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Bedydd
Enlli Rhys

gwasanaethau’r sul

10.00: Oedfa deuluol gan gynnwys Ysgol Sul y Plant
11.00: Ysgol Sul yr Oedolion 5.30: Oedfa’r Nos

Mai 7            
Mai 14
Mai 21
Mai 28
Mehefin 4        

Gorffennaf 2    Gweinidog
Gorffennaf 9    Parch. Dafydd Andrew
Jones
Gorffennaf 16    Gweinidog
Gŵyl Pen Tymor
Gorffennaf 23 Undebol hwyr
Gorffennaf 30    Parch. Ifan Roberts
Awst 6
Undebol Berea
Newydd

Gweinidog
Moliant y Plant
Undebol hwyr
Gweinidog
Gadeirlan hwyr

Mehefin 11
Mehefin 18        Gweinidog
Mehefin 25
Undebol hwyr

dyletswyddau
Blaenor y Pythefnos

dyletswyddau
Blaenor y drws

Mai 7
Eirian Howells
14
Gareth Jones
21 a 28	Robat Roberts
Mehefin 4
Alwyn Lloyd Ellis
Mehefin 11 a 18
John Wynn Jones
25 a Gorffennaf 2 Gwyn Jones
Gorffennaf 9 a 16 Arfon Evans
23 a 30	Elin Walker Jones
Awst 6 a 27
Cynthia Owen

Mai 7
Menna Baines
14 a 21
Wyn Griffiths
28
Menna Baines
Mehefin 4 a 11
Delyth Oswy Shaw
18 a 25	Liz Roberts
Gorffennaf 2 a 9 Gareth Emlyn Jones
16 a 23
Elwyn Lloyd Jones
30 ac Awst 6
John Griffith

rhoddwyr y blodau (Cydlynydd: Elizabeth Roberts - 353915)
Ebrill 30	Enyd Roberts
Mai 7
Maisie Griffiths
Mai 14	Dilys Jones
Mai 21	Sara Jones
Mai 28
Cynthia Owen
Mehefin 4
Manon Ogwen
Mehefin 11
Mair Thomas
Mehefin 18
Arwyn Evans

Mehefin 25
Nia Williams
Gorffennaf 2
Mair Thomas
Gorffennaf 9
Gracie Williams
Gorffennaf 16	Elin Walker Jones
Gorffennaf 23	Eirlys Jones
Gorffennaf 30	Lynn Jones
Awst 6
Sarah Buchan U
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gair gan y gweinidog

R

y pa r c h e d i g e lw y n r i c h a r d s

Crist yn addo bywyd i’w ddilynwyr.
Yn draddodiadol meddyliwyd am
hynny fel bywyd mewn byd a ddaw
lle na fydd gofid na wylo na phoen,
ond rhoddodd yr Eglwys o’r cychwyn
hefyd bwyslais ar greu nefoedd ar
y ddaear drwy sicrhau cyfiawnder,
cofleidio heddwch a hybu bywyd da a
dedwydd.

ydym bellach yn y cyfnod
rhwng y Pasg a’r Sulgwyn,
mae digwyddiadau’r
Wythnos Fawr - yr ymdaith
i Jerwsalem ar Sul y Blodau, y Swper
Olaf, bradychu a dal Iesu, Pedr yn
gwadu, Iesu’n cael ei ddedfrydu a’i
groeshoelio a’i gladdu, a’r atgyfodiad
ar y trydydd dydd - yn dal yn y cof.
Ond bellach edrych ymlaen a wnawn
ni. Ac o adael y Pasg o’n hôl, fe
fyddwn ninnau hefyd, fel y credinwyr
cyntaf yn ceisio gwneud synnwyr o’r
byd.

Yr alwad i ni felly, yng ngoleuni
atgyfodiad Crist, yw ‘credu’, ac y
mae hynny’n fwy na chydsynio â
honiadau’r ysgrythur – mae’n golygu
mentro byw fel petai Iesu Grist yn
fyw, yr atgyfodiad yn wir, a daioni yn
cyfrif.

Nid yw byth yn hawdd cysoni
rhyfeddod yr atgyfodiad â’n byd ni,
sydd o hyd yn llawn marwolaeth
a drygioni. Eleni mae’r rhyfel yn
Syria sy’n bygwth troi’n wrthdaro
ehangach, ymosodiadau terfysgwyr
ar hyd a lled Ewrop a phryder am
ddatblygiad arfau niwclear yn Iran
a Gogledd Korea yn dangos pa mor
beryglus yw sefyllfa’r ddynoliaeth. At
hynny mae gwaeledd a phrofedigaeth
yn groesau cyson, ac mae’n anodd
dirnad weithiau sut y mae’r byd ar ôl
yr atgyfodiad yn wahanol i’r byd fel
yr oedd cyn hynny?.

Pan welodd John Wynn Jones y
llynedd fod gen i gar newydd, ei
gwestiwn i mi wrth syllu arno oedd,
‘Rydach chi wedi credu felly?’
Oeddwn, roeddwn i wedi mentro
newid yr hen gerbyd am un mwy
newydd, ac wedi ymddiried fod yr
un newydd yn well na’r hen. Yn y
cyfnod rhwng y Pasg a’r Sulgwyn,
onid yr alwad i ni i gyd unwaith eto
ydi credu, ac ystyried yng ngoleuni’r
atgyfodiad beth a ddichon arddel y
bywyd newydd yng Nghrist ei olygu
ar ein cyfer ni?

