Mehefin 2019

Brecwast Mawr
yn y Morlan
14 Mai

Rhifyn 277

Gair gan y Gweinidog
Eisteddfod Maesteg ac Eisteddfod Aberafan, dyna’r ddwy
Eisteddfod sy’n aros yn y cof. Mi ‘roedd yna ‘Barti Bechgyn’ eitha
addawol yn Ysgol Glan y Môr, bechgyn yn eu harddegau cynnar ac
yn mwynhau canu. Yn ddidrafferth fe fyddai yna lwyddiant yn yr
Eisteddfod Sir ac felly’r bererindod flynyddol i’r Genedlaethol. Os
rhywle yn y Gogledd, popeth yn iawn ond os rhywle yn y De, yna i
ffwrdd â ni! Prin fyddai’r cyfleoedd blynyddol i ymweld â llefydd
gwahanol; erbyn hyn ‘roedd tripiau’r Ysgol Sul yn rhan o’r gorffennol,
felly ‘roedd ychydig ddyddiau mewn ardal wahanol yn destun
llawenydd mawr. Yr hyn oedd yn ychwanegu at y cynnwrf oedd y
ffaith y byddem yn aros ar aelwyd ddieithr. Rhyw gymysgedd o
edrych ymlaen a phryder; wynebau newydd, acenion dieithr, a
rhywun yn llawn cwestiynau. Fe fydd rhai ohonoch yn cofio’r drefn
yma a ninnau yn cael cyfle mewn amser i groesawu aelodau’r Urdd
ar ein haelwydydd ein hunain. Craig Cefn Parc oedd un o’r lleoliadau
a hynny ar aelwyd deintydd. Ardal hollol ddieithr i mi ond nid felly
mam. ‘Roedd ganddi ddau gefnder yn y Weinidogaeth ac un
ohonynt wedi gweinidogaethu am gyfnod yn yr eglwys Fedyddiedig
leol. Beth bynnag am hynny fe gyrhaeddom ac ar ôl swper cynnar
fe gafwyd trip, i blwyf Llangynwyd ac i glywed stori Wil Hopcyn a’r
Ferch o Gefn Ydfa. Beth oedd ymateb y ddau ohonom, fi a Huw fy
ffrind, dwi ddim yn siŵr ond fe gawsom wybodaeth newydd ac fe
arhosodd y cyfan yn stôr yr ymennydd. Yng nghyfnod Llanelli fe
ddychwelais i Graig Cefn Parc ar brynhawn braf o haf ac ‘roedd
rhywun yn glanhau’r capel. Fe welais luniau syber o'm ewythr
ymhlith ei ddiaconiaid ac fe gofiais am eisteddfod yr Urdd Maesteg
a’r mwd a’r llwyddiant ac mi gofiais am Wil Hopcyn hefyd.
Erbyn i chi dderbyn y rhifyn yma o Perthyn fe fydd Eisteddfod yr
Urdd Caerdydd wedi cychwyn ac ar ôl misoedd ar fisoedd o
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gynllunio a threfnu gofalus, fe fydd yna gannoedd ar gannoedd o
blant a phobl ifanc yn teithio milltiroedd i gystadlu ac i rannu doniau.
Fel gyda’r Genedlaethol, mae’r Eisteddfod yn gymaint o bethau i
gymaint o bobl ac yn gyfle arbennig i ddathlu ein hunaniaeth fel
cenedl. Petae Eisteddfod yn rhan o’r diwylliant Iddewig, yna’n sicr
byddai’r Iesu ar y maes! Dyna galon ei weinidogaeth gyhoeddus,
cael bod ymhlith pobl, yn siarad a gwrando, rhannu cymdeithas a
dangos empathi. Fel pob Iddew gwerth ei halen byddai’n plethu i’r
cyfan y ddealltwriaeth Iddewig o fywyd, yn hanes ac yn werthoedd
ond ar yr un pryd yn rhoi y cyfan mewn persbectif. Yng nghwmni y
rhai oedd yn ymhyfrydu eu bod yn ‘blant i Abraham’ ac yn mawrygu
gorchestion yr hunan, rhywbeth all weithredu ar adegau fel niwlen
yn ein dealltwriaeth o Dduw, yn eu hatgoffa am allu Duw yn troi cerrig
yn ‘blant iddo’ ac yn ei faniffesto mawr yn dyrchafu gwyleidd-dra a
gostyngeiddrwydd. Ac felly i’r rhai fyddai’n cystadlu, fe fyddai’n siwr
o ddweud: Gwnewch eich gorau; rhannwch eich doniau; gobeithio y cewch
lwyddiant; os dod yn gyntaf yna mwynhewch pob munud; cymryd
rhan sy’n bwysig; gofalwch eich bod yn gwneud y cyfan heb sathru
ar neb na dim!
Mae gen i lun o’r cantorion a’r mwd ond gwell ei gadw yn yr albwm!

