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ichthus ddigidol
Mae’r rhifyn hwn, fel yr un diwethaf,
yn un digidol yn unig oherwydd y
cyfyngiadau sy’n parhau i effeithio
arnom yn sgil Covid-19 er y llacio
graddol. Oherwydd ansicrwydd
cyffredinol y sefyllfa mae sawl
adran arferol, yn enwedig rhai sy’n
cyfeirio at oedfaon a digwyddiadau

i ddod, wedi’u hepgor unwaith
eto. Er hynny, byddwn yn gwneud
ein gorau i gadw mewn cysylltiad
gyda’n holl aelodau a chyfeillion
drwy e-bost a ffôn er mwyn eich
diweddaru fel bo’r angen. Yn y
cyfamser, cadwch yn ddiogel.

dyma restr isod o wasanaethau sydd ar gael ar wahanol
gyfryngau, trefniadau amgen ac ambell ffynhonnell
o wybodaeth ddefnyddiol
		
● Cofiwch fod S4C yn darlledu
● Mae gwasanaethau a
oedfa’r bore, bob bore Sul am
11:00. Bydd hyn yn parhau dros
yr haf.

myfyrdodau ar gael ar wefan
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
dan y pennawd ‘Hafan’,
https://www.ebcpcw.cymru/cy/

● Bydd y darllediadau o ‘Dechrau
Canu Dechrau Canmol’ cyn
hynny am 10.30 ar foreau Sul yn
dod i ben ar 26 Gorffennaf, ond
bydd pob un, ynghyd â'r oedfaon,
yn dal ar gael i'w gwylio ar Clic
ac iPlayer am hyd at 30 diwrnod
ar ôl y darllediad gwreiddiol.

● Bydd y Goleuad yn cael ei
gyhoeddi ar y we yn unig dros
gyfnod yr argyfwng. Bydd yn
ymddangos ar ddydd Mawrth
ac ni fydd yn cael ei argraffu a’i
ddanfon yn y post. Gw. https:/
www.ebcpcw.cymru/cy/

● Mae’r Cyngor Ysgolion
Sul wedi paratoi cyfeirlyfr o
adnoddau i eglwysi i’w helpu
i ddarparu ar gyfer eu
haelodau. Gweler https:/
www.ysgolsul.com/?page
id=6474

● Mae modd clywed oedfa, yn
cynnwys darlleniadau, gweddi,
emynau a phregeth, a hynny yn
rhad ac am ddim, drwy ddeialu
02920 101564. Pan fyddwch
yn deialu bydd opsiwn i
wrando ar Oedfa Gymraeg,
Oedfa Saesneg, Newyddion
Cymraeg a Newyddion
Saesneg. Mi fydd y cynnwys yn
cael ei newid unwaith yr
wythnos, fel arfer ar ddydd Iau.

● Ceir yr arweiniad diweddaraf
gan Eglwys Bresbyteraidd
Cymru ar https://www
ebcpcw.cymru/cy/coronafeirws/
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gair gan y gweinidog

D

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

yma’r ail rifyn o Ichthus
fydd yn cael ei gyhoeddi’n
ddigidol oherwydd
pandemig Covid-19 sydd
wedi gweddnewid bywyd arferol
yn ystod y misoedd diwethaf. Gellir
trefnu, fodd bynnag, i unrhyw un sydd
eisiau derbyn copi papur gael un, a
rhaid diolch i’r Panel Golygyddol am
gywain y defnyddiau a chynhyrchu
cylchgrawn mor ddifyr a deniadol.
Y mae’n ddolen gyswllt bwysig
rhyngom oll a’n gilydd a gwn fod
pawb ohonoch yn gwerthfawrogi ei
dderbyn.

a chael gweld ein gilydd wyneb yn
wyneb. Bu’n arw iawn ar y teuluoedd
hynny a gafodd brofedigaeth, gan na
allai neb alw i gydymdeimlo â hwy, a
bu’n rhaid cynnal cynhebryngau heb
fawr o gynulleidfa na chyfle wedyn
i ymwneud â’r teulu. Ceir hefyd
deuluoedd a chanddynt anwyliaid
mewn cartref neu ysbyty sydd heb
allu ymweld â hwy ers wythnosau.
Anfonwn ein cofion, felly, at bawb
sydd mewn profedigaeth, pawb sy’n
wael a phawb sy’n hunanynysu. Boed
i gysuron y ffydd a chymdeithas yr
eglwys eich cynnal.

Yn ystod y misoedd diwethaf rydym
wedi gorfod addasu ein hymwneud fel
eglwys a dibynnu ar y ffôn a’r e-bost
a’r cyfryngau cymdeithasol i gadw
cyswllt â’n gilydd. Anfonwyd neges
bob Sul i bawb oedd ar ein rhestr
cysylltiadau, a thaflen yn achlysurol
i’r aelodau hynny sy’n wael neu
mewn cartrefi, yr arferwn ymweld yn
gyson â hwy. Ar yr un pryd gwn fod
y blaenoriaid wedi bod yn bugeilio
eu corlannau, a llawer ohonoch fel
aelodau wedi bod yn gofalu am eich
gilydd.

Yng nghanol helyntion a phryder
cafwyd sawl llecyn golau. Gwelwyd
gwerth cymdeithas dda a chymuned
ofalgar. Tystiodd amryw i fendithion
ffydd ac ysbrydoledd, a bu gallu pobl
i ddal ati ac ymgynnal yn rhyfeddol.
Sylweddolwn, fodd bynnag, y gall
effeithiau’r misoedd diwethaf fod yn
sylweddol ar unigolion a theuluoedd,
a pharhawn fel eglwys i gynnig
cynhaliaeth a gofal bugeiliol.
Bellach, gyda’r cyfyngiadau yn llacio,
edrychwn ymlaen i’r dyfodol. Yn
ystod yr wythnosau nesaf bydd Owain
yn ailafael yn y gwaith o gysylltu
â’r ieuenctid a’r teuluoedd. Bydd yn
rhaid i’r swyddogion hefyd ystyried
sut y gallwn ailymgynnull yn ddiogel

Ar un olwg dygodd y rheidrwydd i
gadw draw oddi wrth ein gilydd bawb
ohonom yn agosach, ond nid oes
dim all wneud iawn am golli oedfa
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deall i’th amgyffred,
diwydrwydd i’th geisio,
amynedd i ddisgwyl wrthyt,
llygaid i’th weld,
calon i fyfyrio arnat,
a bywyd i’th gyhoeddi,
trwy rym Iesu Grist ein harglwydd.
Amen

pan geir caniatâd i gynnal oedfaon a
gweithgareddau unwaith eto.
Edrychwn ymlaen at gael dod yn ôl i’r
capel ac i gwmni ein gilydd, a hynny
gobeithio gyda gwerthfawrogiad
newydd o’r bendithion a’r cyfleoedd a
ddyry cyd-gyfarfod inni.

Benedict Sant (480–543) yn E ap N
Roberts, Amser i Dduw, 2004, t. 31

Yn y cyfamser anfonwn ein cofion
atoch oll, gan ddymuno i chi bob
bendith a chynhaliaeth.

Yn gywir,
Elwyn

O Dad grasol a sanctaidd, rho i ni
ddoethineb i’th ganfod,

dryllio'r delwau?
bob morris

Dyma ymateb hanesydd i’r ymosodiadau diweddar ar gofebau i unigolion a
chanddynt gysylltiad â chaethwasiaeth a’r galwadau am ddymchwel rhai
eraill.