Diau fod gobaith ac addewid yn rhan
o’r ateb i’r fath ymholi, a neges y
Testament Newydd yw bod atgyfodiad

Elwyn Richards
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oedfa deulu'r pasg

F

Yn ystod y gwasanaeth cyflwynodd y
gweinidog groesau wedi’u gwneud o
ddail palmwydd i bawb yn y gynulleidfa.
Roedd y plant wedi cyrraedd y capel
yn gynnar y bore hwnnw er mwyn
cael brecwast yno, yn ôl ein harfer
cyn gwasanaeth teuluol y Pasg bob
blwyddyn. Roedd blas ar y Coco Pops
a’r tôst, ac roedd blas hefyd ar y baned
wedi’r oedfa a baratowyd (gan y dynion
y tro hwn), gyda chyfraniadau’n mynd
at Apêl Corwynt Cariad, i godi arian ar
gyfer trigolion Ynysoedd y Pilipinas.

ore Sul, 2 Ebrill, cafwyd Oedfa
Deulu’r Pasg gyda nifer o
unigolion a phlant yn cymryd
rhan mewn gwasanaeth o dan
arweiniad ein gweinidog. Ymhlith yr
eitemau yr oedd cyflwyniad effeithiol
iawn yn dramateiddio hanes yr
Orymdaith i Jerwsalem ar Sul y Blodau
ar ffurf adroddiad newyddion, gyda rhai
o aelodau’r capel ac un aelod o Eglwys
Emaus yn cymryd rhan. Dyma'r criw
sy'n rhan o gynllun 'Agor y Llyfr' ac
ar gyfer yr eitem hon fe gawsant help
parod rhai o blant yr Ysgol Sul hefyd.
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Uchod: John Wynn Jones a Iolo Evans oedd yng ngofal stondin mygiau Corwynt Cariad ar ddiwedd
Oedfa Deulu'r Pasg. Mae digonedd o fygiau ar ôl a bydd cyfleoedd pellach i'w prynu.
Isod: Cynthia Owen a Delyth Oswy Shaw yn cymryd rhan yng nghyflwyniad 'Agor y Llyfr' yn ystod
Oedfa'r Pasg.
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bedyddio enlli

dirgelwch y
plÂt

A oes gan unrhyw un o'n darllenwyr
wybodaeth am y plât sydd yn y llun
uchod? Mae'r ddelwedd a'r ysgrifen
yn las ar gefndir gwyn. Y llythrennau
uwchben llun yr adeilad yw C.B.C.S.
– P.C.H-J a'r dyddiad oddi tano yw
19 Hydref 1926. Mae'r lleoliad a'r
rheswm am gyhoeddi'r plât yn dipyn o
ddirgelwch. Os oes ganddoch unrhyw
wybodaeth cysylltwch â Deiniol Jones
ar 07979577924 neu gdeiniol@hotmail.
com
Os hoffech weld y plât, ewch draw i
Siop Hen Bethau Rhif 65, Stryd Fawr,
Bangor (ochr yr Orsaf i'r Stryd Fawr).

Roedd yn hyfryd gweld y capel yn
llawn ar gyfer oedfa fedydd Enlli Rhys,
merch Rhys a Manon Jones a chwaer
fach Efan Rhys, ar 19 Mawrth, gyda
nifer o aelodau o'r teulu a'u ffrindiau
wedi ymuno â ni. Roedd Enlli fach i'w
gweld yn ddiddig iawn ym mreichiau
ein gweinidog wrth iddo'i chario o
gwmpas y capel i gyfarfod pawb yn y
gynulleidfa.

Casgliad Dorcas

Casgliad sy’n cael ei wneud pan fydd pobl ar y ffordd allan o’r capel ar ôl gwasanaeth Cymun yw
Casgliad Dorcas. Mae’r arian yn mynd at wahanol achosion da. Ar hyn o bryd rydym yn casglu
tuag at Gymdeithas y Deillion Gogledd Cymru.
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apÊl corwynt cariad 2017

E

gweithgaredd i geisio cyrraedd y nod.
Cynhaliwyd bwrdd gwerthu a darparwyd
paned gan yr ysgol Sul ar ôl dwy oedfa
deulu, cafwyd cyflenwad o fygiau efo
logo’r apêl i’w gwerthu hefyd, ac aeth
hanner casgliadau'r Sul cyn y Dolig,
ynghyd ag elw o’r siop lyfrau sydyn a
gynhaliwyd ym mis Tachwedd, tuag at
yr apêl. A phan ymwelodd ei Anrhydedd,
y Barnwr Niclas Parry, â’r Gymdeithas
cyfrannodd yntau'r tâl a gynigwyd iddo i
Apêl Corwynt Cariad.

leni mae Eglwys Bresbyteraidd
Cymru ar y cyd â Chymorth
Cristnogol yn codi arian tuag at
Ynysoedd y Pilipinas.