Eifion

Diolch i Amelia, Mary, Eleri, Arwel ac Iwan Bryn
am y lluniau yn y rhifyn hwn.
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Sul y Gymanfa
Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r gwasanaeth ar fore Sul y
Gymanfa yng Nghapel Bethel. Diolch i Lowri a Steffan am
ganu’r ddeuawd Diolch a Chân ac i Gwilym, Myfanwy a
Steffan am gyflwyno’r emyn Un cam bach. Cafwyd canu
bywiog o dan arweiniad Llio Penri i gyfeiliant Mary Jones
Morris, cyfraniadau gan bob Ysgol Sul yn y cylch a stori gan
Y Parch Peter Thomas. Llywyddwyd y cyfarfod gan Joyce
Howells.
Diolch i’r plant a enwyd uchod am gymryd rhan yng
Ngwasanaeth
y
Plant
yng
Nghapel
Bethel.
Gwerthfawrogwyd eu cyfraniad yn fawr.
Yn yr hwyr roedd y Gymanfa Ganu o dan arweiniad Geraint
Roberts, Abergele ac Ystumtuen a’r organydd oedd
Rhidian Griffiths. Llywyddwyd y cyfarfod gan Y Parchg
Judith Morris a chafwyd neges heriol ganddi.
Roedd yr arweinydd yn canmol sain y canu a oedd yn
adlewyrchu’r gwaith paratoi a fu ymlaen llaw. Roedd
casgliadau’r diwrnod yn mynd tuag at Gymorth Cristnogol.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac i’r rhai fu’n paratoi ac
yn hyfforddi ar gyfer gwasanaeth y bore a’r Gymanfa Ganu
yn yr hwyr.
Mary ac Eleri
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Gwilym, Myfanwy
a Steffan

Steffan a Lowri
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Dulliau Duw a dulliau dyn
Crynodeb o bregeth
Y Parchg Dr Geraint Tudur 28 Ebrill
Soniodd Dr Geraint Tudur am bedair stori yn y Beibl lle
roedd pobl wedi digio â'r Iesu. Yn gyntaf soniodd am Martha
a Mair a ddigiodd ato am beidio mynd yn syth i'w cartref yn
Bethania tu allan i Jerwsalem i wella Lasarus cyn iddo farw.
Arhosodd am ddeuddydd yn Jerwsalem cyn mynd atynt!
(Ioan 11:1-44).

Yna soniodd am y daith ar y cwch drwy'r storm gyda'r
disgyblion. Tra roedd y disgyblion yn ceisio cadw rheolaeth
yn yr amgylchiadau peryglus hyn, roedd Iesu'n cysgu drwy'r
cwbl! Pan ddeffrodd gorchmynnodd i'r storm ostegu a
gofynnodd i'r disgyblion pam nad oedd eu ffydd ddigon cryf
i wrthsefyll y storm (Marc 4: 35-41).