C

eir ambell i ddigwyddiad sy’n
tanio emosiynau pobl, nid yn
unig ar draws gwlad gyfan ond
dros gyfandiroedd. Digwyddiad
felly fu marwolaeth enbyd y gŵr du George
Floyd yn nwylo’r heddlu ym Minneapolis,
yn yr Unol Daleithiau, ar Fai 6. Tyfodd
mudiad ‘Black Lives Matter’, a gawsai ei
sefydlu yn sgil trasiedi gyffelyb yn 2013,
yn tswnami o ddicter mewn byr amser.

ei hun. Enghraifft weladwy o hyn yw’r
cofebau i rai enwogion gynt sy’n diystyru’r
ffaith iddynt gam-drin pobl dduon ar raddfa
frawychus. Un a gafodd sylw mawr oedd
cerflun y masnachwr Edward Colston ym
Mryste, a ddymchwelyd gan brotestwyr
ar Fehefin 7 a’i fwrw i’r harbwr. Rhwng
1680 ac 1692 buasai Colston a’i gwmni yn
gyfrifol am gludo tua 80,000 o bobl dduon
o Affrica yn gaethweision i America a’r
Caribî, a chredir i tua 19,000 ohonynt farw
ar y môr.

Un o amcanion y mudiad yw dangos
sut y mae cymdeithas y gwynion yn y
Gorllewin wedi anwybyddu profiadau
lleiafrifoedd ethnig wrth goffáu ei hanes

Nid am y fath weithredoedd y câi’r bobl
hyn eu coffáu, wrth gwrs, ond am rhyw
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gyfraniad dinesig neu wrhydri trawiadol.
Dyna pam mae dwy gofeb bwysig yng
Nghymru i Syr Thomas Picton, yng
Nghaerdydd a Chaerfyrddin, a bu dadlau
mawr ynglŷn â’u dyfodol. Coffawyd Picton
am ei waith fel cadfridog yn Rhyfeloedd
Napoleon, a’i farwolaeth ym mrwydr
Waterloo yn 1815. Serch hynny, dewiswyd
anwybyddu’r camweddau y bu’n gyfrifol
amdanynt yn ei waith fel Llywodraethwr
Trinidad, pan gafodd nifer o garcharorion
duon eu poenydio, gan gynnwys geneth
14 oed, Luisa Calderón. Cafodd Luisa ei
hongian gerfydd un fraich i geisio’i gorfodi
i gyffesu trosedd, a’i charcharu wedyn, er
na chyffesodd. Nid ein hoes ni yn unig a
gythruddwyd gan yr hanes hwn: rhoddwyd
Picton ar brawf yn Llundain ddwywaith,
ond ni dderbyniodd unrhyw gosb.

yn seiliedig ar gaethwasiaeth ddu oedd y
‘Cydffederasiwn’, a daeth y cofebau hyn o
dan lach cefnogwyr ‘Black Lives Matter’.
Un gofeb a chwalwyd gan brotestwyr oedd
cerflun o Jefferson Davis, Arlywydd y
Cydffederasiwn, yn Richmond, Virginia, ar
Fehefin 20. Brodor o Kentucky oedd Davis,
ond roedd ei nain a’i daid, o du ei dad, wedi
ymfudo o ogledd Cymru i America. Yn
1860, ar drothwy’r Rhyfel Cartref, roedd
Davis ei hunan yn berchennog planhigfa
gotwm gyda 113 o gaethweision.
Dywedwyd bod pob cenhedlaeth yn
ailsgwennu hanes, am fod gwerthoedd a
phersbectif pob oes yn wahanol. Efallai mai
dyna a welwn ar waith, mewn modd mor
ddramatig, heddiw.

Enghraifft fwy diweddar yw’r cerflun o
H.M. Stanley a godwyd yn nhref Dinbych
yn 2011. Bachgen o Ddinbych oedd
Stanley (John Rowlands yn wreiddiol), ond
magwyd ef yn wyrcws Llanelwy (Ysbyty
H.M. Stanley yn ddiweddarach). Grŵp lleol
a hyrwyddai’r prosiect, ond cafwyd protest
yn ei erbyn ar y pryd. Sail y brotest oedd
bod Stanley, sy’n enwog am ddod o hyd i’r
Dr David Livingstone yng Nghanolbarth
Affrica ac am ddarganfod tarddiad afon Nîl,
wedi gweithio i frenin Gwlad Belg, Leopold
II, a greodd drefedigaeth breifat enfawr
yn nyffryn afon Congo. Daeth creulondeb
swyddogion Leopold II tuag at Affricaniaid
a weithiai yn ei blanhigfeydd yn sgandal
ryngwladol; a bu dadlau hyd heddiw pa
gysylltiad oedd gan Stanley â’r anfadwaith.
Yn yr Unol Daleithiau mae cofebau lu i
gadfridogion ‘Cydffederasiwn Taleithiau
America’, taleithiau’r de a wrthryfelodd
adeg Rhyfel Cartref 1861–5. Cyfundrefn

Cofeb Thomas Picton yng Nghaerfyrddin
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galwad iʼr weinidogaeth

Y

o wa i n d av i e s

chwiorydd, a chardiau pen-blwydd gydag
arian mân wedi’i seloteipio tu mewn
i’r cerdyn, ac yr oeddynt yn cymryd
diddordeb gwirioneddol yn ein bywydau
a’n datblygiad fel pobl. Byddent yn
llawenhau gyda ni ar adegau hapus ac yn
gefnogol pan oedd angen cysur arnom.
Dwi’n cofio teimlo’n ffodus bod gennym
ni deulu mor fawr, ac rwy’n ddiolchgar
iawn am yr holl gyfleoedd a roddwyd i
mi wrth dyfu i fyny yng nghymuned yr
eglwys. Mae’n debyg nad
oeddwn yn gwerthfawrogi
hyn ddigon ar y pryd,
ond cofiaf o hyd fy holl
athrawon ysgol Sul, yr
Roedd cael perthynas gyda
hwyl a gaem fel grŵp o
Duw yn un o’r pethau
ffrindiau bob bore Sul, y
mwyaf naturiol yn y byd
cyfle a gefais i wella fy
i mi. Yn fab i weinidog
sgiliau actio, canu a siarad
a’m teulu estynedig i gyd
cyhoeddus heb sôn am
yn Gristnogion, roedd
gael dysgu adnod! Mae’r
bywyd y capel yn rhan
profiadau o fynd ar dripiau
enfawr o’m plentyndod.
a mynychu’r clybiau
Mae fy atgofion cynharaf
ieuenctid yn rhai y
i gyd naill ai o’r
byddaf yn eu trysori
capel neu’r ysgol Sul
“Tra oeddwn yn Ysgol y
am byth.
neu ddigwyddiadau
Gogarth deuthum i gysylltiad
cymdeithasol oedd yn
â phobl ryfeddol, a phlant a
Roeddwn angen nifer
ymwneud gyda’r capel.
phobl ifanc arbennig o ddewr.”
o lawdriniaethau ar
fy nghoesau wrth imi
Dwi’n cofio meddwl
dyfu i fyny. Golygodd hyn sawl arhosiad
bod Iesu yn rhan o’n teulu ni gan fy
yn Ysbyty Gobowen ger Croesoswallt,
mod i’n clywed ei enw yn ddyddiol!
a bu’n rhaid imi hefyd newid ysgol er
Roeddwn i hefyd yn meddwl bod holl
mwyn cael ffisiotherapi i’m coesau i’m
aelodau’r eglwys yn rhan o’n teulu ni;
helpu i gerdded heb gymorth unwaith
‘anti’ hyn neu ‘wncl’ llall, ac yn garedig
yn rhagor. Roedd hwn yn gyfnod heriol
iawn yn rhoi fferins ar y Sul i mi a’m
cwestiwn sydd wedi codi
droeon ers imi ddod yn
weithiwr Cristnogol, a dechrau
fy nhaith i’r weinidogaeth yw,
“Pryd wnest di ddod i adnabod Iesu?” neu
“Pa brofiad a gefaist i ddod i gredu?” Mae
llawer o bobl yn gallu cyfeirio at ryw
foment arbennig a dweud lle’r oeddynt a
beth ddigwyddodd. Byddant yn edrych
arnaf i mewn syndod, ac ychydig o siom,
gan nad oes gennyf i stori drawiadol i’w
hadrodd. Oherwydd i mi,
roedd yn rhywbeth llawer
mwy graddol.
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gyda mi o hyd.

dros ben, a bu’n anodd iawn gadael
fy ffrindiau a mynd i ysgol newydd.
Dibynnais yn fawr ar fy ffydd yn ystod
y cyfnod hwn. Rwy’n cofio teimlo
presenoldeb Duw yn fy nghalon yng
nghanol yr unigrwydd a’r poen.

