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GAIR GAN Y GWEINIDOG

n fy ngair atoch ar ddiwedd y rhifyn diwethaf, bu imi gyfeirio at ddyfodol yr Ofalaeth
wedi fy ymddeoliad. Erbyn hyn cynhaliwyd cyfanswm o wyth o bwyllgorau ar wahanol
lefelau i drafod y dyfodol hwnnw. Hyderwn y bydd tair eglwys ein Gofalaeth yn derbyn
caniatâd terfynol gan y Sasiwn ar Hydref y 15fed i gael symud ymlaen i alw gweindiog arall. Ni
allwn ddiolch digon i bawb a weithiodd mor galed.
Ydy mae’r Haf bach Mihangel yn dechrau cilio, ond diolch amdano, bu i’w ddyddiau heulog
ein sirioli, a bydd yn siwr o fyrhau y gaeaf i ni. Ond y mae i bob haf ei aeaf, ac yn sicr dyna oedd
profiad cynifer ohonoch a fu’n wael tua’r ysbytai. Ers diwedd Gorffennaf bu 13 ohonoch o’r
Ofalaeth yn yr ysbytai, a’r mwyafrif llethol o Ferea Newydd. Diolchwn am yr ysbytai a’u gofal
diflino, gan hyderu fod ein gofal ninnau fel eglwys yn gymorth hefyd i gynnal y cleifion a’u
teuluoedd.
Gwelwch yn y rhifyn hwn deyrnged haeddiannol i Delyth Tudwal Jones, ac yn sicr estynnwn
ein cydymdeimlad dyfnaf â’i phriod a’r teulu oll. Cydymdeimlwn hefyd gyda theulu Mr Gareth
Roberts, Maesgeirchen, wedi eu colled fawr hwythau. Boed i’w ffydd ef eich cynnal chithau.”Yr
Arglwydd yw fy mugail, ni bydd eisiau arnaf…”
Llongyfarchwn yn gynnes iawn Alwyn Elis am ymgymryd â’r gwaith o fod yn Drysorydd yr
Henaduriaeth o Ionawr 2015 ymlaen. Gwyddom y bydd y gwaith pwysig hwn mewn dwylo
diogel, fel y bu yn y gorffennol, o dan ofal un arall o’n blaenoriaid, sef y Dr Iorwerth Morris.
Llongyfarchwn yn gynnes Iwan a Samantha ar enedigaeth Osian hefyd, ac estynnwn groeso
i Alffi Wyn, mab cyntafanedig Llinos Wyn ac Adam, a fedyddiwyd ar y Sul olaf o Fedi.
Amheuthun ydyw cael croesawu Llinos Wyn yn ôl atom fel aelod, a hithau’n cydnabod yr oll a
gafodd yn ystod ei magwareth yn y Graig, a hynny gydag anogaeth gref ei diweddar annwyl fam,
Nerys.
“Ydach chi’n edrych ymlaen?” ydyw’r cwestiwn a glywaf yn weddol gyson gan gyferio at fy
ymddeoliad. Ie, teimladau cymysg iawn sydd gennyf o hyd am nifer fawr o resymau. Dim ond
gobeithio y caf fwy o amser gyda’r wyrion nag a gefais gyda fy mhlant fy hun.
Anfesuradwy yw fy nyled i chi’r ffyddloniaid a fu’n fy nghynnal trwy eich gwrandawiad a’ch
gwerthfawogiad wrth imi lafurio i bregethu anwchiliadwy olud Crist, gweinyddu’r sacramentau a
bugeilio’r praidd. Chi a roddodd wefr ac ystyr i’m gweinidogaeth, chi a roddod ystyr i fodolaeth
yr eglwys hefyd.
Dywedaf eto, nid yw’r rhain yn ddyddiau hawdd i alw gweinidog, ond y mae rhai o fewn
yr Ofalaeth a allai gyflawni’r gwaith.  Diolch o waelod calon dros Val a minnau am eich holl
gyfeillgarwch a’ch caredigrwydd, a’r cydweithio hollol ddi-dramgwydd ar hyd y blynyddoedd.
Byddwch yn ein gweddïau, yn wir boed i’r dyfodol fod yng ngweddïau pob un ohonom.
Yn ddiffuant,
Eric Jones
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ADNABOD EIN GILYDD
VAL AC ERIC, ERIC A VAL