Cymeriad a ddenodd dipyn o genfigen oedd Saceus, y
casglwr trethi. Ymwelodd Iesu â'i dŷ ar ôl pregethu yn
Jerico. Roedd y dorf yn rhyfeddu fod Iesu wedi dewis
cymysgu ag ef yn hytrach na cymdeithasu â phobl barchus
fel hwy. Ond ateb Iesu oedd: Dw i, Mab y Dyn, wedi dod i
chwilio am y rhai sydd ar goll, i'w hachub nhw. Darllenwch
Luc 19: 1-10 i glywed yr hanes i gyd.
Ar ôl i Pedr ateb cwestiwn Iesu am bwy oedd e yn Ceserea
Philipi (Ti ydy'r Meseia, Mab y Duw Byw) rhagfynegodd Iesu
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y byddai’n dioddef a atgyfodi (Byddai'n cael ei ladd, ond
yna'n dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn). Atebodd Pedr
wrth ddweud: Duw a'n gwaredo! Wnaiff hynny byth
ddigwydd i ti, Arglwydd! Mae'n amlwg fod y disgyblion, a
Pedr yn enwedig, wedi siomi'n fawr gyda rhagfynegiad
Iesu. Mae'n siwr eu bod yn ddig iawn hefyd ar ôl meddwl y
byddai diweddglo buddugoliaethus i'w hamser gyda'r Iesu.
Ond doedd y disgyblion ddim yn deall (Matthew 16: 13-22).
Gorffennodd Dr Geraint Tudur wrth ddyfynu Eseia 55 8-9:
Dydy fy mwriadau i ddim yr un fath â'ch bwriadau chi,
a dydy fy ffyrdd i ddim yr un fath â'ch ffyrdd chi
—yr ARGLWYDD sy'n dweud hyn.
Fel mae'r nefoedd gymaint uwch na'r ddaear,
mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi,
a'm bwriadau i yn well na'ch bwriadau chi.

Rhybuddiodd na ddylem ddisgwyl i Dduw ateb ein
gweddïau mewn ffyrdd bydol. Mae ei ffyrdd e'n wahanol ac
yn anodd eu deall weithiau ond yn y pen draw yn arwain at
wir fuddugoliaeth.

Adroddiad gan Hywel.
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Perthyn yn cyrraedd Ohio!
Ar galan Mai teithiodd pedwar ohonom - ni ein dau, ein
merch Luned a’n wŷr Aaron - i Ohio yn Unol Daleithiau
America, ar gyfer seremoni graddio ein hŵyr, Daniel
Rowbotham, un o blant y Morfa.
Bu Dan yn dilyn cwrs M.Ed ym Mhrifysgol Rio Grande ers
mis Ionawr 2018, a bu hefyd yn gweithio yng Nghanolfan
Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig.
Er bod yna ambell gwmwl bygythiol o gwmpas mentrwyd
cynnal y seremoni graddio yn yr awyr agored ac fe gafwyd
araith gofiadwy gan y gŵr gwadd, Dr Don Thomas, gofodwr
wedi ymddeol. Roedd Aaron ar ben ei ddigon pan lwyddodd
i gael sgwrs gyda’r dyn ei hun.
Tra roeddem yn Ohio cawsom gyfle i ymweld â nifer o
lefydd sy’n gysylltiedig â’r ymfudo mawr o Geredigion
ddechreuodd yn 1818 ac a ddathlwyd yn ardal Aberaeron
llynedd. Mae’r mynwentydd o gwmpas capeli Tyn Rhos
(capel cyntaf y Cymry), Nebo, Ebenezer, Horeb a Moriah
yn frith o gyfenwau Cymreig, ac ambell garreg yn Gymraeg.
Roedd yn rhaid inni ymweld â’r Amgueddfa Treftadaeth
Americanaidd Gymreig yn Oak Hill sy’n cynnwys eitemau
yn gysylltiedig â’r bywyd a’r diwylliant Cymreig yn yr ardal
dros y ddwy ganrif ddiwethaf, e.e. rhaglenni cymanfaoedd
ac eisteddfodau, hanes yr eglwysi, offer saer coed a
gludwyd o Gymru, a llawer mwy. Ac yng nghanol y
darluniau niferus ar y muriau gwelsom un gan aelod o
deulu’r Morfa, Gareth Owen, a dau gan ei dad Ifor Owen.
8

Bu hon yn wythnos fythgofiadwy a diolch o galon i bobl dda
Ohio am eu croeso cynnes, eu lletygarwch, eu
caredigrwydd a’u haelioni.