Er bod y wlad hon wedi datblygu llawer
ers iddi ddod yn wlad annibynnol yn
1945, mae tlodi difrifol yn parhau yno,
yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig ac
yn slymiau'r dinasoedd. Un o broblemau
mawr y wlad yw'r corwyntoedd niferus
sy'n ei tharo'n aml, ac oherwydd
effeithiau newid hinsawdd mae'r
corwyntoedd ar gynnydd a'u dinistr yn
ddychryn. Trawyd yr ynysoedd gan
gorwynt enbyd dros y Nadolig, a chofiwn
am effaith echrydus Corwynt Hayian ar
y wlad yn 2013. Nid rhyfedd, felly, yr
enwyd apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru
a Chymorth Cristnogol yn ‘Gorwynt
Cariad’.

Rydym felly ar y ffordd i gyrraedd y
nod ac eisoes wedi codi ychydig dros  
£1,000. Er mwyn rhoi cyfle i bawb
allu cyfrannu bydd amlen arbennig y
gellwch ei defnyddio i gyfrannu tuag
at Corwynt Cariad yn cael ei dosbarthu
efo'r RHIFYN NESAF o Ichthus. Llawer
o ddiolch am eich haelioni hyd yma a
bendith Duw fyddo ar bob ymdrech a
wneir yn ystod y flwyddyn i godi arian at
yr Apêl.

Y targed ar gyfer Berea Newydd yw
£15 yr aelod, ac eisoes cynhaliwyd sawl

Byddai swyddogion y capel yn falch iawn o recordio
gwasanaethau ar gyfer aelodau sydd yn cael
anhawster i fynychu’r oedfaon.
Os hoffech i ni recordio gwasanaeth ar eich cyfer
cysylltwch ag un o’r blaenoriaid neu ffoniwch
Dr Gwilym Roberts ar 01248 370377
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y gymdeithas

Cyndadau lliwgar Mab y Mans (9 Chwefror)
bruce griffiths

Un o feibion disglair Meirionnydd, sef
yr Athro Peredur Lynch, a fu'n diddanu'r
Gymdeithas noson 9 Chwefror eleni.
Er na fuasai, meddai, yn heliwr achau
o hil gerdd, eto bu ar drywydd ei
gyndadau, "y teulu o Fôn". Gan fab
i weinidog uchel ei barch o Garrog,
gallesid disgwyl hanes achres dra
pharchus, ond hanes cymeriadau brithion
braidd a gawsom – mwy nag un wedi
bod o flaen ei well yng Nghaergybi,
Biwmares a mannau eraill ym Môn!
Rhaid cofio mai yn oes Victoria a chynt
y bu hyn, pan gosbid y troseddau lleiaf
yn ddidrugaredd, mewn byd o gyni
truenus. Mor hawdd y gallasai'r Athro

ddewis dilyn cadwyn arall, fwy parchus,
yn hanes ei deulu, ond go brin y buasai
hynny yr un mor ddiddorol!

Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Gari Wyn
(9 MAWRTH)
a r f o n e va n s

pwnc dyma droi'n ôl at y busnes ceir fel
ei dad. Ond yn awr gwerthu ceir ydoedd
yn fwy na'u trwsio a hynny gyda chryn
lwyddiant. Erbyn heddiw mae hefyd
yn darlledu, gyda rhaglen wythnosol
ganddo ar Radio Cymru.

Cafwyd noson bleserus iawn yn y
Gymdeithas ar noson Gŵyl Ddewi
ym Merea Newydd ar 9 Mawrth. Bu
trefniant y bwyd yn nwylo Pryd i
Bawb a'r Gŵr Gwadd oedd Gari Wyn,
Tŷ'n Llwyn, Pentir. Testun ei sgwrs
oedd 'Cyfraniad Bechgyn Uwchaled i
ddiwylliant Cymru'. Brodor o Uwchaled
yw Gari Wyn, er ei fod wedi ei eni yng
Nghaer cyn symud i Lasfryn pan oedd
yn blentyn wrth i'w dad agor garej yno.
Cafodd Gari Wyn radd mewn hanes yn y
Brifysgol ac yna wedi cyfnod o ddysgu'r

Yn ei sgwrs adroddodd Gari Wyn
sut y cefnodd nifer ar Uwchaled, gan
gynnwys Jac Glan-y-gors, a'i mentro hi
i Lundain i gynnal busnes. Yno aethant
ati i sefydlu Y Cymmrodorion a hefyd Y
Gwyneddigion, ac o'r cymdeithasau yma
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Roedd y Saeson hwythau wedi ceisio eu
gorau glas i ddiffodd yr ymwybyddiaeth
o Gymreictod yn y blynyddoedd cyn
hynny ac wedi hynny hefyd.
Diolchwyd i Gari Wyn am ei waith yn

y tyfodd yr Eisteddfod Genedlaethol
maes o law. Arweiniodd hynny yn ei
dro at greu Prifysgol Cymru gan feithrin
ymdeimlad o Gymreictod, sydd erbyn
heddiw wedi esgor ar Senedd i Gymru.
Dau gant a hanner o flynyddoedd yn ôl
roedd Cymry Llundain, a'r cymdeithasau
newydd yma, yn cyfarfod yn y tafarndai.
Roedd Jac Glan-y-gors yn rhedeg un
o'r tafarndai ac yn naturiol roedd y
cymdeithasau'n mynychu ei dafarn ef.
Roedd nifer o dafarndai ac mae llawer
ohonynt yn dal yn dafarndai hyd heddiw.
Roedd Gari Wyn wedi cael cyfle i alw
hebio'r tafarndai a gawsai eu henwi
yng nghofnodion Y Cymmrodorion a'r
Gwyneddigion.

olrhain cefndir y gŵyr arbennig yma
gan ei ddychmygu ei hun yng nghyfnod
ac ym myd y sefydliadau a'r bobol
eithriadol yma yn hanes Cymru, a chan
ddod â'r cyfan yn fyw iawn inni.

