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Rhifyn 306

Dyfod pan ddêl y gwcw,
Myned pan êl y maent,
Y gwyllt atgofus bersawr,
Yr hen lesmeiriol baent;
Cyrraedd, ac yna ffarwelio,
Ffarwelio, - och, na pharhaent.
(R. Williams Parry)

Gair gan y Gweinidog: ‘Beth am fynd i Israel?’
Yn dilyn y penderfyniad i symud o Groesoswallt i Lanelli, y gri y byddwn
yn ei chlywed droeon yn ystod y blynyddoedd cynnar; “Beth am fynd i
Israel hefo chi?” Rhyw deimladau cymysg oedd gen i ar y pryd a hynny
am nifer o resymau, yn enwedig gan nad oeddwn wedi bod yno fy
hunan. Newidiodd hynny yn y flwyddyn 1997 gydag ymweliad cyntaf
â’r wlad ac fel llawer i un arall, y dyhead i ddychwelyd. Roedd yna
resymau eraill hefyd, megis yr ansicrwydd o dreulio gwyliau blynyddol
yng nghwmni aelodau, a phatrwm traddodiadol pererindodau all droi
yn rhyw fath o ‘busman’s holiday’! Ildio wnes i yn y diwedd ond gyda’r
canllawiau canlynol: y byddai’r grŵp yn fychan, na fyddem yn aros ar
bob cornel stryd i gynnal gwasanaeth, ac y byddai’r trefniadau yn
nwylo yr un cwmni yr oeddwn wedi eu defnyddio’n flaenorol. Ac felly
yng ngwres Awst 1999 dyma un ar bymtheg ohonom yn troi ein
golygon at faes awyr Gatwick a dechrau wythnos fydd yn aros yn y cof
am byth.
Nid dyma’r lle i fanylu, digon dweud bod treulio wythnos lawn yng
nghwmni aelodau yn brofiad arbennig. Mae perthynas gweinidog ag
aelod yn amrywio ond mae bod gydag aelod wrth fwrdd brecwast neu
swper, neu ymlacio dros gwpaned o goffi ar derfyn dydd heb sôn am
bresenoldeb ar safleoedd cysegredig, yn dwysáu’r berthynas honno.
Trist meddwl bod pedwar o’r un ar bymtheg bellach wedi ein gadael
ond bydd yr atgofion o’u cwmni yr wythnos honno yn parhau gan
gynnwys ambell sgwrs arweiniodd at fyfyrdod ac ar adegau eraill,
chwerthin iach.
Digwyddodd un o’r sgyrsiau hynny wrth lan Llyn Galilea. Mae yna
werth mewn traddodiad ac i bob un sy’n ymweld â’r fan honno, yr arfer
yw eistedd i lawr i fwyta Pysgodyn Sant Pedr, pysgodyn â marc crwn
tywyll arno, fel petai rhywun wedi gadael ôl ei fys ar y croen. Rydach
chi’n cofio’r hanes, fel y bu i’r Iesu atgyfodedig ymddangos ymhlith ei
ddisgyblion a hwythau’n brecwasta. Cadw traddodiad wnaeth pobl
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Llanelli wrth eistedd ar lan Llyn Galilea a chofio’r hanes ond gydag un
ychwanegiad. Yn dawel bach dyma un o’r saint yn gwyro ei phen tuag
ataf ac yn sisial y geiriau anfarwol, “ydi’n bosibl cael chipen fach gyda
hwn?” Bob tro y byddai’n cofio’r prynhawn hwnnw, mi fyddai’n
chwerthin ac yn diolch am gyfeillgarwch a chefnogaeth yr aelod
hwnnw ond ar yr un pryd yn sylweddoli addasrwydd y geiriau.
Mae Ioan yn ei Efengyl am ddaearu’r cyfan, y ddealltwriaeth o
bresenoldeb y Crist atgyfodedig, ac yn gwneud hynny mewn ffordd
arbennig. Mae yna gyfeirio at dystiolaeth unigolion, pobl ym mha
bynnag ffordd yr ydan ni’n deall hynny, yn datgan eu bod wedi gweld
yr Iesu yn nhermau corfforol, yn aml iawn yn ymddangos ac yn
diflannu, ond yn y fan yma mae yna sôn am bresenoldeb sy’n aros, yn
brecwasta gyda nhw ac felly’r awgrym ‘ym mhethau cyffredin bywyd’.
Beth yw ystyr dweud bod yr Iesu gyda ni mewn bywyd? Ai iaith
lythrennol sy’n cael ei defnyddio neu iaith ffydd? Yn y cyd-destun yma,
fe fyddai awduron yr Efengylau am ddefnyddio iaith lythrennol i
esbonio’r ddealltwriaeth a choncwest yr Iesu tros farwolaeth,
concwest sy’n arwain at fywyd newydd. ‘Roedd yr atgyfodiad i’w
ddeall mewn ystyr corfforol a holl oblygiadau hynny, ond mae
defnyddio iaith ffydd yn dwysáu’r ddealltwriaeth, ac yn cwmpasu
profiad ac ymgysegriad. Mewn geiriau eraill, bod yr Iesu i’w weld a’i
ddarganfod ‘ym mhethau cyffredin bywyd’, wrth i ni adnabod ei
oleuni, ei ddoethineb, ei wirionedd, ei gysur, ei nerth a’i gariad, ac wrth
i ni adlewyrchu’r cyfan yn ein perthynas â’n gilydd.
A'r gyfrinach fawr, i osod ein hunain i un ochr, a phan fo hynny’n
digwydd, yna ac yno mae’r Iesu yn amlygu ei hunan. Boed i ni’r nerth
a’r gwyleidd-dra i sylweddoli hynny.
Mwynhewch y Gwanwyn a chadwch yn saff!
Eifion
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Newyddion Ebeneser
Cofion …