Shelagh a Gwynfor Jones
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Brecwast Mawr y Morlan
Wel dyma hyfryd - ddim yn siŵr sawl gwaith glywes i’r geiriau hynny
yn cael eu hynganu ddim ond yn ystod y cyfnod byr y bues i yn y
Brecwast Mawr gynhaliwyd yn Morlan yn ddiweddar fel rhan o
Wythnos Cymorth Cristnogol.
Roedd sawl rheswm am eu hadrodd - y wledd i ddechrau - cystal ag
unrhyw westy pum seren, o’r coffi i’r croissants, o’r crumpets i’r
cigoedd - rhywbeth at ddant pawb (a sawl peth at fy nant i!).
Roedd y croeso yn hyfryd - y teimlad o agosatrwydd a
chynhesrwydd wedi croesi’r trothwy ynghyd â safon uchel y gweini er i Gwerfyl a fi wneud ein gorau glas i ddynwared sgets weddol
enwog Laurel a Hardy wrth olchi’r llestri (os y’ch chi o dan hanner
cant oed, gofynnwch i’ch rhieni!).
Yn bwysicach na hyn oll efallai oedd y teimlad hyfryd o gwmnïaeth
a gynigiwyd heb unrhyw ffiniau o ran iaith, oed, rhyw na hil - y
sgyrsiau yn llifo a’r gymdeithas yn byrlymu. Onid dyma yw’n delfryd
yn enwedig mewn cyfnod lle mae unigedd a chasineb a gwrthdaro
yn broblem mor gyffredin yn ein cymunedau?
Diolch i bawb a fu’n rhan o’r trefnu ac i’r cwmnïau hynny a
gyfrannodd nwyddau i ddigwyddiad oedd yn cyd-redeg â nodau
Cymorth Cristnogol. Ac mae’n wych clywed i’r Brecwast Mawr yn y
Morlan godi dros £300 tuag at Wythnos Cymorth Cristnogol yn
Aberystwyth, wythnos sy’n canolbwyntio eleni ar famau yn Sierra
Leone a’r angen iddynt hwythau a’u plant hefyd gael pob cyfle i fyw.
Nawr te - pryd allwn ni neud e eto?
Deian
10
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Newyddion
Cydymdeimlwn yn ddwys ag Ann Skitt a’r teulu ar farwolaeth nai
Ann, sef Mr Hefin Lewis.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i: Gwynfor a Shelagh
Jones ar ddathlu eu priodas aur ar Fai 11eg.
Bu’r plant a’r ieuenctid yn brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf
yn cystadlu yn Eisteddfod y Morlan ac Eisteddfod
Pontrhydfendigaid, yn unigol ac mewn grwpiau. Buont hefyd yn
cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon,
nofio a rhedeg gan gynnwys chwaraeon Cenedlaethol yr Urdd.
Llongyfarchiadau i bawb ar eu llwyddiant.
Dymunwn yn dda i Mari Turner sydd yn dechrau ei blwyddyn fel
Maer tref Aberystwyth ac i Jeremy a fydd yn ei chynorthwyo
gyda’u hamrywiol ddyletswyddau.
Dymunwn yn dda hefyd i’n pobl ifanc sydd yn sefyll arholiadau
yn ystod yr wythnosau nesaf gan ddymuno’r gorau iddynt yn y
dyfodol.
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at ein haelodau a
ffrindiau sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi, cartrefi gofal ac
mewn ysbytai, sef Mona Bowen, Bet Evans a Myra Rice.
Agor y Llyfr
Yn y llun gwelir tîm Agor y Llyfr yn cyflwyno stori Jona yn Yr Ysgol
Gymraeg, gyda chymorth rhai plant o’r ysgol. Diolch i aelodau
clwb nos Lun a fu’n brysur yn peintio’r morfil ac yn creu’r offer
gweledol.
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Yn ystod y flwyddyn buont yn ymweld â’r ysgol unwaith bob
pythefnos ar ddydd Mercher, i gyflwyno stori o’r Hen Destament
yn y gwasanaeth. Ym mis Medi byddant yn cyflwyno storiau o’r
Testament Newydd.
Os oes rhywun arall yn dymuno ymuno â’r tîm, os gwelwch yn
dda a wnewch chi ddweud wrth Eifion neu Elen.