Wrth imi symud ymlaen ac aeddfedu,
daeth fy ffydd yn llawer iawn pwysicach
imi. Dechreuais dreulio amser yn
myfyrio, gweddïo ac astudio’r Beibl ac o
ganlyniad, deuthum i deimlo’n agosach
Euthum i Ysgol y Gogarth yn Llandudno, at Dduw. Roeddwn yn cael lot mwy allan
ysgol i blant ag anableddau, ac oherwydd o’r oedfa ar y Sul. Dechreuodd popeth
wneud synnwyr. Roedd presenoldeb Duw
y pellter, roedd yn ofynnol imi breswylio
yn dylanwadu ar fy
yno. Trodd hwn i fod
“Cafodd rhoi blaenoriaeth
ffordd o feddwl ac ar
yn amser bythgofiadwy,
i’m perthynas â Duw effaith
fy nheimladau.
ac mae’r profiad wedi
gadarnhaol iawn ar fy
newid fy agwedd at
mywyd.”
Unwaith y dechreuais
fywyd ac wedi bod
adeiladu fy mywyd
yn ddylanwad arhosol
o gwmpas gair Duw yn hytrach na byw
arnaf.
bywyd prysur a cheisio gwneud amser
Tra oeddwn yn Ysgol y Gogarth deuthum i Dduw ar ôl rhoi lle i bopeth arall, fe
newidiodd fy mywyd er gwell. Cafodd
i gysylltiad â phobl ryfeddol, a phlant a
rhoi blaenoriaeth i’m perthynas â Duw
phobl ifanc arbennig o ddewr. Roedd gan
effaith gadarnhaol iawn ar fy mywyd.
lawer ohonynt anableddau dwys iawn.
Teimlais lawenydd ac rwy’n sicr yn poeni
Ond yn ystod yr holl amser y bûm i yno,
llai o ddydd i ddydd. Ac roeddwn i yn
ni chlywais erioed yr un ohonynt yn
arfer bod yn dipyn o boenwr!
cwyno. Fe wnaent eu gorau bob amser
heb achwyn dim. Ar ôl gweld sut yr oedd
Yn ddi-os, mae gen i heddwch mewnol
eu hagwedd at fywyd yn gymorth iddynt
ac felly yr egni i wneud yr hyn sy’n
ymdopi â’r heriau dyddiol, fe wnes i
bwysig imi ac sy’n fy ngwneud yn hapus.
addewid i mi fy hun i geisio byw bywyd
Dyma’r pethau y mae Iesu yn eu haddo
mewn modd mor gadarnhaol â phosib, a
i’w holl ddilynwyr. Wrth gwrs mae
bod yn ddiolchgar am yr holl bethau yr
pawb yn wynebu heriau, nid yw bywyd
ydym yn eu cymryd yn ganiataol.
yn hawdd drwy’r amser, ond ar adegau
anodd gallwn ddibynnu fwyfwy ar ein
Yn fy arddegau hwyr, roedd bywyd
ffydd.
yn brysur a dechreuais weithio yn y
diwydiant hamdden. Cefais hefyd amser
Dros y blynyddoedd diwethaf mae fy
da yn cymdeithasu gyda ffrindiau.
Roeddwn yn dal i fynychu’r oedfa ar fore ffydd wedi dwysáu unwaith eto. Roedd fy
ngyrfa yn y maes hamdden yn datblygu,
Sul ond wrth edrych yn ôl, sylweddolaf
ond dechreuais deimlo’n anniddig a
imi esgeuluso fy mherthynas gyda Duw,
meddwl sut y gallwn gyfrannu mwy
er imi barhau i deimlo ei bresenoldeb
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â’r swydd, a bûm yn ddigon ffodus i
lwyddo yn fy nghais.

fel Cristion. Dechreuais gwrs anffurfiol
gyda’r diweddar Barchedig Athro Euros
Wyn Jones, cwrs wedi ei anelu tuag
at bobl oedd eisiau bod yn fwy egnïol
yn eu heglwys eu hunain. Ar yr adeg
yma doedd gen i ddim dyhead i fod yn
weinidog, ond wrth imi gwblhau’r gwaith
a dysgu rhagor, dechreuais feddwl mwy
a mwy am ddod yn bregethwr. A bod yn
onest, doeddwn i erioed wedi meddwl y
buaswn eisiau pregethu ond rŵan roedd
gen i deimlad cryf fy mod ar y llwybr
cywir.

Anodd iawn oedd gadael fy ngyrfa yn y
maes hamdden ar ôl ugain mlynedd, ond
gallaf ddweud yn onest fy mod bellach
yn mwynhau’r amser mwyaf gwerthfawr,
pleserus a chyffrous yn fy mywyd,
a hynny oherwydd cwmnïaeth holl
aelodau, teuluoedd, pobl ifanc a phlant yr
ofalaeth. Yn fy marn i, rydych chi yn bobl
arbennig iawn. A theimlaf mor ffodus
o gael gweithio o dan oruchwyliaeth y
Parchedig Elwyn Richards. Rwyf wedi
cael cymaint o brofiadau ac wedi dysgu
a datblygu o dan ei arweiniad gofalus,
calonogol a deallus. Teimlaf fod y profiad
hwn wedi bod yn amhrisiadwy imi. Ac
os byddaf i, un diwrnod, yn hanner cystal
Gweinidog ag yw Elwyn, wel, byddaf yn
hapus dros ben gyda hynny!

Bu ’nhad farw yn 2015 a siaradais yn
ei angladd gan dalu teyrnged iddo, ac
yna cysylltodd nifer o gapeli â mi i
weld a fyddwn yn ystyried mynd yno
i bregethu, ac yn groes i bob disgwyl,
cytunais! Gallwn deimlo fy hun yn
newid ac roeddwn yn mwynhau’n fawr y
gwaith o baratoi ar gyfer gwasanaethau a
phregethu.

Rwy’n credu bod Duw wedi fy ngalw i
wneud fy rhan yn annog a helpu pobl i
ddod i’w adnabod yn well. A gobeithiaf,
beth bynnag a ddaw yn y dyfodol, y
byddaf yn dal i allu ymateb i’r alwad
gydag egni, brwdfrydedd, angerdd a
chariad.

Dechreuais fy nghwrs swyddogol ar
gyfer y Weinidogaeth yn 2015 a phan
welais hysbyseb ar gyfer gweithiwr plant,
ieuenctid a theuluoedd yn ardal Bangor,
cefais deimlad cryf yr hoffwn ymgymryd

gair gan
owain iʼr
plant

Edrych ymlaen!

Gyda chyfyngiadau yn
dechrau llacio edrychaf
ymlaen at ailafael o
ddifrif yn y gwaith.
Dros yr wythnosau nesaf
rwy’n bwriadu cysylltu’n
fwy cyson efo’r plant a’r
teuluoedd a darparu mwy
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o weithgareddau dros y we.
Cofion gorau at bawb,
a chofiwch gadw mewn
cysylltiad.
Owain Davies, Gweithiwr
Plant, Ieuenctid a Theuluoedd
Ardal Bangor

ymaddasu
y pa r c h m a r c u s w y n r o b i n s o n

Gair gan Lywydd y Gymanfa Gyffredinol

M

“Am hynny chwithau hefyd, byddwch barod,
oherwydd pryd na thybiwch y daw Mab y Dyn.”