Anfonwn ein dymuniadau gorau at ein holl aelodau a’n cyfeillion yn
Ebeneser. Rydym yn meddwl amdanoch ac yn anfon ein cofion atoch.
Gobeithio y cawn gyfarfod i gyd-addoli cyn bo hir.

Dymuno’n dda …

Dymunwn yn dda i Megan Morris sydd wedi symud i Maes y Môr.
Trefechan. Anfonwn ein cofion gorau ati hi ac at Llinos Hughes yng
Nghartref Pennal View, Blaenpennal ac at Brenda Griffiths yng
Nghartref Cysgod y Coed, Llanilar.

Dyddiad i’w gofio ...

Ddydd Iau, 19 Mai cynhelir y Sasiwn Genhadol yng Nghapel y Gopa,
Pontarddulais. Gweler y manylion yn y rhifyn hwn o Perthyn.
Anfonwn ein cofion at ein haelodau a’n cyfeillion yn Ebeneser. Cofiwn
yn arbennig am y rhai sydd mewn cartrefi preswyl neu yn derbyn gofal
yn eu cartrefi.
Edrychwn ymlaen at gyfarfod i gyd-addoli eto ar brynhawn Sul.

DARLITH FLYNYDDOL MORLAN-PANTYFEDWEN
The Word of the Lord? – Making the Bible Make Sense
Darlith gan Y Gwir Barchedig Jeffrey John,
Caplan Cysylltiedig Eglwys St George’s, Paris
Cadeirydd: Y Canon Enid Morgan

Nos Fawrth, 3 Mai, 2022 am 6.00 o’r gloch
yng Nghanolfan Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth
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Newyddion Morfa
Croesawu Aelod Newydd ...

Yn y Gwasanaeth Cymun fore Sul, 3 Ebrill, derbyniwyd Nest Gwilym yn
aelod yng Nghapel y Morfa gan ein Gweinidog, y Parch Eifion
Roberts. Estynnwyd croeso cynnes i Nest gan obeithio y bydd yn
teimlo’n gartrefol yn ein plith.

Cofion ...

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at y Parch Raymond Jones
sydd wedi symud o gartref Cysgod y Coed i gartref Abermad, hefyd at
Megan Morris sydd wedi symud i Maes y Môr, Trefechan.
Anfonwn ein cofion at bawb sydd yn derbyn gofal mewn cartrefi gofal
neu eu cartrefi eu hunain, hefyd at Mark Strong sydd yn parhau yn
Ysbyty Nedd Port Talbot.

Cydymdeimlad ...

Trist yw cofnodi marwolaeth Mrs. Mona Chambers, Heol Alun a
chartref Tregerddan. Cydymdeimlwn yn ddwys â’i mab, Huw a’i briod
Katrine ac â’r wyrion – Mari, Iwan a Siôn.

Dymuno’n dda ...

Dymunwn yn dda i’r rhai fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd yn Ninbych yn ystod gwyliau’r hanner tymor.
Dymunwn yn dda hefyd i’r ieuenctid fydd yn wynebu cyfnod yr
arholiadau yn yr ysgolion ac mewn colegau.
Dymuniadau gorau hefyd i’r aelodau sy’n ymgeisio am seddi yn yr
etholiadau ar y 5ed o Fai eleni.
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Wythnos Cymorth Cristnogol Mai 15-21
Eleni bydd Cinio Bara a Chaws, wyneb yn
wyneb, yn cael ei gynnal yng Nghanolfan
St Paul ar ddechrau Wythnos Cymorth
Cristnogol, sef Dydd Llun 16 Mai, a hynny
rhwng 12.00 ac 1.00 o'r gloch.
Croeso cynnes i bawb!