M

MALDWYN THOMAS

ae hi’n fore Gwener yng nghanol Medi a’r haf bach Mihangel yn felyn ac
yn wyrdd tywyll trwm ym Mhenrhosgarnedd. A dyma’r drws yn cael ei agor
a’r ddau yno, Val yn gwisgo ffrog werdd a phatrymau arni hi ac Eric, am
unwaith heb ei dei llwyd a’i grys gwyn, yn gwisgo crys glas llewys cwta. Mae yna
blatiau a chwpanau ar fwrdd y gegin heulog a’r coffi yn ffrwtian.
“Mae Bedwyr yn cael ei barti pen-blwydd fory.”
Bedwyr ydi hogyn bach Nia, merch Val ac Eric, a Pheredur ei gŵr. Maen nhw yn
byw yn Eithinog, mae gan Bedwyr chwaer o’r enw Llïo. Mae’n nhw’n ffyddlon yn yr
oedfa ar fore Sul.
Ac ar y bwrdd rŵan y mae yna grempogau bach a chacennau siocled.
Er bod ‘Gwernyfed’, cartref Val ac Eric, gyferbyn â Swyddfa’r Post ac ar y chwith
i fynedfa fawr Ysbyty Gwynedd, y mae’r lle yn dangnefeddus yn haul cynnes y bore
hwn. Mae’r tŷ yn herio’r faniau a’r lorïau mawr trwm a’r artícs sy’n rhan o’r adeiladu
anrheithiol sy’n dinistrio pentref Penrhosgarnedd a’i newid am byth i ni y rhai sydd
wedi byw yma ers blynyddoedd. Mae’r tŷ yn y canol, ond eto’n dawel yn y canol.
‘Gwernyfed’ sydd ar fin peidio â bod yn dŷ’r gweinidog, ac ar fin bod yn gartref y
cyn-weinidog, cyn-weinidog Berea Newydd a’r Felin ac Abergwyngregyn. Mae yna
gyfnod hir yn dod i ben.
Ac mae Val yn edrych ymlaen yn awr at hynny. Mae’r coffi yn percoleiddio er pob
awel groes.
“Dowch drwodd”.
Yn y lolfa a chlustog orthopedig i mi.
“Ydach chi’n gyfforddus yn fan’na Maldwyn?”
Piano a set deledu a lluniau o’r teulu. Popeth yn ei le a phopeth yn dwt. Llun o’r
rhieni a’r plant, Pryderi a Nia.
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“Hogyn Llansannan ydi Pryderi”.
Llansannan oedd yr ofalaeth gyntaf.
“A dyna i chi lun sydd dipyn yn hŷn. Mae gen i wallt ar fy mhen yn fan’ma.”
Yn y llun mae Val yn bryd tywyll a siriol a benywaidd ac Eric yn edrych yn debyg
i lun o chwaraewr tennis o Vermont sydd yn cystadlu yn Wimbledon am y tro cyntaf
yn ôl yn y chwedegau. Ar ôl gadael Ysgol Maes Garmon yn yr Wyddgrug y mae Eric
yn gweithio mewn swyddfa cyfreithiwr yn y Fali yn Sir Fôn, a gweithio’n galed iawn.
Dydi o ddim yn gwybod hynny ar y pryd ond mi fydd y profiad hwn yn swyddfa’r
twrnai yn bwysig ac yn werthfawr iddo fo flynyddoedd wedyn pan fydd o’n weinidog
ar gapeli Presbyteraidd ym Mangor ac yntau’n gorfod gofalu am uno pump o gapeli a
chreu eglwys newydd sbon.
I’R SINEMA HEFO VAL
Disgybl yn Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch ydi hi ac mae Eric yn ei hebrwng i’r
Plaza ym Mangor yn ei V.W.
Mae Val yn cofio’r peth yn dda iawn. ‘The Taming of the Shrew’ oedd y ffilm ac
mae’r garwriaeth yn dechrau y noson honno. Yn fuan y mae Eric wedi mynd am y
Weinidogaeth yn y coleg yn Aberystwyth, a Val hithau, ar ôl llwyddo yn y lefel ‘A’,
yn mynd i Aber. hefyd – “Dilyn fy nghariad wnes i.” Mae hi’n amlwg bod hwnnw
yn gyfnod euraidd yn yr Adran Gymraeg. Mae Val yn cofio’n ôl yn bleserus iawn.
Euraidd hefyd ydi atgofion Eric am gartref ei gariad a Chapel Ifan, Llannerch-y-medd,
“Mi oedd y cartref yn hollol arbennig. Diwinyddiaeth a gwleidyddiaeth oedd testun y
sgwrsio, a dadlau yn rhan o fywyd naturiol y cartref.”
Yno hefyd yr oedd Dafydd, brawd Val, dyn ifanc o argyhoeddiad crefyddol cryf
iawn. Mi aeth o i’r Coleg Normal ac ennill gradd B.Addysg. Mae hi’n ddiwedd y
dydd yn Neuadd Seiriol, neuadd y dynion, a’r lle yn llawn o sŵn a siarad digon
seciwlar. Mae yna rai sy’n cofio am Dafydd ar ei liniau wrth erchwyn ei wely, dyma
weithred ddewr a phrydferth. Colled anaele i’r teulu oedd ei farwolaeth anamserol yn
ddiweddar.
“Drwadd yn y swyddfa y mae llyfrau Eric”
BLYNYDDOEDD LLANSANNAN
Mae taclusrwydd cynhenid y ddau ohonyn nhw yn cadw trefn ar y stydi. Mae’n
hawdd meddwl mai Val sydd yn cadw trefn ar Eric yn ei waith ac yn ei yrfa. Mae’r
teulu yn aros yn Llansannan am flynyddoedd, ac yn y wlad brydferth Gymraeg honno
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y magwyd y plant nes i’r alwad ddod o Fangor.