Mathew 24:44

ae’r adnod yn ein rhybuddio unrhyw wybodaeth am ‘Zoom’ ond erbyn
hyn rwyf ar y cyfrifiadur bob dydd yn
bod Duw yn gweithredu
cyfathrebu trwy’r dull hwnnw gyda nifer
mewn ffordd annisgwyl, ac
o’r swyddogion. Gobeithiaf y teimlwch
yn sicr dyna fu ein profiad
wrth wynebu effaith Covid-19. Erbyn mis ein bod fel swyddogion canolog wedi
gweithredu’n amserol gan geisio ffurfio
Mawrth eleni roeddwn wedi rhedeg tipyn
canllawiau cyfreithiol cywir a doeth
i wahanol rannau o Gymru i gyflawni
dan yr amgylchiadau. Wedi sylweddoli
fy nyddiadur fel Llywydd y Gymanfa
nad oedd modd cynnal cyfarfodydd o’r
Gyffredinol gan ddisgwyl parhau felly
Henaduriaethau a’r Sasiwn, rhaid oedd
gydag ymweliadau â’r India a De’r
gohirio ein Cymanfa Gyffredinol gan
Affrig, yn ogystal â’r Alban ac Iwerddon!
fawr obeithio
Diolchaf am
y bydd modd
fy mhrofiad
ei chynnal yng
yn y Llynges
Nghaernarfon
lle gorfodwyd
ym mis
i mi fyw gyda
Gorffennaf
chyfyngder
2021. Yr unig
(ni feddais y
broblem – o
gallu i gerdded
dan ein trefn –
ar y dŵr!) a
yw bod hynny
chyfarwyddo
wedi arwain
gydag addasu
i’r Llywydd
yn gyflym o un
yma orfod aros
sefyllfa i’r llall.
yn y gadair
Dyna fu hanes Y Parch Marcus Robinson yn y Gymanfa Gyffredinol
am flwyddyn
ein Cyfundeb
yn Wrecsam y llynedd (Llun: Gwyn Rhydderch/EBC)
ychwanegol!
wrth cael ein
Er mwyn sicrhau bod penderfyniadau brys
gorfodi i gau ein haddoldai a derbyn nad
ac angenrheidiol yn gallu cael eu gwneud,
oedd modd cynnal angladdau ayb yn y
cytunwyd y byddai Ymddiriedolwyr
ffurf draddodiadol.
canolog y Cyfundeb ynghyd â rhai o’r
cyn-Lywyddion yn cyfarfod yn rheolaidd
Ar ddechrau’r flwyddyn nid oedd gennyf
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gwrando ac ymuno nad oeddent yn arfer
mynychu oedfa. Mae’r un peth yn wir
am ddarpariaeth ar gyfer y plant. Nid oes
modd cyrraedd pawb trwy’r cyfryngau
hyn, ond yn sicr fe fydd rhaid ystyried
sut i barhau ein defnydd ohonynt hyd
yn oed pan mae’n bosib mynd yn ôl i’n
hadeiladau.

(ar Zoom!). Ymatebwyd yn gyflym i
gynnig y Llywodraeth i ariannu cynllun
ffyrlo ac rydym wedi medru derbyn
cymorth i gadw ein gweithwyr (yn y
Swyddfa, Y Bala, Trefeca ayb) hyd nes y
daw’r dyddiau gwell.
Yn ddigon naturiol mae nifer o’n
hachosion yn colli’r cyfraniadau arferol
fyddai’n dod o Sul i Sul ac mae’r
Ymddiriedolwyr wedi ceisio bod yn
sensitif i hynny drwy roi ad-daliad o 25%
yn ystod y chwarter diwethaf. Fe fydd
rhaid pwyso a mesur yr effaith ariannol yn
lleol a chanolog wrth i’r flwyddyn fynd
yn ei blaen.

“Drwy bob gwybodaeth newydd / gwna
ni’n fwy doeth i fyw, / a gwisg ni oll ag
awydd gwas’naethu dynol-ryw” (Caneuon
Ffydd 720). Diolch i bawb sydd wedi
gwasanaethu eraill yn y cyfnod heriol
yma.
Wrth yrru fy nghyfarchion at bawb
ohonoch ym Merea Newydd gweddïwn
y cawn oll y nerth i wasanaethu’n
Ceidwad a’i bobl yn ffyddlon i’r dyfodol.
Tangnefedd.

Mae’r cyfnod wedi gweld nifer o’r
eglwysi, a’r Cyfundeb yn ganolog,
yn paratoi gwasanaethau dros y we
neu’r ffôn, ac mae llawer wedi dewis

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Gofalaeth Bangor a’r Cyffiniau
Ydych chi yn chwilio am swydd, neu a fyddech yn hoffi cyfle
i ennill profiad neu weithio ar gyfer eich Bagloriaeth?
Rydym angen
Cynorthwyydd Gwaith Plant ac Ieuenctid
i weithio mewn tîm fydd yn cynnal a chynllunio gweithgarwch a datblygu’r
ddarpariaeth ar gyfer y plant a’r bobl ifanc
Dyma gyfle i fod yn rhan o waith allweddol bwysig a hynod o ddifyr
yng Ngofalaeth Bangor.
6 awr yr wythnos yn ystod tymor ysgol.
Cysylltwch ag Owain Davies neu'r Parchedig Ddr Elwyn Richards os oes gennych ddiddordeb:
owain.davies@ebcpcw.cymru / 07789 887689
elwyn.richards@ebcpcw.cymru
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gwaith ditectif ar enwau lleol
bruce griffiths

Adolygiad: Glenda Carr: Hen Enwau o Feirionnydd,
Gwasg y Bwthyn (2020), £10.95

M

yn Llandecwyn, a Bryn
Ellyllon yn Llanenddwyn,
ac wrth gwrs yr enwog
Ceubren yr Ellyll ar dir
Nannau; pery Coed y
Wrach a Pant y Wrach yn
Llanfrothen. Droeon teflir
golwg heibio ffiniau’r sir:
mae Ffedogad y Gawres ger
Llanfachreth yn ein hatgoffa
o Barclodiad y Gawres
ym Môn. Ceir Carreg y
Gŵr Drwg yn Llanfihangel
y Pennant, gyda chwedl
ddiddorol ynghlwm wrthi; gwaeth fyth,
Pulpud y Cythraul yn Llangelynnin! Heb
fod mor frawychus yw’r arwr Arthur;
ceir maen mawr, sef Coeten Arthur, yn
Llanddwywe, ac yn Nhywyn, y graig
Carn March Arthur; yn Llandrillo
cofnodwyd Bwrdd Arthur, ac ar Gadair
Idris (ein cawr enwocaf) ceir Cadair
Arthur!

awr fu ein dyled
i’n cyfeilles
Mrs Glenda
Carr am ei
hysgrifau diddan am enwau
lleoedd y cylch. Wrth deithio
trwy ardal ddieithr, teimlaf
y bydd yr enwau yno’n
llefaru wrthyf, yn adrodd
mymryn o’i hanes. Bydd
ystyr enwau fel Penmaenmawr, Glan Conwy, Treborth,
Abermenai, yn eglur i ni
Gymry (gobeithio): ni olygant
ddim i neb di-Gymraeg. Ond gyda threigl
amser, aiff ystyr hen enwau yn ddieithr i
ninnau. Pwy a ŵyr ystyr Bangor, Conwy,
Môn, Llŷn ayb? Diolch bod Mrs Carr
eisoes wedi bwrw goleuni ar filoedd o
enwau lleoedd yng Ngwynedd, yn ei Hen
Enwau o Ynys Môn (Caernarfon, 2015),
Hen Enwau o Arfon, Llŷn ac Eifionydd
(Caernarfon, 2011), a bellach dyma Hen
Enwau o Feirionnydd (Caernarfon, 2020).
Yn ffodus perchir ffiniau’r hen sir, felly
cynhwysir Edeirnion (a gollwyd i Sir
Ddinbych yn 1976) a Nanmor Deudraeth
(a gollwyd i Sir Gaernarfon yn 1895).