__________________________________
Agor y Llyfr
Bu’r tîm Agor y Llyfr yn cyfarfod ar Zoom i
ddarllen hanes digwyddiadau’r Wythnos
Sanctaidd ac anfonwyd y recordiad i’r Ysgol
Gymraeg ac Ysgol Llanilar. Diolch yn fawr i
bawb sydd yn cyfrannu at y gwaith hwn.

__________________________________
Golygyddion y mis hwn yw Gwenan Creunant a Nest Gwilym, gyda
diolch yn fawr i Nest am gytuno i ymuno â’r tîm o olygyddion. Diolch
hefyd i bawb sydd wedi anfon cyfraniadau i’r rhifyn hwn, yn lluniau ac
adroddiadau.
Anfonwch eich cyfraniadau ar gyfer rhifyn Mehefin 2022 at Gwenan
(gwenancreunant@gmail.com) neu Nest (nestgwilym@gmail.com)
erbyn dydd Gwener, 20 Mai, os gwelwch yn dda.
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Adnabod Aelod

Bore Sul, 3 Mai, cafwyd y cyfle i groesawu
Nest Gwilym i’n plith yn swyddogol fel
aelod. Mae Nest eisoes wedi dechrau
ymwneud â nifer o grwpiau o fewn yr eglwys
a’r gymdeithas, gan gynnwys ymuno â’r tîm
o olygyddion sy’n gyfrifol am Perthyn. Diolch
Nest. Dyma holi rhyw ychydig arni er mwyn
dod i’w nabod yn well!
Pam symud yn ddiweddar i fyw i ardal Aberystwyth? Mae Aber wastad
wedi bod yn bwysig i mi. Roedd mamgu a dadcu yn byw yn Bow Street (yn
y tŷ ble dwi’n byw rŵan a ble fuodd fy rhieni’n byw cynt) a taid a nain yn
byw ar y Waun. Felly ro’n i’n dod i Aber llawer pan ro’n i’n blentyn ac mae
gen i atgofion melys iawn o fynd i lan y môr i Borth, ar y mulod bach a’r
trampolins ar y prom ac i Gwm Rheidol efo taid. Ac i Aber ddes i i’r coleg.
Pan ddath y clo cyntaf yn 2020 ro’n i fyny yn Bow Street ac mi
benderfynodd mam a fi dreulio’r cyfnod efo’n gilydd yn lle ein bod ni’n
dwy ar wahân ar ein pen ein hunain. Felly fues i yma am 5 mis y flwyddyn
honno a rhan fwyaf o llynedd yn gofalu am mam yn ei salwch. Mae’r
pandemig wedi newid persbectif llawer ohonom ar fywyd, mae
blaenoriaethau a diddordebau rhywun yn newid. Mi wnes i fwynhau fy 21
mlynedd yng Nghaerdydd yn fawr ond roedd symud i Aber yn apelio ac
ro’n i’n awyddus i ddal gafael yn y cartref teuluol. Mae yna fanteision eraill
wrth gwrs – dwi’n agosach i’r gogledd, yn agosach at fy chwaer ac Erin fy
nith ym Mhumsaint ac mae yna gymaint o bethau yn mynd mlaen yn
Aber.
Dwed ychydig am dy hanes – lle cefaist dy fagu a’th addysg?
Ces fy magu yn Llanuwchllyn. Bu dad yn weinidog yno am chwarter canrif
cyn symud i Gaerfyrddin ym 1992. Felly merched Llanuwchllyn ydw i a
Lowri ond 8 oed oedd Non pan symudon ni felly mae hi’n bach o townie
Caerfyrddin! Ces fy addysg yn Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn ac Ysgol
y Berwyn y Bala. Doedd rhywun ddim yn sylweddoli ar y pryd cymaint o
gyfleoedd roedden ni’n ei gael a ddim yn deall nad oedd pawb arall yng
Nghymru yn cael hynny. Dod i’r Brifysgol yn Aberystwyth wedyn a graddio
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yn y Gymraeg. Yna cwrs ysgrifenyddol uwch dwyieithog am flwyddyn yng
Ngholeg Ceredigion. Yn ystod y flwyddyn honno ro’n i’n byw yn Bow