“Roeddwn i’n gweithio yn galed iawn yn Llansannan. Bryd hynny yr oedd yna saith
o ysbytai yn nalgylch yr ofalaeth. Ac yr oeddwn i’n dysgu Addysg Grefyddol yn Ysgol
Glan Clwyd hefyd am y pedair blynedd olaf.”
Mae’r blynyddoedd prysur yn cerdded yn gyflym ac mae Val yn cael ei tharo’n wael
gan gyflwr Sarcoidosis, cyflwr sydd yn ymosod ar y sgyfaint. (Mi fûm i yn hen ysbyty
Môn ac Arfon yn dioddef efo’r cyflwr. Am fis yr oeddwn i yno). Ond mi fu Val am
chwech wythnos yn dioddef yn ysbyty Llangwyfan.
Mae Val yn dawelach na’i gŵr, yn edrych yn fyfyriol arno fo yn aml.
“Priodi Eric wnes i, nid priodi’r gwaith”.
(Sawl gwaith yr ydw i wedi clywed y geiriau hyn gan wragedd gweinidogion?)
Fe ddaw galwadau i’w ddenu o Lansannan. Maes o law fe ddaw o i’r Ganolfan
Addysg Grefyddol yn y coleg ym Mangor a chael budd mawr o’r cwrs yno. Ac i
Fangor y daw y teulu ac i ‘Wernyfed’. A chychwyn ar lafur mawr iawn. Does yna
ddim hamdden ym Mangor, mae’r gofalu’n dwysáu. Arwyddion o eglwys brysur
lwyddiannus sydd yma, decini: Cic Bach, Cic Bang, Mawl yr Ifanc, pwyllgora,
cofnodi, pregethu a bugeilio, ac wrth gwrs dyma briod waith gweinidog.
Yr her fawr oedd uno pump o eglwysi Presbyteraidd Bangor a chodi capel newydd.
Mae uno yn golygu cau a dydi hyn ddim yn brofiad hawdd na dymunol ar brydiau.
Mae yma hen atgofion, hen ddolennau yn cael eu torri.
I Eric – ac Iorwerth Morris a John Wyn, a Cynthia, a nifer o rai eraill sydd yng
nghanol pethau – y mae yna oriau o waith gwrando a pherswadio, gobeithio – a
gweddïo. Eric sydd yn y canol ym mhob pwyllgor bach a mawr. Cynllunwyr, penseiri,
cyfreithwyr, contractwyr – mae o’n gorfod cyfarfod â phawb. Gwres canolog, maes
parcio, seiri coed a maen, y ffenestri lliw hardd, y drysau nodedig, mae pob manylyn
rywsut ym mynd trwy ogor Eric, ffiwsus, sgriws, lliw paent, diogelwch plant ac
oedolion, mae’r oll yn gysegredig.
Mi fydd angen cofnodi’r hanes hwn ... ond nid ar hyn o bryd.
“Yn y weinidogaeth y mae nghalon i. Nid yn y gwaith gweinyddu.”
Ond mae o yn Ysgrifennydd yr Henaduriaeth, ac mae yna sôn amdano fel
Ysgrifennydd Cyffredinol yr enwad, gan ei fod eisioes yn Is-Ysgrifennydd.
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SAIL Y GWAITH
Yn y pen draw y mae’r Gyffes Fer o’n Ffydd yn sail ei waith. Pregethu a chynnal
seiat. Mae blwyddyn y tair caib, pan welwyd cyhoeddi clasur y mudiad seiadol, sef
Drws y Society Profiad gan William Williams o Bantycelyn yn greiddiol yn nhaith
ysbrydol y gweinidog. Mae yna nifer o gwestiynau yn cael eu gofyn i’r bobol hynny
sy’n ceisio cael eu derbyn i’r seiat. Dyma’r cwestiwn mawr: ‘A ydi’r ymgeisydd yn
sylweddoli mai trwy gyfiawnder Crist yn unig, ac nid o gwbl trwy ei gyfiawnder ei
hun, y caiff ei iacháu?’
Y Gyffes Fer o’n Ffydd ydi conglfaen y gwaith yn y seiat. A dyma hefyd sail y gwaith
o baratoi pobl ifanc yr ofalaeth i fod yn aelodau cyflawn yn yr eglwys.
“Mi ydan ni wedi derbyn dros gant o aelodau ifanc i’r Ofalaeth ers sefydlu Berea
Newydd.”
A’r adeg gorau o’r wythnos i Val?
“Dydd Mawrth a dydd Iau. Pan mae’r teulu draw yma efo ni.”
Mae Pryderi a’i wraig Nia a’u genod nhw, Non ac Efa, yn byw yng Nglantwymyn
ym Mhowys, ac yn rhan brysur o fwynder y fro honno.
Hogan Sir Fôn ydi Val. Ac i Fôn efallai yr ân nhw ar ôl ymddeol.
“Mae tair cenhedlaeth o’r teulu yno o hyd, sef fy chwaer Molly, Hefin a’u
teuluoedd”.
“Mi ydw i’n casáu gweld Eric yn ddidrugaredd efo fo i hun gyda’r holl waith. Mae
gen i feddwl y byd o’r aelodau ond mae’r gwaith yn llethol”.
Wel, mi ddaw y gwaith i ben ymhen ychydig ddyddiau bellach. Dod i ben? Go brin.
Mae gwaith a gorffwys bellach yn un. Ond mi fydd yna hamdden.
“Mae Val yn gefn i mi bob dydd. Ei chefnogaeth ymarferol ydi ei chryfder mawr hi.”
Mae cefnfor Presbyteraidd heddiw yn donnau tymhestlog yn amal.
“Ond mae Val yn fy nhynnu i’r porthladd diogel.”
Ac felly, deirawr yn hwyrach, dyma ffarwelio yng ‘Ngwernyfed’, a chroesi’r lôn ac
ymlaen i’r ‘llym herfeiddiol fyd’.
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TREFN YR HENADURIAETH