Dyddiadau i’w cofio:
Mehefin 9: Sul y Pentecost
Bore am 10 o’r gloch: Llanllanast (yn ystod amser Ysgol Sul)
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Dathlu’r Pentecost
Amrywiaeth o weithgareddau hwyliog.
Croeso i ffrindiau ac i oedolion ymuno.
Bore Sul, Mehefin 30ain am 11.15 o’r gloch yn y Morlan
GŴYL YR YSGOLION SUL yng nghwmni Meilyr Geraint.
Bydd casgliad tuag at DASH Ceredigion.
Bydd Cinio Barbeciw ar y diwedd.
Yr Ysgol Sul: Nos Wener 21 Mehefin am 6.30.
Noson Goffi, Adloniant a Stondin Gacennau
yn Festri’r Morfa. Elw at Apêl Eisteddfod Genedlaethol
Ceredigion 2020.

Newyddion Ebeneser
Cafwyd gwasanaethau bendithiol yn ystod y mis. Gan nad oedd
gwasanaeth yn Ebeneser ar Fai 12 roedd cyfle i ymuno ag
eglwysi eraill yr ardal yn y Gymanfa Ganu yng Nghapel Bethel.
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at ein haelodau a’n
cyfeillion ac at y rhai sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi neu
mewn cartref gofal.
Cydymdeimlwn yn ddwys ag Ann Skitt a’r teulu ar farwolaeth nai
i Ann, sef Mr Hefin Lewis, Pennant. Mae hon yn golled arall i Ann
a gollodd ei chwaer, Mrs Margaret Lewis ddechrau’r flwyddyn.
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Diolch
Casglwyd £325 at Apêl Seiclon Idai a derbyniwyd llythyr o ddiolch
gan y ‘Disasters Emergency Committee’. Diolch i chi am eich
haelioni.

Banc Bwyd Aberystwyth
Allech chi roi awr neu ddwy bob wythnos i helpu’n banc
bwyd lleol?
Mae angen pobol i wneud hyn:





derbyn galwadau gan asiantaethau, gan ddefnyddio eich
ffôn cartref neu eich ffôn symudol. Mae gennym system
sy’n trosglwyddo galwadau i chi heb ddatgelu eich rhif i neb
casglu rhoddion bwyd o archfarchnadoedd yn y dre a dod
â nhw i’r storfa yn eglwys St Anne, Penparcau.
cario parseli o’r storfa i flaen yr eglwys a chyfarch cleientiaid
a chynrychiolwyr pan fyddan nhw’n eu casglu.
Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Catherine
Griffiths (rhif ffôn 610160)
Neu gallwch gysylltu’n uniongyrchol â Thîm y Banc Bwyd
drwy e-bostio Malcolm ar foodbank@stannes.wales
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Holi Mari Turner, Maer Aberystwyth,