Street efo mamgu a dadcu yn ystod yr wythnos.
Lle wyt ti wedi bod yn gweithio ar hyd y blynyddoedd?
Ar ôl cwblhau’r cwrs ysgrifenyddol uwch cefais swydd gyda Chwmni Iaith
Cyf yn Llanbedr Pont Steffan gyda Llinos Dafis. Dim ond Llinos a fi oedd
yno ar y dechrau ond fe ymunodd Siân Wyn Siencyn efo ni wedyn.
Symudodd y swyddfa i Gastellnewydd Emlyn wedyn a daeth Gareth Ioan
yn Brif Weithredwr. Ym 1997 cefais swydd fel cyfieithydd yng Ngholeg
Meirion Dwyfor, Dolgellau a dychwelyd i fyw i Lanuwchllyn. Bûm yno am
3 blynedd. Yn 2000 symudais i Gaerdydd i weithio fel cyfieithydd i Gwmni
Testun ac yno dwi wedi bod tan eleni. Dwi’n dal i weithio fel cyfieithydd a
golygydd i’r cwmni o adre.
Beth yw dy ddiddordebau?
Darllen, canu, gwylio dramâu, eisteddfota a dilyn clwb pêl-droed Lerpwl!
Dwi wrth fy modd yn ymgolli mewn nofel dda ac yn darllen mwy nag
erioed. Dwi wedi ymuno â Chlwb Darllen Aber ac wrth fy modd yn trafod
llyfr y mis a chael syniadau am lyfrau eraill i’w darllen gan yr aelodau eraill.
Dwi di bod yn aelod o sawl côr ar hyd y blynyddoedd – Telynau Tywi,
Merched Uwchllyn a Chôr Canna ac wedi cael llawer o brofiadau gwych.
Un uchafbwynt oedd canu ar gae Stadiwm y Mileniwm cyn gêm Cymru v
Iwerddon yn nhymor y gamp lawn yn 2005. Dwi’n mwynhau gwylio cyfresi
drama ar y teledu a mynd i’r theatr ac i’r sinema. Mae’r Eisteddfod
Genedlaethol yn bwysig iawn i fi, dyna fy mhrif wyliau bob blwyddyn ac
rwy’n aelod o’r Cyngor a’r Panel Llên Canolog ar hyn o bryd. Dwi’n dilyn
Lerpwl ers dyddiau ysgol, wedi bod yn Anfield nifer o weithiau ond dim
hanner digon.
Mae’n amlwg bod ymaelodi mewn capel yn bwysig i ti. Pam felly?
Cwestiwn anodd! Fel merch ac wyres i weinidog dwi wedi cael fy magu yn
y capel a chyda phopeth sy’n gysylltiedig ag ef. Pan roedden ni’n blant
roedden ni’n mynd heb gwestiynu ond yn nyddiau rebelio’r arddegau falle
roedden ni’n protestio mwy ond eto’n teimlo ymlyniad pwysig. Cyfnod
wedyn o fynd yn achlysurol ond yna mynd i’r Priordy yng Nghaerfyrddin
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a’r Hen Gapel a’r Ysgoldy yn Llanuwchllyn. Ymaelodi â Chapel Salem yng
Nghaerdydd a oedd yn llawn bwrlwm ar fore Sul gyda chymaint o
deuluoedd ifanc yno. Dwi’n meddwl bod y cyfnodau clo wedi dwysáu fy
ffydd – ar un adeg fydden i’n ymuno â gwasanaethau Salem, y Garn a
Gofalaeth Llanuwchllyn ar-lein ac yn gwylio a gwrando ar y gwasanaethau
ar y cyfryngau hefyd. Roedden nhw’n gynhaliaeth ac yn gysur mewn
cyfnod mor anodd. Mae’r elfen gymdeithasol yn bwysig hefyd, y teimlad
o berthyn, o deulu.
Beth arall wyt ti’n edrych mlaen ato o setlo yn yr ardal hon?
Edrych ymlaen i fanteisio ar yr holl bethau sydd gan Aberystwyth a’r ardal
i’w cynnig. Mae yna gymaint yn digwydd yma ac mae’r dref yn lwcus iawn
o gael Canolfan y Celfyddydau a’r Llyfrgell Genedlaethol. Edrych ymlaen
hefyd at Eisteddfod Ceredigion wrth gwrs. Ac i ymuno â nifer o
gymdeithasau a gweithgareddau. Edrych mlaen hefyd at allu teithio mwy
i’r gogledd a dod i nabod Ceredigion ei hun.