M

CYNTHIA OWEN

ae amryw ohonoch
wedi bod yn holi
a ydym yn symud
ymlaen i alw gweinidog wedi
ymddeoliad y Parch. Eric
Jones. Cyn medrwn symud
ymlaen i wneud hynny mae
sawl cam yn gorfod digwydd
a dyma geisio egluro’r drefn
Bresbyteraidd o weithredu.
Y cam cyntaf oedd
hysbysu’r Henaduriaeth o
ymddeoliad y Parch. Eric
Llongyfarchwn Alwyn Elis ar ei benodiad yn Drysorydd
Jones. Cyn medrwn symud
Henaduriaeth Arfon, a llongyfarchwn o am ddechrau
ymhellach roedd angen i’r
prentisio’i ŵyr bach, Osian, fel y bydd yn barod i’w
olynu pan fydd yn ymddeol!!
Henaduriaeth gyflwyno
Cynllun Strategol am y 5
mlynedd nesaf i’r Sasiwn. Ni
roir caniatâd i unrhyw eglwys symud ymlaen i chwilio am weinidog heb fod y cynllun
yma wedi ei dderbyn gan y Sasiwn.
Gan fod Pwyllgor y Sasiwn a’r Sasiwn ei hun yn cyfarfod yn fuan roedd
Henaduriaeth Arbennig yn cael ei chynnal ym Merea Newydd nos Lun, Medi’r 15fed.
Yn y cyfarfod yma fe basiwyd y cynllun a bydd felly yn mynd ymlaen i ystyriaeth y
Sasiwn gan obeithio bydd ein Gofalaeth yn cael y caniatâd anghenrheidiol i symud
ymlaen.
Cyn i’r Henaduriaeth gyfarfod roedd y tair eglwys sydd yn yr Ofalaeth wedi cyfarfod
ar wahân i drafod ac wedi cytuno eu bod yn dymuno parhau yn yr Ofalaeth ac am
symud ymlaen i chwilio am Weinidog pan fydd caniatâd i wneud hynny. Hefyd roedd
blaenoriaid a swyddogion yr Ofalaeth wedi pleidleisio yn unfrydol mewn Pwyllgor
Gofalaeth i symud ymlaen a hyn dan ofal cynrychiolwyr yr Henaduriaeth.
Fel y gwelwch mae’r olwynion wedi dechrau troi!
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A OES HEDDWCH?