Hwyrach fod bomiau Hitler wedi methu
dinistrio'r sefydliadau a feithrinodd yr
ymdeimlad o ddiwylliant Cymraeg a
Chymreig ym mhrifddinas y Saeson.

cofiwch am dudalennau berea ar y gwefannau!
www.gofalaethbangor.org / www.henaduriaetharfon.org
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cylch y chwiorydd
taith i'r india

D

gwenno pritchard
Ym Madras y sefydlwyd yr East India
Company yn 1640, ac fe fu hyn yn
fodd i gryfhau'r dylanwad Prydeinig yn
y dalaith. Mae diwydiant ffilmiau yn
Tamil Nadu hefyd. Mae llawer o demlau
hardd yn Tamil Nadu, rhai sydd yn
dyddio'n ôl i’r 7fed a’r 8fed ganrif, ac ym
Madurai mae’r deml ryfeddol sydd yn
denu miloedd o bererinion, nid yn unig
yn lle i addoli, ond hefyd yn cynnwys
bazaars, a siopau, yn gwerthu pob math
o drugareddau, bwyd, a blodau.

ydd Mercher, Chwefror 1af,
daeth un o’n haelodau, sef
Eleri Parry Griffith, atom
i sôn am un o’i theithiau
i’r India. India yw’r seithfed wlad
fwyaf yn y byd, ac oherwydd hynny, y
mae’n amrywio'n fawr yn ddaearyddol.
Mae Eleri wedi gwneud pedair taith i
daleithiau yng Ngogledd yr India, ond y
tro yma aeth â ni i’r de, i daleithiau Tamil
Nadu a Kerala. Mae Tamil Nadu a Kerala
ar flaen deheuol yr India, Tamil Nadu
yn y de
ddwyrain, a
Kerala yn y
de orllewin.
Tamil yw
iaith Tamil
Nadu, a
Malayalam
yw iaith
Kerala.

Roedd Eleri
wedi trefnu i
deithio gyda
chwmni a
roddai gyfle
i gyfarfod
a’r bobl leol,
ac i ymweld
â’u cartrefi.
Ym Madurai
y cyfarfu’r
Glaniodd yr
teithwyr
awyren ym
â gŵr o’r
maes awyr
enw Babu,
Chennai/
Teml yn edrych dros Fae Bengal yn Tamil Nadu.
ac aethant
Madras,
gydag
prifddinas
ef mewn car ar draws Tamil Nadu, i
talaith Tamil Nadu, a dywedodd Eleri,
Cochin, yn Kerala, lle cawsant gyfarfod
wrth iddi ddod i lawr o’r awyren, ei
â’i deulu. Roedd tŷ Babu yn syml iawn,
bod yn gallu arogli’r India, y tanau,
llawr mwd, dim dodrefn, set deledu fach
a’r blodau. Mae'r India'n apelio at y
iawn, a hoelen ar y wal i ddal calendr, ac
synhwyrau, yr hyn yr ydych yn ei weld,
ambarél, a mainc i eistedd arni. Erbyn
ac yn ei arogli.
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nag yn unlle arall yn yr India, ac mae
safon llythrennedd yn 70 i 80 y cant. Mae
hyn oherwydd fod y Maharajas wedi
rhannu’r tir yn decach, a rhoi mwy o
addysg i’r bobl. Kerala fu'r lle cyntaf yn
y byd i ethol llywodraeth gomiwnyddol.
Mae’r tir yn ffrwythlon iawn, gyda’r
tyfiant yn doreithiog. Ceir dau neu dri
chynhaeaf reis y flwyddyn.

hyn, mi roedd y teulu wedi hel digon o
arian i gael tŷ gwell.
Darn cul o dir ffrwythlon yw Kerala,
yng nghysgod mynyddoedd y Western
Ghats. Oherwydd hyn doedd neb yn
gallu ymosod ar Kerala o’r ochr yna, ond
o ochr y môr roeddent yn agored i bob
math o ddylanwadau. Mae Kerala yn lle
gwaraidd iawn. Mae cymdeithas fach o
Iddewon yma ers dwy fil o flynyddoedd,
ac mae Cristnogion, Moslemiaid, a
Hindwaid yn byw'n gytûn.
Yn Kerala, mae safon addysg yn uwch

Profiad arbennig yn Kerala yw teithio
mewn cwch cludo reis ar hyd y camlesi,
heibio tai bach to gwellt, ynghanol
blodau lliwgar, coed bananas, coed
mangos, a phalmwydd coco uchel.
Roedd gweld plant bach yn nofio, a
merched mewn dillad lliwgar yn gwneud
eu golchi yn y camlesi yn gwneud i
rywun deimlo nad oedd dim wedi newid
dros y blynyddoedd.

Teithio ar un o’r camlesi yn Kerala.