_________________________________
Sasiwn Genhadol Chwiorydd y De

Eglwys y Gopa, Pontarddulais, Dydd Iau, 19 Mai
Cyfarfod y prynhawn am 2 o’r gloch –
Parch Derek Rees, Abertawe
Cyfarfod yr hwyr am 5.30 o’r gloch –
Dr Graham Thomas (Y Bala) – meddyg sydd wedi treulio sawl cyfnod
yn Lesotho yn cynorthwyo gyda’r elusen HIV Lesotho.
Cludiant: Trefnir bws o’r Henaduriaeth fydd yn cychwyn o Aberystwyth.
Enwau i Eleri os gwelwch yn dda. (612418/janeeleri@btinternet.com)
Cyfraniadau Ariannol: Os oes rhywrai’n dymuno cyfrannu at waith
cenhadol y Chwiorydd yma yng Nghymru ac mewn gwledydd tramor,
bydd Rhidian Griffiths yn barod i dderbyn eich cyfraniadau’n ddiolchgar.
Sieciau’n daladwy i Capel y Morfa (a Sasiwn Genhadol y Chwiorydd ar yr
amlen) Diolch yn fawr.
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Hoff Emyn
Tybed oes gyda chi hoff emyn, rhyw eiriau neu gerddoriaeth sy’n eich
cyffwrdd yn arbennig wrth eu clywed? Y mis hwn mae Perthyn wedi
gofyn i Mary Olwen Owen i ddewis ei hoff emyn hi, a dweud ychydig
am y rhesymau y tu ôl i’r dewis. Diolch Mary.
************
Tasg anodd yw dewis hoff emyn, oherwydd mae emyn yn plethu gyda'r
achlysur, boed hynny'n llon neu lleddf. Ond un o fy ffefrynnau yw 'Bydd
yn wrol paid a llithro, er mor dywyll yw y daith'. Awdur y geiriau yw
Norman Macleod (1812-72), Albanwr a oedd yn ddylanwadol yn
Eglwys yr Alban. Cyfieithwyd y geiriau i'r Gymraeg gan Ben Davies
(1864-1937).
Cyfeiriodd Delyth Morgan Phillips yn Cydymaith Caneuon Ffydd at
Macleod gan ddweud 'iddo ddangos blaengaredd ym myd yr emyn' - a
chytunaf yn llwyr gyda'i barn. Oni bai ein bod yn gwybod dyddiad geni
a marwolaeth Macleod, hawdd fyddai credu i'r emyn gael ei
ysgrifennu heddiw, gyda geiriau'r ddau bennill mor berthnasol i'r
cyfnod presennol. Er gwaetha popeth a ddaw i'n rhan, yr anogaeth yw
“Cred yn Nuw a gwna dy waith”.
Bydd yn wrol, paid â llithro,
er mor dywyll yw y daith;
y mae seren i’th oleuo:
cred yn Nuw a gwna dy waith.
Er i’r llwybyr dy ddiffygio,
er i’r anial fod yn faith,
bydd yn wrol, blin neu beidio:
cred yn Nuw a gwna dy waith.

Paid ag ofni’r anawsterau,
paid ag ofni’r brwydrau chwaith;
paid ag ofni’r canlyniadau:
cred yn Nuw a gwna dy waith.
Cei dy farnu, cei dy garu,
cei dy wawdio lawer gwaith;
Na ofala ddim am hynny:
cred yn Nuw a gwna dy waith.
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Hanner Marathon Caerdydd

Hir yw pob ymaros medden nhw, ac wedi ei
gohirio deirgwaith, dyma weld hanner marathon
Caerdydd, yr ail fwyaf ym Mhrydain, yn
dychwelyd. Dyma oedd y nawfed tro i fi ei rhedeg
ac mae’r cynnydd yn y diddordeb a’r rhedwyr yn
amlwg bob blwyddyn.
Roedd y tywydd yn berffaith eleni – ar gyfer y
gwylwyr beth bynnag –ond rwy’n credu i fi, fel nifer
o rai eraill, ddioddef rhywfaint oherwydd y gwres
gyda’r bedair filltir olaf yn enwedig yn gwneud i fi gwestiynu pa mor
gall oeddwn i. Roedd y tywydd braf, search hynny, yn golygu fod y
torfeydd oedd yn gwylio ac yn gweiddi anogaeth gymaint yn fwy ac
roedd hynny yn hwb sylweddol i’r coesau blinedig.
Roeddwn yn codi arian eleni ar gyfer uned gemotherapi Ysbyty
Bronglais a diolch i bawb am y gefnogaeth – mae’r swm bellach wedi
croesi’r £1,000. Byth eto” sibrydais wrth groesi’r llinell derfyn – o fewn
deuddydd roeddwn wedi cofrestru ar gyfer yr un ras yn yr Hydref!
Deian Creunant