G

WILLIAM OWEN

yda bloeddiadau ‘Heddwch!’ Eisteddfod Sir Gâr wedi hen orffen atseinio yn ein
clustiau daeth yn amser gofyn a waethygodd pethau yn ein byd ers dechrau Awst.
Mae’n deg dweud fod y cyfryngau Cymreig beth bynnag wedi rhoi sylw teilwng
i ddadorchuddio’r ddraig fygythiol a osodwyd ar gromlech yn Fflandrys a’r gwasanaeth
ym mynwent Artillery Wood a Phorth Menin i gofio’r Rhyfel Mawr gan mlynedd yn ôl.
Er bod y coffáu eleni yn dechrau mynd yn fwrn i mi, nid gogoneddu rhyfel oedd pwrpas
y dadorchuddio, meddai Elfyn Llwyd AS, ond teyrnged i’r bobl ifanc ddewr a aberthodd
eu bywydau i sicrhau dyfodol i ni.
Mewn rhaglen awr ar Heno cawsom gyfle i weld y ddraig goch ar ben cromlech o
bob ongl posibl. Wnaeth Gerallt Pennant ddim gofyn pam fod ganddi wyneb mor
ddychrynllyd o hyll. Welais i’r un eglurhad am y cynllun ond medrwn ddyfalu fod yma
ymdrech i bortreadu erchylltra a gorffwylledd rhyfel. Fydd neb yn ymweld â Chefn
Pilcem a dweud ‘o dyna neis’ wrth edrych ar yr wyneb coch dychrynllyd hwn.
Digwyddai’r seremoni i gofio aberth y milwyr pan yw rhannau o’r byd yn ferw o
frwydrau ac ymosodiadau didostur. Gyda rhyddhad y cyhoeddwyd cadoediad rhwng
Israel a Gasa wedi i dros 2,000 o Balestiniaid a 70 o Israeliaid gael eu lladd.
Tra gellir deall fod Israel am amddiffyn ei hun rhag y rocedi a anelwyd ati o Gasa –
llygad am lygad a dant am ddant yr Hen Destament – cwbl annirnad yw gweithredoedd
annynol ‘milwyr’ y Wladwriaeth Islamaidd sy’n cynnwys Prydeinwyr. Mae’r rhain yn
lladd yn eu hyll unrhyw un nad yw am rannu eu ffydd wallgof. Gwelwn y rhai sydd wedi
ffoi ar ein sgriniau a’u hwynebau’n llawn dychryn ac ofn a’r gwres llethol yn ormes
pellach ar eu cefnau.
Y Goleuad 5 Medi 2014
Ers cyhoeddi hyn mae pethau wedi gwaethygu a chredir fod Jihadydd Prydeinig wedi
dienyddio o leiaf dri gorllewinwr a oedd heb godi bys i ymladd yn eu herbyn, dim ond
gohebu neu weithio’n ddyngarol.
A fydd ymdrech y gwledydd a ddaeth at ei gilydd i gynorthwyo Irac i daro’n ôl yn erbyn
IS yn ddigon i rwystro eu bwtshera? Mae dyn yn ofni y gall unrhyw ymgyrch filwrol
ffyrnigo’r sefyllfa, ond pa ddewis arall sydd, hyd yn oed i’r heddychwyr pennaf?
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Y GORNEL WEDDI
GŴYL Y DIOLCH