Cynhadledd Flynyddol
Undeb Athrofa'r Bala
Seilo Eglwys Unedig Llandudno

Dydd Mawrth, 9 Mai, 9.45am ac 1.30pm

Y Thema: AI DUW YDY'R BROBLEM?
Y Siaradwyr: Y Parch Aled Jones Williams
Y Parch Ddr Elfed ap Nefydd Roberts
Croeso cynnes i bawb
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dydd gweddi byd-eang y
chwiorydd

D

gwenno pritchard

ar yr ynysoedd, ond Saesneg, a Ffilipino,
yw’r ieithoedd swyddogol. Noddir addysg
y cyhoedd gan y llywodraeth, gyda 96%
o’r boblogaeth yn llythrennog. Mae’r
economi yn un o’r rhai mwyaf ffyniannus
yn Asia, er fod llawer o bobl yn gorfod
ymfudo i gael gwaith, ac mae hyn wedi
cael effaith ar wead y gymdeithas.
Cristnogaeth yw crefydd y mwyafrif, a
hynny o ganlyniad i’r gwladychu gan
Sbaen, gyda 80% o’r boblogaeth yn
Babyddion. Mae crefydd a’r llywodraeth
yn gwbl ar wahan

ydd Gwener, Mawrth 3ydd,
cynhaliwyd gwasanaeth
Dydd Gweddi Byd-Eang
y Chwiorydd ym Merea
Newydd. Lluniwyd y gwasanaeth eleni
gan ferched Ynysoedd y Pilipinas. Nifer
o ynysoedd yng Ngorllewin y Cefnfor
Tawel yw Ynysoedd y Pilipinas. Mae
saith mil o ynysoedd yn y grŵp, gyda
phobl yn byw ar tua mil ohonynt, er bod
llai na hanner yr ynysoedd hynny'n fwy
nag un filltir sgwar. Mae 95% o’r tir ar un
ar ddeg o’r ynysoedd, a’r tair ynys fwyaf
yw Luzon, Visayas, a Mindanao.

Cyn y gwladychu gan y Sbaenwyr,
roedd gan ferched rywfaint o statws yn y
gymuned, ac yn cael eu trin yn gyfartal.
Ar ôl y gwladychu darostyngwyd safle’r
ferch trwy’r ynysoedd i gyd. Dim ond
17% o ferched sydd yn dal swyddi yn y
llywodraeth, a hynny oherwydd prinder
addysg, ond mae merched yn fwy amlwg
yn yr eglwysi. Mae merched yn gwneud

Mae Ynysoedd y Pilipinas yn weriniaeth
gyfansoddiadol, gydag arlywydd a
llywodraeth. Y brifddinas yw Manila.
Mae poblogaeth yr ynysoedd tua chan
miliwn, ac mae'n boblogaeth ifanc iawn,
gyda llawer o bobl o wledydd eraill Asia
wedi ymdoddi i’r boblogaeth. Mae rhwng
120 a 170 o ieithoedd yn cael eu siarad
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yn rhannu ei roddion
llawer er mwyn
yn gyfartal.
cynnal eu teuluoedd,
ond maent yn dal i
I ddilyn y
gael eu trin fel rhai
gwasanaeth, cafodd
israddol. Yn ystod
pawb fwynhau paned,
yr ail ryfel byd
a theisen wedi ei
dioddefodd merched
choginio yn ôl rysáit o
Ynysoedd y Pilipinas
Golygfa o’r Ynysoedd.
Ynysoedd y Pilipinas.
drais a chamdriniaeth
Os hoffech goginio
enbyd gan filwyr
rhai o’r teisennau yma, dyma’r rysáit.
Siapan, ac mae llawer o’r merched sydd
yn ymfudo i chwilio am waith heddiw yn
Cacennau Bach cnau coco
debygol o ddioddef yn yr un modd.
o’r Pilipinas
CYNHWYSION
Oherwydd eu lleoliad yng Ngorllewin
100g menyn wedi’i feddalu
y Cefnfor Tawel, yn agos at y
100g siwgr mân
Cyhydedd. Mae Ynysoedd y Pilipinas
2 wy
yn dioddef nifer fawr o gorwyntoedd, a
daeargrynfeydd, tuag ugain y flwyddyn, a Tun(379g) llefrith condensed
½ llond llwy de o flas fanila
chyda’r newid yn yr hinsawdd yn golygu
200g cnau coco mân (dessicated)
bod y sefyllfa'n gwaethygu. Lladdwyd
80g blawd plaen
miloedd o bobl pan drawodd corwynt
Haiyan yr ynysoedd yn 2013.
• Gwres y popty 350F, 180C, nwy 6
Gosodwch gas papur bach ym
Thema gwasanaeth Dydd Gweddi Bydmhob twll mewn tun pwrpasol.
Eang y Chwiorydd eleni, yw Ydw ʼi’n
Annheg a Thi? felly mae’n amlwg nad yw • Hufennwch y menyn mewn powlen
gan ddefnyddio peiriant llaw ar
merched Ynysoedd y Pilipinas yn fodlon
gyflymder isel.
a'u sefyllfa. Seiliwyd y gwasanaeth ar lun
• Ychwanegwch y siwgr a churo nes
gan wraig o’r ynysoedd, sydd yn dangos
bydd yn ysgafn.
anghydbwysedd bywyd. Mae un ochr i’r
llun yn dangos cyfoeth a llawnder, gyda’r • Ychwanegwch yr wyau fesul un gan
guro’n barhaus.
ochr arall yn dangos tlodi a diflastod.
• Ychwanegwch y llefrith a’r fanila
Clywsom am y cynllun”Dagyaw” lle
a chymysgwch yn dda. Mewn
mae nifer o bobl yn plannu hadau reis.
powlen arall cymysgwch y blawd
Does dim cyflog i gael, ond pan ddaw’r
a’r cnau coco yn drylwyr, ac yna’u
cynhaeaf, fe fydd y gweithwyr yn
hychwanegu at y cymysgedd wy.
rhannu’r cnwd rhyngddynt. Defnyddiwyd
Cymysgwch yn dda
dameg Y Gweithwyr yn y Winllan, i
• Llenwch bob cas papur.
gefnogi’r thema. Daethpwyd i’r casgliad
• Coginiwch am 15 i 20 munud, nes
ar ddiwedd y gwasanaeth, fod Duw yn
byddant yn euraidd.
Dduw teg a chyfiawn, ond nad yw dynion
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r.r. morris - gweinidog,
emynydd a bardd