Grŵp Ieuenctid yr Ysgol Sul

Ddechrau’r flwyddyn, bu grŵp
ieuenctid yr Ysgol Sul, sydd wedi bod
yn cyfarfod yn gyson iawn, yn plannu hadau a bylbiau
tu allan i’r capel, ac mae’n braf iawn gweld y blodau’n
ymddangos bellach, fel bod yna ychydig o liw tu allan i’r capel. Diolch yn
fawr i Catrin Marian am anfon ychydig o luniau atom o’r blodau.
Rydym wedi bod yn trafod tipyn am hadau yn y grŵp eleni, a hadau
gobaith yn benodol. Cynllun nesaf yr ieuenctid yw paratoi darlun anferth
o flodyn a cheisio ei lenwi â darnau arian, gan gysylltu ag apêl nesaf yr
Eglwys Bresbyteraidd i lenwi blodyn. Mwy o fanylion yn y rhifyn nesaf o
Perthyn.
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Beicio er budd y Banc Bwyd

Rydw i’n ddisgybl blwyddyn 11 yn Ysgol Penweddig, ac fel rhan o fy
ngwaith tuag at ennill Gwobr Dug Caeredin (Efydd), rydw i wedi
treulio pob bore Sadwrn am ddeuddeg wythnos yn helpu gyda gwaith
Banc Bwyd Stordy Jubilee. Mae’r Banc Bwyd hwn yn cefnogi unigolion
a theuluoedd yn ardal Aberystwyth.
Yn ystod 2020, cafodd 1,401 o becynnau bwyd eu dosbarthugan
Stordy Jubilee, a bu 2,152 o oedolion a 950 o blant yn defnyddio’r
gwasanaeth. Mae’n wasanaeth mor werthfawr ar adeg pan mae
costau byw yn cynyddu.
Mae fy ngwaith gwirfoddoli wythnosol wedi bod yn amrywiol, ac
mae’r tasgau wedi cynnwys trefnu’r stoc bwyd, casglu cyfraniadau,
clirio a glanhau, paratoi pecynnau bwyd, ayb. A diolch i Catherine
Griffiths a chriw gweithgar o wirfoddolwyr y Banc Bwyd am eu holl
waith ac am y cyfle i wirfoddoli gyda nhw.
Fel ffordd o godi arian i’r banc bwyd, penderfynais osod her imi fy
hun, sef i feicio 50 milltir yn ystod mis Mawrth. Fe fues i’n beicio ar
hyd Llwybr Rheidol, Llwybr Ystwyth ac yna i gwblhau’r her, beiciais
dros 20 milltir ar hyd Lôn Eifion yng Ngwynedd gan orffen y daith yn
nhŷ Taid. Roedd yn ddiwrnod bendigedig o braf!
Diolch yn fawr i bawb am eu haelioni. Llwyddwyd i godi cyfanswm o
£435. Gobeithio y bydd yr arian yn ddefnyddiol tu hwnt i’r banc
bwyd, ac yn gwneud ychydig bach o wahaniaeth.
Diolch o galon
Gethin Owen-Hughes
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Cylch Gweddi a Choffi

Bore Mawrth am 11 o’r gloch ar Zoom

Ar ddechrau mis Ebrill cafwyd dau gyfarfod i gyfeirio ein golygon at Yr
Wythnos Sanctaidd a’r Pasg. Yn y cyntaf cyflwynodd Eifion ddetholiad
o gerddoriaeth y Pasg – Y Croeshoeliad (Crucifixion) gan Steiner, Panis
Angelicus, yr emynau Cof am y Cyfiawn Iesu a Mae’r Gwaed a redodd
ar y Groes a’r recordiad o’r emyn gyfoes Yng Nghrist ei Hun o wefan
Gŵyl Llanw.
Yn yr ail gyfarfod cynhaliwyd gwasanaeth i fyfyrio ar ddigwyddiadau’r
Wythnos Sanctaidd trwy gyfrwng darlleniadau o’r Beibl, barddoniaeth
ac emynau a gyflwynwyd gan yr aelodau. Diolch i Eifion am drefnu’r
gwasanaeth.

Astudiaethau Ffydd a Phaned

Prynhawn dydd Gwener am 2 o’r gloch ar Zoom

Roedd Astudiaethau cyfnod y Grawys yn ein paratoi ac yn ein harwain
at y Pasg. Roedd pob uned wedi’i pharatoi’n ofalus gan ein
Gweinidog ac yn cynnwys adran arbennig o’r Beibl, nodiadau
cefndirol, fideos, cerddoriaeth, darluniau a neges gyfoes a
chwestiynau heriol i ni ymateb iddynt.
Y themau a gyflwynwyd oedd: Temtiad yr Iesu, Teyrnas Dduw, Dilyn
yr Iesu, Datganiad Pedr a Golchi Traed y Disgyblion.
Beth am ymuno ar gyfer y gyfres nesaf?
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, a chyfri Facebook
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Gweddi am heddwch

Diolch i Cytûn, Waunfawr am drefnu cyfarfod fore Sul y 3 Ebrill wrth y
Goeden Heddwch. Cyfle i weddïo am heddwch a chofio pobl Wcráin.
Parhawn i weddïo am y sefyllfa ddychrynllyd o anodd a thrist yno.