Llongyfarchiadau ar gael eich ethol yn Faer Aberystwyth,
Mari a diolch am fod mor barod i ateb cwestiynau Perthyn.
1. Ble gawsoch chi eich genu a’ch magu?
Fe’m ganwyd a’m magu yn Llanfyllin, Sir Drefaldwyn, chwe
milltir o’r ffin â Lloegr. Bu teulu mam yn siopwyr yno ers
sawl cenhedlaeth.
2. Pam a phryd y daethoch chi i Aberystwyth?
Des i Aberystwyth yn fyfyrwraig ym 1980 gan astudio
Drama a’r Gymraeg.
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3. Disgrifiwch yr Adran Ddrama yn y Brifysgol bryd hynny.
Roedd yr Adran Ddrama bryd hynny yn adran fechan ym
Maes Lowri gyda Theatr y Castell yn adnodd newydd sbon
danlli ar ein cyfer. Deuddeg myfyriwr oedd yn astudio’r
pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg yn fy mlwyddyn i, ac roedd
gennym ddarlithwyr gwych – yn eu plith Emily Davies a
Hazel Walford Davies, gydag Elan Closs Stevens yn
bennaeth ar yr adran.
4. Sut mae eich gyrfa wedi datblygu ar hyd y blynyddoedd?
Treulais bum mlynedd yn actores gyda Chwmni Theatr
Crwban yn Aberystwyth gan gyflwyno theatr mewn addysg
a theatr gymunedol. Wrth gyd-sefydlu Cwmni Theatr Arad
Goch gyda Jeremy a phedwar aelod arall ym 1989, cefais
gyfle i berfformio ac ysgrifennu dramau ar gyfer y cwmni,
gan gynnwys drama gomisiynwyd gan yr NSPCC a drama
gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a’r cyffiniau.
Wedi hyfforddi’n athrawes, fe dreuliais 18 mlynedd yn
dyfeisio a darparu “Iaith Trwy Ddrama” i ysgolion
Ceredigion, gan ddatblygu’r Gymraeg trwy dechnegau
drama. Bellach rwy’n hyfforddi athrawon yn adran addysg y
Brifysgol ac yn datblygu cynlluniau newydd i Arad Goch.
5. Rydyn ni’n falch iawn i chi a Jeremy ddod yn aelodau yn y
Morfa a’ch bod wedi codi Tomi a Megan yn y capel. Pa mor
bwysig yw hyn i chi?
Roeddem ein dau wedi colli ein rhieni erbyn bod Tomi yn
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bump a Meg yn ddwy oed, ac fe fu cefnogaeth teulu’r Morfa
yn allweddol wrth inni’u magu. Dwi’n gwerthfawrogi’r
gymuned ofalgar, y cyfle i feddwl yn wahanol mewn
gwasanaethau – ac mae canu emynau yn llesol tu hwnt!
6. Beth wnaeth eich denu i fod yn Gynghorydd?
Bues i’n chwarae â’r syniad o sefyll fel ymgeisydd mewn
etholiad sawl tro gan anghofio neu ailfeddwl yn reit sydyn.
Ond pan awgrymodd ambell gynghorydd y dylwn sefyll fis
Mai 2017 fe gytunais, gan mod i’n teimlo bod fy
nghenhedlaeth i wedi gwneud cam â’n plant trwy beidio
gwneud digon i amddiffyn ein ffordd o fyw a’n gwerthoedd.
Fe fu fy mam a’m tadcu yn gynghorwyr ar gyngor tref
Llanfyllin, felly roedd gen i syniad o’r disgwyliadau - ond
roedd cael f’ethol yn annisgwyl iawn!
7. Nawr eich bod ar fin dechrau ar gyfnod fel Maer
Aberystwyth, beth fydd y blaenoraethau i chi yn y swydd?
Pan fydd pobl yn prynu gan fusnes lleol yn hytrach na siop
gadwyn mae 63% o’r arian yn aros yn y gymuned yn
hytrach na mynd i goffrau busnes rhyngwladol. Fe hoffwn i,
felly, ganfod dulliau o annog pobl i gefnogi busnesau lleol –
er mwyn ennyn ffyniant economaidd yn ogystal ag arbed
niwed amgylcheddol wrth i nwyddau gael eu cludo yn bell.
Fe garwn i hefyd weld pontio cenedlaethau’r dref - rhannu
sgiliau a deall ein gilydd yn well. Trwy deithio gyda fy
ngwaith, dwi wedi gweld cymunedau yn llwyddo i ddod â
gwahanol garfannau ynghyd - trwy brosiectau ymarferol
sy’n rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau tra’n lleihau
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unigrwydd. Prosiectau yw rhain sydd yn aml yn mwneud â