D

enid roberts

arllen Y Glannau oeddwn
i – papur bro Glannau Clwyd
a Gwaelod y Dyffryn – a
chanfod i Geraint Percy
Jones draddodi gwledd o ddarlith i
aelodau Cylch Llenyddol Y Faenol Fawr,
Bodelwyddan, yn ddiweddar, ar 'Fywyd a
Gwaith y Dr T.H. Parry- Williams'.

Ysgol Wigan. (Hyn yn ei eiriau ef ei hun
yn ôl J.W. Jones – Joni Bardd, 'Stiniog.)
Wedi cyfnod yno ac yn Holt, yn ôl y
daeth fel archwiliwr llechi i chwarel
Cwmllan. Dechreuodd bregethu yn 1876
tra oedd yn flaenor yng nghapel Rhydddu. Aeth am flwyddyn i Ysgol Clynnog
ac am dair arall i astudio i Goleg y
Bala cyn cael ei ordeinio yn weinidog
gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn Yr
Wyddgrug. Priododd gyda Katherine
Morris, merch y Parchedig David Morris,
Caeathro, a chael pedwar o blant. Roedd
yn ŵr hoffus a phawb yn hapus yn ei
gwmni gyda' i aelodau a'r plant fel un
teulu mawr ganddo.

Roedd y Dr Parry-Williams yn nai i'r
enwog Barchedig Richard Roberts
Morris fu am ddeuddeng mlynedd yn
weinidog yng Nghapel Siloh, Caernarfon,
ac am dros ddeng mlynedd ar hugain yng
Nghapel y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog,
un o gapeli mwyaf y Cyfundeb. Capel
hardd gyda'i bileri Groegaidd, a golygfa
dros bontydd y rheilffordd am Gwm
Bowydd a'r Moelwynion.

Cyfansoddai lawer gan ennill amryw
wobrwyon a chadeiriau. Daeth Pryderi
(ei ffugenw) yn ail allan o bymtheg yng
nghystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod
Genedlaethol Llanelli 1895, am ei
bryddest 'Ioan y Disgybl Annwyl', sydd
yn diweddu fel a ganlyn:

Ganwyd y Parchedig R.R. Morris yng
Nghae'r Gors, Arfon – cartref ei daid a'i
nain – ar Fehefin 20, 1852, yn un o saith
o blant i William a Mary Morris, ac yno
y cartrefodd. Pan oedd yn ddeuddeg oed
aeth i fyw at ei rieni i Ryd-ddu er mwyn
mynd i'r ysgol leol. William Jones o
Benmachno oedd ei athro – y Parchedig
William Machno Jones, America, yn
ddiweddarach.

Os hunodd gyda'i dadau,
Mae'n aros eto'n fyw,
Yn cadw gwinllan cariad
Yng nghanol eglwys Dduw.
Pereiddia'i lais orfoledd
Y mil blynyddoedd draw,
A thelyn 'Disgybl Annwyl'
Y nef sydd yn ei law.

Gweithiodd yn y chwarel a chyda'i
ewythr Francis Roberts yng Nghae'r
Gors wedi gadael yr ysgol. Yn ugain oed
gadawodd ardal ei blentyndod i fynychu

