeth.
Os dymunwch gyfrannu ewch i:
https://www.justgiving.com/fundraising/gemathon4brawd

23

Dyddiadur Hydref 2020
Gwasanaethau'r Sul (10 y bore)
4
11
18
25

Yn y capel
Gwasanaeth ar Zoom
Yn y capel
Gwasanaeth ar Zoom

Ysgol Sul Plant a ieuenctid: yn y Morlan am 10.00 ar 4 a 18 Hydref.
Cylch gweddi a choffi: bore Mawrth am 11 y.b. ar Zoom (o 6 Hydref).
Ffydd a phaned: Prynhawn Gwener am 2 y.p. ar Zoom (o 9 Hydref).
Y Gymdeithas ar Zoom
Anfonwch e-bost at g.owen66@btinternet.com os am ymuno â’r
cyfarfodydd.
Llun 28 Medi: Karen Owen: ‘Wele ni normal newydd’.
Llun 12 Hydref: Dr Elin Jones: ‘Y Cymry fu’n ymgyrchu yn erbyn
caethwasiaeth yn y 18G a’r 19G.
Llun 26 Hydref: Cynan Llwyd: ‘Diolchgarwch – Cymdogion Rhyngwladol’.

Golygydd y rhifyn hwn yw Hywel Lloyd.
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn mis Tachwedd o Perthyn i
Hywel (hywel.lloyd6@gmail.com) erbyn
dydd Gwener, 16 Hydref, os gwelwch yn dda.
Diolch i Laurie a Catherine am y lluniau yn y rhifyn hwn.
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