Cefais oleuni ar sawl enw yn fy hen sir,
e.e. Croesor. Chwedl fy nain, yr ystyr
oedd croes awr, gan i Elen Luyddog, wrth
deithio trwy’r cwm, glywed am ladd ei
mab, a llefain ‘Croes awr i mi oedd hon’.
Chwedl dda, ond lol hollol! Dywed Mrs
Carr mai ffurf luosog hynafol y gair croes
ydyw: ‘Arferid nodi ffiniau ambell dro
drwy osod croesau yn y tir ...’ Anogir

Nid yn ôl plwyf nac yn nhrefn yr wyddor
y trafodir yr enwau, ond yn ôl categori.
Un difyr iawn yw ‘Bwbachod a bodau
brawychus eraill’! Dyna Bryn Bwbach
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wrth ddarllen Stent Meirionnydd ar gyfer
1419–20 gwelsai Syr Ifor Williams y ffurf
Caer y thvbluog. Felly mae Gerddi Bluog
yn hollol wallus, ond ni ŵyr neb mo ystyr
thvbluog eto: erys gwaith ditectif o hyd,
fel y dengys Mrs Carr yn onest droeon!
Ond teifl y llyfr hwn oleuni ar fyrdd o
enwau, gydag aml ddyfyniad o gerddi
beirdd y llysoedd yn ategu’r gwaith.

ni o hyd: Cofiwch Dryweryn! Ond beth
yw ystyr enw’r afon, y cwm a bellach y
llyn? Dysgwn mai enw hynafol iawn yw
yn y bôn: mae’n gytras â’r gair hynafol
gwerynnu, sef gwlychu! A beth am y
Gerddi Bluog, cartref Edmwnd Prys, fel
y credid gynt? Ar yr olwg gyntaf, enw od
braidd oedd: yr hyn a’m cosai i oedd: pam
nad Gerddi Pluog? Ond buasai hynny’n
anodd ei ddychmygu. Nid oes ateb syml
i hyn. Bu Mrs Carr trwy bentwr o hen
ddogfennau a chael y bu’r enw, er mor
anghywir, fel yna ers 1569 o leiaf. Ond

Ceir yr ysgrif olaf yng nghyfres Glenda
Carr ar enwau lleoedd yn ein hardal ni ar
dud. 14

profiadau bythgofiadwy
Fy nghyfnod gyda Chymorth Cristnogol

C

a n n a j a n e e va n s

efais ddeunaw mlynedd hapus
iawn yn gweithio i Gymorth
Cristnogol fel cydlynydd yng
ngogledd Cymru, cyfnod
sydd newydd ddod i ben. Ond mewn
gwirionedd roedd fy nhaith gyda’r
mudiad wedi cychwyn yn llawer
cynharach na 2002 gan fod yr elusen yn
rhan mor annatod o waith a thystiolaeth
EBC. Dwi’n cofio un o’r apeliadau
arbennig cyntaf ar gyfer Rajasthan a
Calcutta, ac Eglwys Jerwsalem Penmaenmawr yn casglu papurau newydd i’w
gwerthu i godi arian. Yn fy arddegau o’n i
bryd hynny, ac yn mynd i’r festri i glymu
sypiau papur newydd, ond mae gen i gof
clir o deimlo balchder bod yr eglwys yn
gwneud rhywbeth i ymateb i angen pobl
ar draws y byd – yn rhoi ei ffydd ar waith
mewn ffordd mor berthnasol.

Yn sicr roedd y teithiau tramor ymhlith
uchafbwyntiau fy nghyfnod yn gweithio
a’r profiad o weld y gwaith ar lawr gwlad
yn hanfodol wrth fynd allan i siarad.
Cefais y fraint o fynd ar bedair taith
dramor (pob un ynghlwm wrth apeliadau
EBC) i gasglu storïau a lluniau er mwyn
hybu’r apêl yn yr eglwysi. Bangladesh
oedd y daith gyntaf a’r cyfle cyntaf ges
i i weld tlodi affwysol go iawn. Roedd
y gair ‘empowerment’ yn ganolog i
iaith mudiadau datblygu rhyngwladol
ar y pryd a do’n i ddim yn siŵr beth
oedd ystyr y gair mewn gwirionedd,
ond roedd y daith yn ymgorfforiad o’r
‘empowerment’ hwnnw. Wna i fyth
anghofio aros mewn hostel efo criw
o wragedd oedd ar gwrs hyfforddiant
preswyl. Roeddem yn mwynhau noson
o ymlacio efo’n gilydd pan ddaeth un
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thrwyddynt gyda’r llywodraeth ganolog
nes creu cynllun i adeiladu cartrefi
newydd i drigolion slym Estero de San
Miguel. Nid adleoli’r bobl a’u symud
allan i ardal arall fel oedd yn arferol,
ond adeiladu fflatiau pwrpasol, diogel
i deuluoedd y slym yn yr union fan lle
roeddan nhw isio bod ac wedi
byw ers degawdau.
‘Empowerment’ – rhoi’r
gallu i bobl siarad a’u
mynegi eu hunain a
rhoi’r sgiliau iddynt
i feithrin perthynas
iach efo’r rhai
sy’n gwneud
penderfyniadau er
mwyn iddynt gael
eu cynnwys mewn
cynlluniau a pholisïau.

wraig ataf a ’nhynnu i ganol yr ystafell
a dechrau siarad. Doedd gen i ddim
syniad beth oedd hi’n ddeud gan fod
y cyfieithydd wedi gadael – ond roedd
rhyw rym rhyfeddol yn ei hosgo a’i
thaerineb, ac roedd ymateb y lleill yn
ategu hynny. Nid oedd unrhyw elfen
fygythiol i’w hymarweddiad,
ond yn hytrach angerdd a
diolchgarwch na wna
i fyth eu hanghofio.
Dwi ddim hyd yn
oed yn gwybod ei
henw, ond dwi’n
dal i allu gweld ei
hwyneb llawen yn
glir yn fy meddwl!

Y Pilipinas oedd
y daith olaf – a
Filomena Cinko’n
Roedd yn fraint ac
gymeriad arall
wnaiff aros efo fi am Filomena Cinko yn agor drws ei chartref yn hwyl gweithio i
Gymorth Cristnogol
byth. Sgubo’r stryd
newydd yn Estero de San Miguel
– mudiad sy’n
yr oedd Filomena
galluogi pobl dlawd i newid eu byd, ond
cyn i UPA, partner Cymorth Cristnogol,
sydd hefyd yn galluogi’r eglwysi yma i
ddechrau gweithio yn ei chymuned.
gydweithio, i chwalu ffiniau enwadol, i
Cafodd hyfforddiant ganddynt a sefyll
estyn allan i’r gymuned ehangach, i godi
i fod yn aelod o’r cyngor lleol – a chael
llais yn erbyn anghyfiawnder ac i annog
ei hethol. Hi oedd yr unig aelod ar y
cyngor oedd yn dod o’r slymiau ac un o’r ymateb hael i gynnal y gwaith o adeiladu
teyrnas Dduw ar y ddaear. Diolch i
pethau cyntaf wnaeth hi oedd gwahodd
Berea Newydd am eich cefnogaeth hael
aelodau eraill y cyngor draw i’w thŷ am
ac ymarferol ar hyd y blynyddoedd
baned. Doedd hi ddim yn deall eu sioc
ac am eich cyfeillgarwch. Mae Llinos
pan welsant yr amodau byw – ‘they see
wedi cael ei phenodi yn fy lle ac mae’n
us sweeping the streets, or picking up
braf cael sicrwydd meddwl y bydd eich
rubbish, but they don’t see us – how is
cefnogaeth a’ch cyfeillgarwch yn parhau
that possible?!’
iddi hi!
Fe gofiwch, mae’n debyg, fod Filomena
wedi gweithio gyda’r cyngor lleol a
13

enwau lleol
glenda carr

Dyma’r bumed ran – a’r olaf – yn ein cyfres ar enwau lleoedd
yn y cyffiniau.