Canai ar briodasau ac i goffáu llawer
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ddisymwth. Felly,
o'i aelodau. Roedd
gyda
chymorth y Dr
yn emynydd plant ac
Os hoffech chi ymateb
T.H. Parry Williams
oedolion. Un o emynau
i unrhyw gynn wys yn
a'r Dr D. Tecwyn
mwyaf y genedl
Ichth us, neu os hoffech
Evans, casglodd J.W.
yw 'Ysbryd byw y
gyfrannu i'r rhify n nesaf
Jones tua deugain o'i
deffroadau / Disgyn
(Hydref); yna rhowch
gyfansoddiadau ac
yn dy nerth i lawr.'
inc ar bapu r neu fys ar y
yn
1951 cyhoeddwyd
Dywedodd wrth J.W.
sgrin, a’i yrru i:
llyfr,
Caneuon R.R.
Jones iddo ysgrifennu'r
4 Goleu fryn, Penrh osgar nedd
Morris, er cof am
emyn fel atodiad i
LL57 2LY
Catherine a Gwladys,
bregeth a draddododd
neu gdein iol@h otma il.com
yn cynnwys y Bryddest
cyn gadael Caernarfon.
a'i feddargraff.
Anfonwyd yr emyn i
fisolyn Y Cydymaith
a gyhoeddid yn y
FY MEDDARGRAFF
Blaenau – darllenodd Iolo Caernarfon hi
a mynnu ei chynnwys yn y Llyfr Emynau
O ris i ris yr af – ar f'union,
Newydd (1926).
i'r fynwent cyfeiriaf;
Dan bwys a chŵys oni chaf
Ymddeolodd y gweinidog a symud
Anwylo fy hun olaf.
o Fron-y-graig i Blas-y-coed, Betws
Garmon. Bu farw ar Awst 26, 1935, ac
Yma'n hir heddiw'n mwynhau –
fe'i claddwyd ym mynwent Caeathro.
tawelwch
Teuluoedd y beddau,
Ni hoffai'r syniad o gyhoeddi ei ganeuon
Pwy a rydd ddim i'm pruddhau
ond flynyddoedd wedi ei farwolaeth
Yn hoff randir hen ffrindiau.
dechreuodd ei ferch hynaf, Mrs
Gwladys Roberts, roi trefn ar weithiau
R.R.M.
ei thad ond yn drist iawn bu farw yn

Llywydd newydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd
Llongyfarchwn y Parchedig Eric Jones ar ei ethol yn
Llywydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd. Bydd yn esgyn i’r
gadair yng Ngharno ar 2 Mai a dymunwn yn dda iddo.
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athrylith ruth richards
rhai sylwadau ar y nofel Pantywennol

C

geraint percy jones

efais i, ddarllenydd cyffredin,
wefr yn darllen nofel gampus
Ruth Richards, Pantywennol,
(Y Lolfa, £7.99), a phwrpas y
sylwadau syml canlynol yw annog pob
un ohonoch i'w phrynu a'i darllen.
Merch y Parchedig Emlyn Richards
a'i wraig, Dora, yw Ruth. Cafodd
ei magu ar aelwyd ddiwylliedig lle
y cafodd ei mwydo yng nghyfoeth
iaith lafar gyfoethog ardal Mynytho
a Phen Llŷn. Fe'i trochwyd hefyd yn
gyson yng nghyfoeth iaith teuluoedd ei
mam a'i thad. Un o gryfderau pendant
Pantywennol yw'r eirfa gyfoethog ond
hefyd meistrolaeth braf yr awdur ar
gystrawennau cadarn y Gymraeg.
Wrth wirioni ar y darluniau a gawn
o Elin Ifans a'i chwaer, Catrin - neu
Asiffeta fel y myn Elin ei galw - am
gymeriadau Te yn y Grug a Kate Roberts
y meddyliwn i. Rhyfeddwn hefyd at y
cynildeb wrth greu cymeriad Huw Wilias
y crydd, 'hen larbedyn o rwbath' a 'diffyg
graen a sglein arno, un a ' edrychai fath â
rhwbath wedi ei naddu o ddeunydd calad
hefo cŷn heb ei dempro.'

Y mae gan Ruth yn ogystal ddawn brin y
llenor creadigol i greu darluniau sydd ar
adegau yn syfrdanol o wreiddiol. Dro ar
ôl tro wrth ddarllen Pantywennol ni allwn
i beidio â meddwl am Caradog Prichard
ac Un Nos Ola Leuad.
Yr oedd y deunydd sy'n gefndir i'r nofel
wrth law hwylus i un â chysylltiadau â
Mynytho. Camp fawr Ruth yw'r gallu
sydd ganddi i adrodd ei stori yn syml
a chywrain ac ni allaf gytuno o gwbl â
sylw un o'r beirniaid yng nghystadleuaeth
y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Sir
Fynwy a'r Cyffiniau fod y diweddglo yn
siomedig.

Ni fwriadaf fradychu dim o'r hyn a
ddigwydd yn y nofel ond dotiais ar
ffordd feistrolgar Ruth o ddarlunio
cyfnod yn y bedwaredd ganrif ar
bymtheg pryd y ceid ofergoeliaeth
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gefn" ( Angharad Dafis). Ni allaf dderbyn
chwaith mai "cnewyllyn yr holl drwbl yw
rhwystredigaeth merch yn ei harddegau
wedi iddi sylweddoli na fydd rhigolau ei
bywyd Fictoraidd yn debygol o gynnig
llawer o gyfle nac antur iddi". (Jane
Aaron). Ac rwy'n siwr y daw Dafydd
Morgan Lewis i deimlo'n fwyfwy euog
ei fod wedi bradychu ei gariad cyntaf ac
y dylai fod wedi sefyll yn gadarn dros y
nofel Pantywennol.

agored ac agweddau hynod o ddiniwed a
gonest ar grefydd.
Nid wyf eto wedi darllen y gwaith
a enillodd y Fedal Ryddiaith i Eurig
Salisbury ac felly ni allaf ddweud a
gafodd Ruth gam neu beidio. Teimlaf,
fodd bynnag, ar ôl darllen ac ailddarllen
Pantywennol, a darllen sylwadau'r tri
beirniad ar y nofel, iddynt wneud cam
trwy fethu â deall gwaith llenor newydd
yn y Gymraeg y byddwn yn clywed
llawer mwy amdani. Ni allaf gytuno â'r
sylw mai "merch ifanc ddeallus oedd
Elin Ifans, ac fel gweddill y gymdeithas
yn rhwystredig â byw mewn cilfach