bwyd a diwylliant. Tybed beth sy’n bosib mewn tref mor
unigryw ag Aberystwyth, gyda’i thrigolion creadigol a
chydwybodol? Fe fydd hi’n flwyddyn brysur dwi’n siwr...
Diolch Mari. Dymunwn bob bendith i chi, ac i Jeremy wrth
iddo eich cefnogi, yn ystod eich cyfnod o arwain Cyngor y
Dre.
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Gweddïwn
Gwasanaethu mewn byd o angen
Dduw cariadlon,
rwyt yn ein galw i’th wasanaethu mewn byd o angen.
wrth inni fwydo’r newynog
rydym yn offrymu bara i Grist yn yr anialwch;
pan fyddwn yn helpu suddo pydew ar gyfer pentref
sychedig,
rydym yn offrymu cwpaned o ddŵr i Grist ar y groes.
Cynorthwya ni i weld ein bod ym mhob gofal a roddwn
Yn byw’r Efengyl yn enw Iesu ein Gwaredwr.
Diolchwn iti am ein partneriaeth yn yr Efengyl
Â Christnogion mewn sawl gwlad.
Bydded inni galonogi’n gilydd
Wrth inni roi a derbyn yn enw Crist.
Pan glywir cri’r weddw a’r amddifad yn ein tir,
Gwna ni’n barod i ymateb gyda’n gilydd
Â thrugaredd a chyda ffydd.
John Johansen-Berg, addas Glyn Tudwal Jones
Allan o Amser I Dduw, gol Elfed ap Nefydd Roberts
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Ras Bywyd Aberystwyth 2019
Roedd yn fore perffaith fore Sul 12 Mai ar gyfer y ras
flynyddol ar brom Aberystwyth – Ras Bywyd / Race for Life
– gyda digon o heulwen ond awel fach hyfryd yr un pryd.
Am y tro cyntaf eleni, roedd yn ras i bawb, yn ddynion a
merched, ac roedd yn wych gweld cymaint o unigolion a
theuluoedd Capel y Morfa’n cymryd rhan ymhlith y 1,000 a
mwy oedd yno. Pwrpas y ras wrth gwrs yw codi
ymwybyddiaeth am 200 o wahanol fathau o gancr a chodi
arian ar gyfer ymchwil yn y maes, a gwyddom bob un am
rai o’n plith fel eglwys ac fel cymuned sydd wedi goroesi
cancr ac eraill sydd wrthi’n brwydro’n ddewr ar hyn o bryd.
Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth gwblhau’r ras, a
diolch am eich ymdrechion dros achos mor deilwng.
Gwenan
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SWYDDOGAETHAU MEHEFIN 2019
Blaenor y Mis Menai Lloyd Williams.
Porthorion: Dilys Lloyd neu Hywel Lloyd.
Blodau'r Cysegr – Y Morfa
2 Glenys James
9 Eifion ac Alwen Roberts
16 Ifor a Valmai Davies
23 Gareth a Nonna Owen
30 Joyce Knight a Violet Holden
Blodau Ebeneser
2 Marian Evans
9 Denise Morgan
16 Catherine Jones
23 Megan Morris
30 Hilda Williams
Cynorthwywyr Llestri Cymun (Nos)
1 Trish Hughes, Beti Roberts, Enid Jones, Elsbeth Jones.
Cynorthwywyr Ariannol
2 Beti Roberts a Blodwen Williams
9 Alun a Mary Jones Morris
16 Meirion Morgan a Menai Lloyd Williams
23 Brian Thomas a Dafydd Morgan Evans
30 Ellen Llwyd-Evans a Hefin Jones
Tregerddan
29 Dan ofal Geraint Lewis Jones, Gwerfyl Pierce Jones a
Brian Thomas.
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DYDDIADUR MEHEFIN 2019
Gwasanaethau'r Sul
10.00 a 6.00 yn y Morfa; 2.15pm yn Ebeneser
2
9
16
23
30

Bugail, Cymun yn y nos
Bugail
Bugail
Y Parchg John Roberts
Bugail

Ysgol Sul Plant a ieuenctid: bore am 10.00
Hwyl Hwyr bob prynhawn Llun am 3:45-5:00.
Clwb Ieuenctid bob prynhawn Llun am 3:45-5:00.
Cylch gweddi a choffi bore Mawrth am 10:30 yn Morlan.
Ffydd a phaned prynhawn Gwener am 2:00.
Cinio Bara Chaws
3 Mehefin Seion, Stryd y Popty 12.00 – 1.30.
Y Gymdeithas
Mercher, 5 Mehefin – Gwibdaith o dan ofal Hefin Jones

Golygydd y rhifyn hwn yw Hywel Lloyd.
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn mis Gorffennaf o Perthyn i
John a Sarah (sarahminyfron@hotmail.com) erbyn
dydd Gwener, 21 Mehefin, os gwelwch yn dda.
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