T

ENID ROBERTS

ua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg
adeiladwyd ystafell i’r crwydryn yn y wyrcws ym
Mhenrhyndeudraeth ... lle iddynt ymolchi a chael
gwared o’r chwain, cegin i fwyta a llofft i gysgu. Y crwydryn
a gofiaf orau oedd John Preis, a anfarwolwyd yn ddiweddar
drwy lyfr diddorol Mr Geraint Jones. I blant ‘Stiniog ‘Huw
g’lwyddog’ oedd; pam Huw wn i ddim ond gallaf ddeall y
disgrifair yn iawn!
Cyffredin oedd gweld crwydryn yn cerdded o’r Penrhyn i’r
Blaenau i fyny’r Ceunant (mae’n siŵr fod yr Allt Goch yn rhy
serth). Os oedd si o gwmpas fod crwydryn yn yr ardal byddai’n
peri cyffro ymysg y plant ac yn gwneud inni redeg nerth ein traed i’r tŷ. Weithiau clywid
cnoc ar y drws, sgrialu wedyn dan y bwrdd cyn i’r drws gael ei agor – eisiau dŵr poeth
yn y piser te yr oedd yr ymwelydd gan amlaf, a brechdan neu ddwy.
Un stori a arhosodd yn fy nghof (efallai i chithau ei chlywed) oedd honno am y ffermwr
yn mynd adref o’r ffair gyda’i geffyl a throl ac yn cyfarfod crwydryn yn eistedd ar ochr
y ffordd. Arhosodd a dechrau sgwrsio cyn gofyn i’r crwydryn a hoffai gael ei gario yn y
drol. Cododd y crwydryn yn syth a dringodd i mewn gyda’i sach drom ar ei gefn. Wedi
trafaelio peth ffordd sylweddolodd y ffermwr fod y crwydryn yn dal â’r sach ar ei gefn
a dyma fo’n gofyn: “Pam na rowch chi’r sach yna i lawr, mae hi’n drom iawn?” “Wel,”
meddai’r hen grwydryn, “mae’n ddigon i chi fy nghario i heb sôn am gario fy maich
hefyd.”
Rydym ninnau’n debyg i’r hen grwydryn. Er ein bod yn honni ein bod yn credu yn yr
Arglwydd Iesu Grist, eto parhawn i ddwyn beichiau, beichiau o bryderon, gofalon ac
efallai euogrwydd. Cofiwn fod yr Iesu yn barod i’n rhyddhau o’r beichiau hyn – mae am
inni ymddiried ein gofalon i gyd iddo Ef.
A ninnau ar drothwy Gŵyl y Diolch, diolchwn am yr Arglwydd Iesu Grist sy’n Frawd
ac yn Iachawdwr i ddynion, yn gyfaill i’r unig, yn nerth i’r gwan, yn oleuni i’r dall ac yn
Waredwr i ddynion ymhob oes.
Ar yr Ŵyl hon gweddïwn am i nerth yr Ysbryd Glân ddod ag undod i fywyd ein byd
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annedwydd a dwyn dynion o bob dosbarth a lliw i weld eu bod yn frodyr i’w gilydd, fel y
delo’r gwledydd i gyd-fyw mewn heddwch.
Mewn teml hardd y trigwn,
A diolch wnawn i Ti
Am holl brydferthwch natur
Dy ddoniau sy’n ddi-ri.
Mor bur yw aer y mynydd,
Mor gryf yw tonnau’r môr,
Mae’n wledd i’r holl synhwyrau
    Brofi o’th wyrthiau, Iôr.
Ar fore yn yr hydref
A’r gwlith fel dagrau’n lli,
Mor dlws yw y dyffrynnoedd
A ddaeth o’th gynllun Di.
Mor dawel ac mor esmwyth
Cael edrych ar Dy waith,
A theimlo’r gawod ysgafn
Ar ôl y dyddiau llaith.
Yn awr ar Ŵyl y Diolch
Dy foli, hyfryd yw;
Mor werthfawr Dy drugaredd
Sy’n cynnal dynol ryw.
Cawn ganu mewn llawenydd
Dy glod drwy’r ddaear faith,
Mewn gair a gweithred, Diolch
A wnawn ar hyd y daith.
Amen

MASNACH DEG
Cofiwch bob amser ein bod wedi cytuno fel eglwys i ymrwymo
i Fasnach Deg, felly cofiwn ddefnyddio cynnyrch Masnach Deg,
megis coffi, siwgr a bisgedi, yn ein holl gyfarfodydd.
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TRIP SŴ BAE COLWYN
GWEN ALAW ROBERTS