Cymdeithas y Morfa

Cynhaliwyd cyfarfod olaf y tymor ar 28 Mawrth gyda chriw da yn
bresennol ar Zoom. Cafwyd adolygiad o weithgareddau’r tymor ac
atgoffwyd yr aelodau o’r digwyddiadau a fu. Daeth siaradwyr o bell ac
agos diolch i dechnoleg. Yr Athro Jane Aaron a’i sgwrs ddifyr ar
Cranogwen agorodd y cyfarfodydd; daeth yr Athro Gareth F. Roberts,
Bangor wedyn a hanes Mary Warner y mathemategydd
ymddangosodd yn ei gyfrol Cyfri’n Cewri. Y Parchedig Mark Ansell a’i
anogaeth i bawb roi o wirfodd ei galon oedd neges y diolchgarwch.
Ann Wyn Griffith a’i chwaer Nia Higginbotham ymunodd ddechrau
Tachwedd i rannu’r hanes am y prosiect arbennig ‘Hanes Nain/Mamgu y bydd cyfle i glywed mwy amdano dros y ddwy flynedd nesaf. Mynd
o Beckhenham i Benrhiwnewydd drwy sgwrs ddifyr am daith ei fywyd
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a’i bererindod at y Gymraeg a wnaed yng nghwmni Dr Richard Crowe
a Gwenan Creunant.
Fe’n harweiniwyd at y Nadolig gan y Parchedig Lyn Léwis Dafis a
chafwyd hanes Sant Nicholas a’r cyfnod o roi a derbyn, haelioni a
dathlu’r cyfnod hwnnw a’r cyfan gyda Duw yn y canol. Gwta dri mis
bron yn ddiweddarach, mae’n anodd credu ein bod wedi colli Lyn, a
dwi’n siwr ein bod yn cydymdeimlo â’r teulu a’i ffrindiau yn eu colled,
ond yn diolch iddo am gyfoethogi cymaint o fywydau.
Eleni wedyn, y cwis blynyddol o dan arweiniad ein cwis feistr
meistrolgar Gwynfor Jones gafwyd ym mis Ionawr a chafwyd hwyl a
chyfle i ehangu’n gwybodaeth eto. Cwestiwn mawr yr Athro Iwan
Morus i ni oedd ‘A oedd Pantycelyn yn Wyddonydd?’ a chafwyd, trwy
gyfrwng gwaith ymchwil manwl a difyr, daith Iwan i brofi’r
ddamcaniaeth honno. Mynediad i Lesiant, Cymorth a Gofal pobl yng
Ngheredigion gafwyd yng nghwmni Siân Howys drwy gyfrwng
cyflwyniad clir a chynhwysfawr.
Wrth ddathlu Gŵyl Dewi drwy gyfrwng sgwrs a chân, y bytholwyrdd
Tecwyn Ifan oedd y gwestai arbennig ac yntau newydd ennill gwobr Y
Selar am gyfraniad oes i fyd cerddoriaeth. Pobl Heb eu Tebyg oedd
thema’r Parchedig Harri Parri wedyn ym mis Mawrth a’i gyflwyniad i
rai o gymeriadau’i gyfrol ddiweddaraf.
I gloi rhaglen y Gymdeithas am eleni, cafwyd cwmni difyr Deian
Creunant wrth iddo edrych ymlaen at Eisteddfod Ceredigion ym mis
Awst. Ymlaen tua Tregaron!
Diolchwyd i bawb am eu presenoldeb a’u cefnogaeth i’r cyfarfodydd
eleni eto ac i’r swyddogion am eu gwaith. Diolchwyd i Huw Evans am
drefniadau’r defosiwn ac i bawb gytunodd i’w geisiadau ac i Ifor Davies
am ei waith yn cadw trefn ar yr arian. Croesewir unrhyw gyfraniad at
goffrau’r Gymdeithas: os dymuwch gyfrannu, cysylltwch ag Ifor os
gwelwch yn dda. Dymunwyd yn dda hefyd i Lona Jones fel cadeirydd a
Hywel Lloyd fel ysgrifennydd y tymor nesaf.
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SULIAU MAI 2022
1 Mai – Eifion Roberts – yn y capel ac ar Zoom – oedfa gymun
8 Mai – Ifan a Catrin Roberts, Caerdydd – Zoom yn unig
15 Mai – Eifion Roberts – yn y capel ac ar Zoom
22 Mai – Geraint Tudur – lleoliad i’w benderfynu
29 Mai – Eifion Roberts – yn y capel ac ar Zoom
Mae’r holl oedfaon uchod am 10.00 o’r gloch, ac os hoffech
dderbyn y ddolen i ymuno ag unrhyw un ohonynt ar Zoom,
cysylltwch ag Eifion ar eifionroberts095@btinternet.com