AR DRAWS Y FENAI ETO

BWLCH NEU BENRHYN SAFN YR AST
Wrth fynd i mewn i Fiwmares o
gyfeiriad Porthaethwy fe welwch, i’r
dde ar gyrion y dref, ddarn bach o dir
yn ymestyn i’r môr a nifer o gychod
arno gan fod yno fusnes offer morwrol.
Yr enw a glywch arno yn ddieithriad
bron yw Gallows Point. Er bod yr
enw Saesneg hwn wedi disodli’r hen
enw Cymraeg, ni ddylem ei ddiystyru,
oherwydd mae iddo yntau ei hynafiaeth
ei hun gan ei fod yn dwyn i gof gyfnod
pan safai crocbren y dref yno. Roedd
hen enw Saesneg arall ar y llecyn cyn
hynny, sef Osmund’s Ayre. Benthyciad
o eyrr Norseg yw ayre, ac ystyr yr
enw oedd traethell o dywod neu ro
yn perthyn i rywun o’r enw Asmundr.
Credir mai’r un elfen sydd yn Point of
Ayr, sef Y Parlwr Du, yn Sir y Fflint.

gan yr hynafiaethydd John Leland yn
1536–9. Ambell dro talfyrrid yr enw i
Bwlch / Penrhyn Safnes. Cofnodwyd
enw arall tebyg ym Môn yn Llaneilian,
sef Porth Safn y Ci.
BARON HILL
Rydym am aros ym Miwmares er
mwyn trafod yr enw Baron Hill. Mae’r
enw hwn yn gyfarwydd i bawb ar
lannau Afon Menai, sef enw plasty ym
Miwmares a chartref y teulu Bulkeley.
Bu tŷ ar y safle uwchben Biwmares
er 1618. Aeth dau dŷ a adeiladwyd
yn ddiweddarach ar dân, ac mae’r tŷ
presennol, a ailadeiladwyd yn 1838,
bellach mewn cyflwr truenus. Gellid
tybio fod Baron Hill yn enw urddasol,
un addas i gartref un o deuluoedd
amlycaf yr ynys, enw sy’n awgrymu
cysylltiadau pendefigaidd â rhyw farwn
yn y gorffennol. Ond gwahanol iawn a
llawer mwy distadl yw tras yr enw.

Fodd bynnag, yr oedd gan y Cymry
eu henw sylwgar eu hunain ar y llecyn
ger Biwmares, a hwnnw yr hoffwn
i ei drafod yma, sef Bwlch Safn Ast
neu Penrhyn Safn yr Ast. Ac yn wir,
petaech yn edrych ar fap manwl o’r
ardal, fe welech fod siâp y penrhyn
bach hwn yn debyg iawn i ffroen
bigfain ci neu lwynog. ‘Pen ryn Savyn
ast (the mowth of ye byche)’ sydd

Ym mhapurau stad Baron Hill ei
hun ceir cofnod o 1596 yn cyfeirio
at ‘the barne hill woode’. Yn yr un
ffynhonnell yn 1628 cofnodwyd ‘Barn
Hill’ eto. Felly, nid ‘bryn y barwn’
oedd ystyr wreiddiol yr enw ond ‘bryn
yr ysgubor’, sydd yn dipyn llai crand.
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cyfredol. Mae’r ystyr yn amlwg: dyma
fan ardderchog i edrych allan dros dir
a môr. Enw cyffredin yw gwylfa, ond
mae Yr Wylfa yn cyfeirio at le penodol.

Mae’n anodd dweud pryd y newidiwyd
yr enw, ond ceir cofnod o 1637 ym
mhapurau Bodorgan ym Mhrifysgol
Bangor sy’n cyfeirio at ‘Barne hill
al[ia]s Baron hill’. Awgryma hyn
fod yr enw wrthi’n trawsnewid tua’r
adeg hon. Fodd bynnag, mae William
Bulkeley, y dyddiadurwr o Fôn,
sgweier y Brynddu, Llanfechell, yn
cyfeirio at y tŷ fel ‘Barn hill’ mor
ddiweddar â 9 Mai 1734. Ond ar ôl i’r
syniad o farwn gydio, buan iawn yr
anghofiwyd am yr ysgubor!

Daeth yr elfen Wylfa yn rhan o enwau
lleoedd eraill yn yr ardal. Bellach
cyfeirir at y penrhyn lle saif yr atomfa
fel Wylfa Head ar y map OS. Yr enw
Cymraeg arno yw Trwyn yr Wylfa.
Enw’r bae gerllaw yw Porth-yr-wylfa;
dyna oedd ar fap OS 1839–41 a dyna
sydd ar y map OS cyfredol. Erbyn hyn
mae safle’r atomfa wedi llyncu llawer
o’r tir yn yr ardal a dymchwelwyd
nifer o anheddau er mwyn ei hadeiladu.
Mae’n debyg mai’r tŷ mwyaf trawiadol
a fu ar y safle oedd Wylfa Manor,
plasty helaeth a godwyd yn 1886 gan
David Hughes, tad-yng-nghyfraith y
Parch. John Williams, Brynsiencyn.
Roedd David Hughes yn adeiladydd a
fagwyd yng Nghemais, ond a wnaeth
ei ffortiwn yn Lerpwl. Dewisodd y
llecyn deniadol hwn yn ei hen gynefin
i adeiladu Wylfa Manor fel tŷ haf iddo
ef a’i deulu. Gweddol fyr fu oes y tŷ
fel cartref iddynt. Bu’n gartref i faciwîs
yn ystod y rhyfel ac yna fe’i trowyd
yn westy. Cafodd ei ddymchwel wrth
adeiladu’r atomfa sydd ar union safle’r
tŷ.

Wylfa
Rydym am fentro gryn dipyn
ymhellach i mewn i Ynys Môn ar gyfer
yr enw nesaf, ond gan fod Wylfa yn
y newyddion mor aml, efallai ei bod
yn werth edrych ar ystyr yr enw. Un
peth yn unig y mae’r enw Wylfa yn ei
gyfleu i’r Cymro cyffredin heddiw,
sef yr orsaf ynni niwclear ger Cemais.
Fodd bynnag, ceir tystiolaeth o’r enw
yn yr ardal hon rai canrifoedd yn ôl.
Yn 1530–9 cofnodwyd henyrhwylfa.
Mae’n amlwg mai’r un lle oedd hwn â
Pen’r Wylfa sydd yn yr un ffynhonnell
yn 1663. Ceir dau air yn Gymraeg,
sef hwylfa a gwylfa. Ystyr hwylfa yw
heol gul neu lwybr, ac ystyr gwylfa yw
lle i wylio ohono. Rhaid casglu mai’r
ail ystyr sydd yn Wylfa ger Cemais,
er gwaethaf y sillafiad yn 1530–9.
Cyfeiriad sydd yma at y tir uchel a
nodwyd fel rhiw yn Rhiwyrwylfawen ar
fap John Evans yn 1795. Cyn hir mae
wedi prifio i fod yn fynydd: Mynyddwylfa oedd ar fap OS 1839–41, a
Mynydd y Wylfa sydd ar y map OS

Diolch o galon i Dr Glenda Carr am
ei hysgrifau cynhwysfawr a difyr yn
ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac am y
gyfres flaenorol hefyd. (Gol.)
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y cyfnod clo

profiadau'r plant

Bu’n newid byd i’r plant yn sgil y cyfyngiadau ar deithio a’r cau ysgolion
dros y misoedd diwethaf oherwydd y coronafeirws. Yma mae rhai o
aelodau’r Ysgol Sul yn sôn am yr hyn y buont yn ei wneud yn ystod y
cyfnod.
Ani (7 oed) Dwi’n teimlo’n hapus yn y cyfnod clo
achos dwi’n cael gweld pobol drwy Facetime.
Fel Nain a Taid a ffrindiau. Yn ystod y cyfnod
dwi wedi bod yn cadw’n hun yn ddiddig wrth
chwarae efo teganau, a dwi’n caru chwarae efo
Elen – fy chwaer fach newydd!