F

ore dydd Sadwrn, Medi’r 6ed, aeth nifer ohonom ar y trip ysgol Sul i Sŵ Bae
Colwyn. Cawsom gawod o law ben bore, ond wedyn cliriodd y cymylau a bu
gweddill y diwrnod yn un braf iawn.Yn gyntaf aeth pawb ar y ‘zip wire’ ac i
chwarae yn y cae chwarae er bod y sleid braidd yn wlyb. Rhoddodd pawb eu hwds am
eu pennau ac aethom i weld y teigr. Roedd y plant lleiaf wrth eu boddau oherwydd bod
y teigr yn rhuo yn ôl arnyn nhw! Wrth gerdded trwy’r coed gwelsom lu o anifeiliaid
eraill fel yr wiwer goch a llu o adar gwahanol − roedd o fel cerdded drwy’r jwngl!  
Er mwyn gweld yr anifeiliaid nesaf bu’n rhaid i ni gael ein cloi rhwng dwy giât fawr
a doedd yr oedolion ddim yn rhy hapus am hynny, yn enwedig Mam! Wedi i ni gael ein
gadael allan yr ochr arall roedd y ‘lemurs’, anifeiliaid bach fflwfflyd efo cynffonnau hir
iawn, yn neidio i bob cyfeiriad a bu bron i un fynd yn sownd yng ngwallt Siwan! Wedi
tynnu lot o luniau a chwerthin am eu pennau aethom allan drwy’r ddwy giât fawr.
Ar ôl hynny roedd hi bron yn amser cinio, felly aethom i gyd i eistedd ar y gwellt i
fwyta ein picnics. Yn anffodus, cawsom ein hel i eistedd yr ochr arall i’r cae gan ein
bod wedi dewis eistedd yn llwybr y pengwiniaid pan oedden nhw’n cael eu gadael allan
o’u caets ar gyfer y sioe adar! Mi wnaethon nhw boeri sudd pysgod dros ambell un,
oedd yn drewi! Fy hoff adar i oedd y parots lliwgar oedd yn hedfan yn rhydd dros ein
pennau.
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Yn y pnawn, aethom i weld gweddill yr anifeiliaid, oedd yn cynnwys estrys, camelod,
eirth a dau aligetor! Roedd fferm fach efo cwningod, ieir, hwyaid a thyrci, a chafodd
ambell un ohonon ni afael yn y cwningod. Aeth y rhan fwyaf ohonom i weld y
nadroedd, ond doedd pawb ddim yn rhy hoff o’r rheini!
Wedi cael hufen iâ, aethom i ddringo coeden fawr − a dyma’n llun ni ynddi hi
(chwith). Mi es i ac Efa yn sownd ynddi, a gorfod cael help gan un o’r rhieni i ddod i
lawr!
Diolch yn fawr iawn i Nia a Peredur am drefnu − rydan ni’n edrych ymlaen yn barod
at drip y flwyddyn nesa. Sgwn i lle awn ni ...?

GÄSTE AUS SOEST!

F

M A N O N D AV I E S

el y gŵyr nifer
ohonoch mae’n siŵr,
mae dinas Bangor
wedi ei gefeillio â Soest yn
Nordrhein-Westfallen, Yr
Almaen ac ers blynyddoedd
mae criwiau o oedolion
a phlant wedi mwynhau
ymweld â’i gilydd gan
gadw’r cysylltiad rhwng y
ddwy ddinas yn fyw.
Ym mis Medi eleni daeth
criw o gerddorion ifanc o
ysgol Aldegreve yn Soest draw i Fangor i berfformio ac roeddent i gyd yn aros gyda
theuluoedd yn ardal Bangor. Cafodd nifer o fechgyn Cic Bang westeion a bu i’r criw
fwynhau eu hunain yn fawr un nos Fawrth yn cymdeithasu ac yn chwarae pêl-droed,
pŵl a ping-pong.
Diolch i Dilwen am ei holl waith gyda’r criw. Mae pawb yn cael amser wrth eu bodd
bob wythnos!
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DELYTH TUDWAL JONES

B

ERIC JONES

rawychwyd pawb ohonom pan gyrhaeddodd y
newydd am farwolaeth ddisymwth Delyth nos
Sadwrn Medi’r 13eg.