Yn fy marn syml i y mae Pantywennol
Ruth Richards yn gampwaith.
Darllenwch hi.

enwau lleol
glenda carr

Y Felinheli
môr yn hytrach na dŵr afon. Efallai fod
yr enw Saesneg ‘tide-mill’ yn esbonio’n
well sut oedd melin heli yn gweithio.
Mae melin heli yn dibynnu ar lanw a
thrai’r môr. Fel rheol, adeiledid argae
gyda fflodiat neu lifddor i’w reoli ar
draws cainc o fôr neu aber afon. Wrth i’r
llanw ddod i mewn mae’r dŵr yn mynd
i mewn i lyn y felin trwy giât unffordd.
Mae’r giât wedyn yn cau wrth i’r llanw
fynd allan. Pan mae lefel y môr yn
ddigon isel gyda’r trai gellir rhyddhau’r
dŵr sydd wedi ei storio a’i ddefnyddio
i yrru olwyn y felin. Mae’n debyg fod y
felin heli a roddodd ei henw i’r pentref
wedi ei lleoli ar aber afon Heulyn.

Pan oeddwn i yn ifanc, anaml y clywid
yr enw Felinheli gan mai Portdinorwic a
ddefnyddid fel rheol, a dyna oedd ar flaen
y bysus a ddeuai oddi yno i Gaernarfon
a Bangor. Enw gweddol ddiweddar
oedd Portdinorwic. Yr oedd yr enw hwn
wedi ei greu i gyfleu swyddogaeth y lle
fel porthladd i lechi chwarel Dinorwig,
ffynhonnell cyfoeth teulu Assheton
Smith, Y Faenol. Ond yn raddol, o bosib
oherwydd edwino’r diwydiant llechi a’r
awydd i adfer hen enwau, aethpwyd yn ôl
at yr enw cynharach, sef Y Felinheli.
Pa fath o felin, felly, oedd ‘melin heli’?
Mae melinau gwynt a melinau dŵr o
bosib yn fwy cyfarwydd inni. Dŵr oedd
yn gyrru melin heli hefyd, ond dŵr y
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salm ac emyn
		emyn

salm

Ebrill 30

393 Siôn Roberts

150 Danial Jones

Mai 7

411 Noa Ynyr

100 Cai Aron

Mai 14

410 Mati Roberts

121 Eleri Roberts

Mai 21 		

Moliant y Plant

Mai 27 - Mehefin 4

Gwyliau hanner tymor

Mehefin 11

406 Hannah Edwards

93 Owain Edwards

Mehefin 18

402 Ynyr Jones

29 Iolo Jones

Mehefin 25

399 Alaw Siôn

84 Ifan Siôn

Gorffennaf 2

397 Elen Gwynn

67 Owain Gwynn

Gorffennaf 9

387 Trystan Rhys Owen 92 Rhys Roberts
Diolch yn fawr am eich cyfraniad.

Os bydd plentyn neu deulu’n newid Sul gyda rhywun arall,
hysbyser Kathy - kathysion@btinternet.com neu 364957. Diolch.

Cymun yn y cartref
Os oes aelod sy’n methu dod i’r oedfaon a fyddai’n hoffi cael
cymun gartref, a wnewch chi gysylltu â blaenor eich corlan
neu’r gweinidog
(elwynrichards@btinternet.Com / 01286 676435)
i drefnu hynny, os gwelwch yn dda.
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Goreuon

CORNEL CODI GWÊN
g ly n l l o y d j o n e s



Cwsg Osian
“Mi gerddodd eich Osian chi allan o’r oedfa yng nghanol fy
mhregeth y Sul diwethaf” meddai’r gweinidog wrth Mrs Jones yn
y dref un bore Sadwrn. “Peidiwch â phoeni dim Mr Hughes bach,
tydio’m byd personol,” atebodd Mrs Jones, “.... mae’n cerdded yn
ei gwsg yn aml.”
SUT UN YDI DUW I EDRYCH ARNO?
Cyrhaeddodd tad adref o’i waith un gyda’r nos i weld ei fab
bychan yn brysur yn gwneud llun.
“Llun o be ti’n ’neud?”gofynnodd.
“Llun Duw” meddai’r bychan.
Gwenodd y tad a dweud, “Ond fedri di ddim gwneud hynny,
does neb yn gwybod sut mae Duw’n edrych.”
“Mi fyddan nhw cyn hir,” atebodd y bychan, “dwi bron â
gorffen.”
BARGEN!
Jac y Cardi’n mynd ar ei wyliau ac yn cario tipyn o fagiau.
Gofynnodd i ddyn y tacsi “Faint ‘da chi eisiau am fynd â fi
a’r bagiau ’ma lawr i’r stesion?”
“Pum punt i chi, ond dim am y bagiau.” meddai’r gyrrwr.
“O diolch yn fawr,” meddai Jac “Ewch â’r bagiau ac mi gerdda
innau lawr”

19

oedfa deuluol y pasg