Hanna Gwyn Edwards (10 oed)
Roeddwn wedi clywed llawer o sôn
am y coronafeirws ond doeddwn
i ddim wedi meddwl y buasai yn

effeithio arnom ni yng Nghymru, yn
Rhiwlas nac yn Ysgol y Garnedd.
Roedd hi’n deimlad rhyfedd ar y
dydd Gwener pan oedd yr ysgol
yn cau – ac yn fwy rhyfedd byth
pan oedd Boris yn dweud ar y nos
Lun bod y wlad yn mynd i mewn i
lockdown. Roedd hyn yn golygu bod
ein teulu ni yn gweithio o adref –
mam, dad, Owain a fi. Roeddem yn
cael mynd am dro unwaith y dydd
ac rydym wedi dod o hyd i nifer
fawr o lwybrau o amgylch Rhiwlas
a Moelyci. Am y tro cyntaf erioed,
roeddem fel teulu yn defnyddio
Zoom i gadw mewn cysylltiad.
Cwis efo ffrindiau bob nos Sul ac
efo’r teulu ar nos Wener neu nos
Sadwrn. Er bod Zoom yn dda, dwi’n
gobeithio cael gweld fy nheulu yn Sir
Benfro cyn bo hir.
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Siôn (10 oed) a Tomos
(9 oed) Cyfnod digon
od yr ydi hi wedi
bod – dim gweld
teulu, ffrindiau, dim
pêl-droed a dim
Capel (a dim dysgu
adnod!).
Er ein bod wedi
bod yn yr ysgol
pan mae Mam a
Dad wedi bod yn
gweithio, od iawn
ydi hynny wedi
bod hefyd! Mae
ein gwersi corn a
piano wedi bod
dros ‘Zoom’ – a
handi ofnadwy
bod ein athrawes
biano ddim yn gallu
gweld ein bysedd
Fflur Jones (8 oed) Yn
ystod y cyfnod clo dwi
wedi colli dau ddaint
a dwi wedi dathlu
fy mhen-blwydd.
Roedd fy athrawes
yn gosod gwaith i
mi ar y cyfrifiadur ac
roedd mam a dad yn
fy helpu. Roeddwn
yn colli fy ffrindiau a
fy nheulu ond rydw
i wedi bod yn siarad
efo nhw dros y we ac
erbyn hyn wedi cael eu
cyfarfod y tu allan. Pan
oedd y tywydd yn braf
roeddwn i a fy nheulu

yn mynd am dro o
gwmpas yr ardal ac
roeddwn i’n mwynhau
chwarae allan yn yr
ardd efo fy mrawd
bach Gwion. Rydw
i hefyd wedi gwylio
llawer o ffilmiau ar y
teledu ac ambell noson
yn cael mynd i ’ngwely
yn hwyrach nag arfer.
Rydw i a Gwion wedi
bod yn mynd i’r clwb
gofal yn yr ysgol yn
ystod yr wythnosau
diwethaf ac mae hi
wedi bod yn braf gweld
rhai o fy ffrindiau yno.
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anghywir ar yr hen
‘scales’ yna! Mae
llawer o nosweithiau
difyr wedi bod wrth
gynnal cwis teuluol,
wyddwn i ddim
tan rŵan bod gan
octopws dair calon!
Braf ydi hi wedi
bod cael gwario
mwy o amser fel
teulu, a chael mynd
am dro dros Gaeau
Briwas.
Cadw pawb yn
saff sydd wedi bod
yn bwysig, ac rydym
yn edrych ymlaen
i weld pawb yn y
Capel a’r Ysgol Sul
eto, pan fydd yr
amser yn iawn.

Llio Eurgain (14 oed)
Pedwar mis o lockdown
erbyn hyn. Ganol mis
Mawrth mi oedd y
syniad o weld mwy
ar Gaeau Briwas
na’r ysgol yn hollol
hurt. A’r unig ffordd o
gymdeithasu gyda’r
teulu fuasai cwis
wythnosol am enwau
siocled neu faneri’r
byd! Toeddwn i ddim
yn meddwl chwaith

y buaswn yn treulio
oriau yn meddwl am
beth i wneud drwy’r
dydd. Gwaith ysgol (rhy
ddiflas), clirio tŷ (does
neb yn dod draw i weld
felly does dim pwrpas
clirio), mynd am dro (i’r
un cae drwy’r amser –
dim diolch), cael sgwrs
gyda Bedwyr fy mrawd
(heb fynd ar nerfau ein
gilydd – amhosib!). Ond
mae hi’n hwyl chwarae

Monopoly, binge-wylio
‘C’mon Midffîld’, mynd
i’r ardd at Nain a Taid,
cwis wythnosol, a
siarad gyda ffrindiau a
theulu er ei fod drost
Zoom. Er mor rhyfedd
yw’r lockdown mae yna
dal bethau sydd yn ei
wneud yn ddiddorol,
ond dwi’n dal i obeithio
y bydd drosodd yn
fuan.

Bedwyr Llŷr Williams (11 oed) Erbyn
hyn dw i yn gwybod pam bod ci
yn edrych ymlaen gymaint i fynd
am dro. 16 wythnos heb fynd yn
bellach na Borth! Dw i wedi laru ar y
lockdown. Er ’mod i wedi laru dwi’n
dal wedi cael lot o hwyl a dyma’r
pethau dwi wedi eu mwynhau am
y lockdown. Cael chware gemau
gwirion fel pwy oedd yn gallu
gwisgo mwya o ddillad mewn 3
munud. Cysgu yn y garafán tu allan
i tŷ. Cael cwis wythnosol ar Zoom
gyda’r teulu i gyd. Gwylio barf dad
yn tyfu i farf Siôn Corn, yna’n lleihau
i fwstash El Bandito. Cael crempog
i frecwast bob dydd Sadwrn a
dydd Sul. Rhywbeth rhyfadd oedd
gorfod cael gwers gorn dros Zoom,
a weithia roedd y sgrin yn rhewi
efo gwyneb yr athrawes ym mhob
math o stumiau gwirion. Trïwch
chi chwythu sgêl E fflat major
pan ydach chi bron â marw isio
chwerthin!
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cofio cynan
gerwyn wiliams

Yn ein rhifyn diwethaf, roedd Mona Chambers yn sôn am Cynan mewn
perthynas â’i thad gan i’r ddau dreulio cyfnod yn Salonica adeg y Rhyfel
Byd Cyntaf. Y tro hwn, mae un sy’n awdurdod ar fywyd a gwaith Cynan yn
sôn am arddangosfa am y bardd a’r ffigwr cyhoeddus hynod hwn.

M

pan enillodd y goron
gyda’r bryddest
fwyaf poblogaidd
erioed i wneud hynny,
‘Mab y Bwthyn’,
a’i farwolaeth yn
1970, daeth yn
un o gymeriadau
amlycaf Cymru’r
ugeinfed ganrif. Ac
mae’r cysylltiad â
dinas Bangor yn un
cryf. Ar ôl treulio’r
1920au yn weinidog
ym Mhenmaenmawr, symudodd ddechrau’r 1930au i
Borthaethwy i fyw ar ôl cael ei benodi’n
diwtor allanol gyda Choleg Prifysgol
Gogledd Cymru, fel y cyfeirid ato bryd
hynny.

ae gen
i nodyn
yn fy
nyddiadur
gwaith ar gyfer 2.00
bnawn Iau, 12 Mawrth
2020: ‘Archifdy: Elen
Simpson’. Cyfarfod
oedd hwnnw i drafod
arddangosfa y bu’r ddau
ohonom yn cynllunio
ar ei chyfer ers sawl
blwyddyn sef un i
arwyddo hanner can
mlynedd ers marwolaeth
Cynan yn Ionawr 1970. O’n blaenau ar
y bwrdd roedd toreth o ddeunyddiau –
yn ffotograffau a llythyrau a thaflenni
– o blith casgliad helaeth Archifau
a Chasgliadau Arbennig Prifysgol
Bangor o dros 700 o
eitemau’n ymwneud
â bywyd a gwaith
Albert Evans Jones
(1895–1970), y llanc
o dref Pwllheli sy’n
fwy cyfarwydd inni
yn ôl yr enw Cynan.