Neges Ewyllys Da 2022
Bob blwyddyn ers 1922, ar 18 Mai, mae pobl ifanc Cymru yn anfon
neges o heddwch i bobl ifanc dros y byd, ac eleni, bydd y neges yn cael
ei chyfieithu i 100 o wahanol ieithoedd. Mae neges Heddwch ac
Ewyllys Da canmlwyddiant yr Urdd yn ffocysu ar yr argyfwng hinsawdd.
Mae’n alwad-i-weithredu gan blant a phobl ifanc Cymru i bobl ifanc y
byd, i ddefnyddio pwysigrwydd a phŵer ei llais i erfyn ar lywodraethau
a chorfforaethau mawr i weithredu ar frys er mwyn achub ein planed.
Er mwyn dyfnhau pwysigrwydd rhyngwladol y neges, ffurfiwyd
partneriaeth ffurfiol rhwng myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth a chriw o
fyfyrwyr o’r University of Life Sciences yn Norwy. Cafwyd gweithdai
rhithiol gyda myfyrwyr o’r ddwy brifysgol er mwyn trafod y pwnc a
rhannu syniadau a diwylliannau gwahanol. Roedd y gweithdai yn
cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda’r Athro Gareth Wyn Jones, sgwrs
gyda Chyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru, Haf Elgar, a sgwrs gyda
Alejandra Arias o Force of Nature, sefydliad sydd yn trafod pryder o
ganlyniad i’r argyfwng hinsawdd ac yn troi hyn i weithredoedd
cadarnhaol.
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Pobloedd Byd

Derbyn, O Arglwydd, ein heiriolaeth ar ran dy fyd,
a thrugarha wrth bawb sydd mewn angen
am ddiddanwch a chymorth dy gariad.
Pobl anghenus y byd:
y newynog, y tlodion,
y caethion a’r gorthrymedig
sydd heb wybod am gariad Duw a heb brofi cariad
cyd-ddyn.
Pobl anhapus y byd:
y galarus,
yr unig, yr amddifad a’r diymgeledd
a’r rhai sydd heb neb i’w caru.
Pobl anghyfrifol y byd:
y rhai sy’n gorthrymu eraill, sy’n malio dim
am adfyd eu cyd-ddynion ac sydd heb barch at Dduw na dyn.
Pobl addfwyn y byd:
y rhai sy’n tystio mewn gair a gweithred
i ffordd dra rhagorol cariad Crist.
Arglwydd, dysg ni oll i edrych ar y byd a’i breswylwyr
yng ngoleuni dy gariad di,
ac i fynegi dy gariad yn ein holl ymwneud â’n gilydd.
Gwna ni’n eofn ac yn ddewr wrth weithredu dy gariad,
heb ofni pwerau’r byd
na dirmyg a gwawd dynion.
Amen

(Elfed ap Nefydd Roberts allan o Cymer fy munudau, Gol. Aled Davies a
Trefor Lewis)
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Gwaith yr Ysgol Sul

Mae’r Ysgol Sul wedi bod yn brysur iawn yn ystod y mis diwethaf eto,
a diolch i’r athrawon am eu gwaith, i’r rhieni am eu cefnogaeth, ac i’r
plant am eu brwdfrydedd a’u gweithgarwch. Dyma rai lluniau o
weithgarwch Sul y Mamau a Llanllanast y Pasg.

19

Wythnos y Pasg
Cynhaliwyd Gwasanaeth Unedig Dwyieithog nos Iau Cablyd yn Seion
Stryd y Popty a Gwasanaeth Cymraeg dydd Gwener y Groglith yng
Nghapel y Morfa.
Ar fore Sul y Pasg cafwyd cyfle i ddod at ein gilydd yn un teulu i ddathlu
atgyfodiad yr Arglwydd Iesu yn yr ardd ger y capel. Canwyd yr emyn
Heddiw cododd Crist yn fyw, HALELIWIA i gyfeiliant pres Steffan Jones
a rhannwyd wyau Pasg i’r plant a’r ieuenctid. Aeth y gynulleidfa i’r
capel i barhau â’r addoliad a’r plant a’r ieuenctid a’u teuluoedd i
goedwig Penglais i chwilio am yr wyau a guddiwyd gan Catherine.
Roedd tasg ychwanegol ar y diwedd – sef gosod yr wyau gyda
llythrennau arnynt i ffurfio’r adnod MAE’R IESU YN FYW.
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