O fewn diwrnodau
i’r cyfarfod
hwnnw yn ail
wythnos Mawrth,
cyhoeddwyd y Cloi
Mawr a drysu’r
cynlluniau ar
gyfer arddangosfa
ffisegol yng
Nghoridor Siambr y Cyngor. Ond
nid aeth y bwriad i’r gwellt: drwy

Yn ystod yr
hanner can mlynedd rhwng Eisteddfod
Genedlaethol Caernarfon yn 1921
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arno’ yn y cylchgrawn Lol yn 1967 a
hyd yn oed restr o wisgoedd a maint
a lliw esgidiau aelodau’r Orsedd yn
ystod seremoni’r Arwisgo yn 1969! A
rhwng y ddau begwn yna cewch gip
ar dudalennau rhai o’i ddyddiaduron,
ffotograffau ohono’n actio ac yng
ngŵydd aelodau o’i deulu,
a chardiau post yn ei
atgoffa am ei gyhoeddiadau
niferus mewn capeli ar hyd
a lled gogledd Cymru.

ymaddasu, llwyddwyd i lunio
arddangosfa rithiol a honno ar gael i
bawb ei mwynhau, yn ddiogel ac wrth
eu pwysau, drwy wyrthiau’r we fydeang: https://tinyurl.com/yb4jn8uy
Trefnwyd y cyfan dan saith pen gan
Elen, adrannau sy’n
adlewyrchu agweddau
ar fywyd amrywiol a
chyfoethog Cynan: Y
Llanc o Lŷn; Y Rhyfel; Yr
Eisteddfod; Y Brenhinwr a
Gŵr y Sefydliad; Y Ddrama
yng Nghymru; Y Ffigwr
Cyhoeddus.
Os ydych chi’n chwilfrydig,
felly, ynghylch y bregeth
gyntaf a draddododd Cynan
yn 14 oed, cewch gip ar
gopi yn ei law ei hun yn yr arddangosfa
hon. Cewch hefyd olwg ar ei dystysgrif
graddio o Fangor yng Ngorffennaf 1916.
Mae yma lun o’i fathodyn aelodaeth
o’r RAMC o gyfnod
y Rhyfel Mawr ac
un o’r llythyr yn
cynnwys y fersiwn
gwreiddiol o ‘Anfon
y Nico’. Yma
hefyd mae cerdyn
post o’r ‘bwthyn
unig | Heb ddim o
flaen ei ddôr | Ond
creigiau Aberdaron
| A thonnau gwyllt
y môr’. Ar begwn
arall ei fywyd, mae
yma gopi o lythyr
cyfreithiol ‘yn ymddiheuro’n ddiamodol
i Cynan am yr enllib amlwg a budr

Arddangosfa yw hon sy’n
gofnod o fywyd wedi
ei fyw’n llawn hyd yr
ymylon. Ac os bydd hi’n
codi awydd arnoch am
gael gwybod mwy, ni fydd
raid aros yn hir: ym mis
Medi mi fydd y Lolfa’n cyhoeddi fy
nghyfrol Cynan: Drama Bywyd Albert
Evans Jones (1895–1970), y cofiant
cynhwysfawr cyntaf i’r gŵr mawr ei
ddylanwad hwn.
Eiddo Archifau
a Chasgliadau
Arbennig Prifysgol
Bangor, Sioned
O’Connor a
Mair Williams
yw hawlfraint y
delweddau.
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O

doniau oʼr ofalaeth yn
eisteddfod t

herwydd y cyfyngiadau,
eisteddfod rithiol oedd
Eisteddfod yr Urdd eleni,
a gwelwyd sawl plentyn
ac oedolyn ifanc sydd â chysylltiad â
chapeli Gofalaeth Bangor a’r clybiau
CIC ymhlith y rhai ddaeth i’r brig yn
Eisteddfod T.
O Berea Newydd, daeth Fflur Edwards
yn gyntaf ar yr unawd ac roedd Fflur, ei
chwaer Catrin ac Ela Vaughan yng nghôr
ysgol Tryfan a ddaeth yn drydydd. Daeth
Ela Vaughan hefyd yn ail yn y categori
Rhestr T (y cystadlaethau ‘gwahanol’) ar
y Ddeuawd Enwogion Lleol a hynny efo
neb llai nag Elin Fflur.
Roedd Meilyr Lynch, Siwan Huw
Williams a Carwyn Siôn yn y band
buddugol, sef Band Jazz Ysgol Tryfan.
Mae’r band chwedlonol hwn wedi ennill
y gystadlaeuaeth droeon.
Cyflawnodd Osian Wyn Owen, sy’n
aelod ym Methania, Y Felinheli, gamp
fawr wrth ennill y Gadair – ac nid am y
tro cyntaf, gan mai ef hefyd a’i henillodd
pan oedd yr Eisteddfod ym Mrycheiniog
a Maesyfed ddwy flynedd yn ôl hefyd.
Eto o Felin, roedd Mared Evans a Pegi
a ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth
Rhestr T. Gast yw Pegi! Ac yn yr eitem
fuddugol roedd Mared yn dysgu triciau
iddi.
Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd.

Uchod: Fflur Edwards ac
Osian Wyn Owen (isod)
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y bregeth-feicro
Yn ystod y cyfnod clo, yn absenoldeb y cyfle i ddod at ein gilydd i addoli
yn y capel, mae ein gweinidog wedi bod yn anfon negeseuon e-bost at
yr aelodau bob bore Sul i’w harwain mewn myfyrdod a gweddi, a dyma
ymateb a gafodd gan un ohonynt.
Annwyl Elwyn,
Diolch yn fawr iawn unwaith eto am y negeseuon a’r pregethau cryno diweddar. Tybed a
ddylem bellach dy gydnabod yn arloeswr y bregeth-feicro?
Bu i grynoder dy genadwri dros y misoedd diwethaf a’th bregeth ddiweddaraf ysgogi’r
awen! O’u derbyn, mae’n debyg mai pethau nad oes rhaid amlhau geiriau yn eu cylch yw
hanfodion yr Efengyl, a dyma englyn i geisio cyfleu hynny:
Mae’r gwirionedd mor gryno – mewn un Mab,
		 Mewn un maen yn treiglo;
Un Duw yn Dri ydi o,
Un Gair ydyw’n holl gredo.
Cofion cywiraf,
Peredur

llyfr newydd

Y

‘Praidd Bach y Bugail Mawr’ yn Saesneg
bach o bobl yma ac acw i gyfarfod â’i
gilydd i drafod crefydd a’u profiadau
ysbrydol. Roedd y cyfarfodydd hyn yn
ymateb ymarferol i angen eu mynychwyr.
Nid oeddynt ynghlwm wrth adeiladau
cysegredig a gellid eu cynnal mewn unrhyw
le a’u symud yn ôl y galw. Cedwid golwg
manwl arnynt gan y diwygwyr, a daethant
yn feithrinfeydd math newydd o grefydda.

mae cyfrol ardderchog Dr
Eryn M. White ar seiadau
Methodistaidd de- orllewin
Cymru yn ystod blynyddoedd
cyntaf y Diwygiad Mawr wedi ei hadolygu
ganddi a’i chyhoeddi yn Saesneg (The
Welsh Methodist Society, University of
Wales Press, 2020). Ac wrth i ni ymlafnio
i ailafael mewn normalrwydd yn dilyn
y pandemig y mae yn ei hastudiaeth
arweiniad inni.

Mynnwch gopi o’r gyfrol yn Gymraeg
neu Saesneg. Hyblygrwydd, perthnasedd a
threfn yw ein hangen ninnau hefyd.

Sail y seiadau oedd penderfyniad grwpiau
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Babanod Berea
Ganed dau faban i deuluoedd
Berea yn ystod y misoedd diwethaf.
Cyrhaeddodd Dyfan, plentyn cyntafanedig Elan a Dewi Parry, ar 11 Ionawr,
ac yna, ar 6 Mawrth, bythefnos cyn y
cloi mawr, ganed Elen, merch i Siân

Iolen a Meilir Pritchard a chwaer fach
i Ani. (Y ddwy chwaer sydd ar y clawr
hefyd.) Llongyfarchiadau i’r ddau deulu
ac edrychwn ymlaen at gael cyfarfod
y newydd-ddyfodiaid yn y capel pan
ddaw pethau’n ôl i drefn!
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