Enillodd Delyth ei lle yng nghalonnau cymaint ohonom
yn ystod yr ugain mlynedd y bu ei phriod Y Parch Glyn
Tudwal Jones yn gweinidogaethu ym Mangor a’r cylch.
Ganwyd Delyth yn Y Tymbl gerllaw Llanelli,
ond symudodd ei theulu pan oedd hi’n ddwy oed i
Aberystwyth. Gweithiodd i’r Cyngor Llyfrau ac
yno y cyfarfu yr un a ddaeth yn briod iddi. Roedd ei
phresenoldeb yn oedfa’r bore a’r hwyr yng nghapel Baker
St., yn fuan wedyn, yn allweddol i’w dyfodol hefyd, gan
mai Glyn oedd y pregethwr! Bugail ar fugail ydoedd tra
bu ei phriod yn gwasanaethu yn Y Groes, ger Dinbych,
Penbedw, Bangor ac yna Caerdydd. Yn y ddinas fawr bu
hithau’n gweithio i S4C. Mor gynnes a hwyliog oedd ei
chroeso i bawb ar yr aelwyd, a’r ifanc yn y Dosbarthiadau
Derbyn yn mwynhau’r danteithion y byddai wedi
ymdrafferthu i’w paratoi ar eu cyfer.
Gofalodd yn dyner am ei phlant Menna ac Alun, gan
wirioni gyda’r wyrion, Magdalen a Noa. Diolch am yr holl
atgofion melys.
Bu’n annwyl ei gwên beunydd
A’i ffordd yn ddarlun o’i ffydd.

COFIWCH AM DUDALENNAU BEREA AR Y GWEFANNAU!
www.gofalaethbangor.org / www.henaduriaetharfon.org
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ATGOFION

G

BRUCE GRIFFITHS

ofid mawr i mi ac Ann fu clywed am golli Delyth mor ddisymwth. Adwaenwn
hi a Glyn ers 1987 pan fudais i Heol Belmont i fyw y drws nesaf iddynt. Hen
lanc encilgar oeddwn ond o’r cychwyn cefais groeso cynnes ganddynt. O
bryd i’w gilydd byddai Delyth yn pobi, a deuai â chacennau cri neu ddanteithfwydydd
eraill imi, yn garedig iawn. Byddai bob amser yn siriol a chymwynasgar. Er imi ei
chlywed yn dweud ‘pwy fagai blant, wir?!’ byddai hi’n fawr ei gofal dros Menna
ac Alun. Cofiaf iddi ddanfon Menna ataf i gael tipyn o ymarfer siarad Ffrangeg ar
gyfer arholiad.  Digwyddiad mwyaf cofiadwy ein cyfnod fel cymdogion fu yn 1994
pan aeth cwt pren fy ngardd ar dân. Yr oeddwn i oddi cartref. Diolch i Alun am alw’r
diffoddwyr tân mewn pryd!
Pan briodais yn 1994 cafodd Ann, a dreuliodd ugain mlynedd yn Aberystwyth,
gryn groeso gan Delyth, a hithau’n hanu o Aber. Dechreusom fynychu Twrgwyn ac
ymwneud fwyfwy â Glyn a Delyth. Colled inni fu pan fudasant i Gaerdydd, ac yr
oedd yn chwith braidd gan Delyth adael Bangor a’i holl ffrindiau yno. Ond ar eu
gwahoddiad taer, cawsom aros gyda nhw yn eu cartref newydd aml dro, ac erys cof
am eu croeso.
Yr oedd Delyth yn amgen na ‘dim ond gwraig y gweinidog’, yr oedd yn
bersonoliaeth heulog ac annwyl y bydd hiraeth amdani. Un arall sydd â chof annwyl
amdani yw un o’i chymdogion eraill yn ein heol, Sarah Buchan. Mae ganddi hithau
hefyd atgofion a straeon am Delyth a’r teulu ac yn ei chofio hi fel tipyn o dynnwr
coes, yn darbwyllo un a’i gwelodd yn cloffi (ar ôl cael darn o wydr yn ei sawdl) ei
bod hi wedi syrthio oddi ar ml â Delyth ar y ffôn, ac mae hithau hefyd yn ei chael hi’n
anodd credu ei bod hi wedi’n gadael.
Meddyliais am eiriau’r ficer Prichard,
“Gem na feder neb ei brisio
yw gwraig dda i’r sawl a’i caffo”
Cydymdeimlwn ni eu cyn-gymdogion yn ddwfn â Glyn, Menna ac Alun yn eu
colled.
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CYHOEDDIADAU
MYFYRDODAU CYHOEDDUS
Huw John Hughes

Casgliad gwerthfawr o 155 o fyfyrdodau
amrywiol yn rhychwantu’r flwyddyn Gristnogol,
a baratowyd ar gyfer addoliad cyhoeddus.
Cydymaith i Gweddïau Cyhoeddus.
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2014
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau’r Gair, Chwilog
Fformat: Clawr Meddal, 209x148 mm,
318 tudalen
£11.99

DEFOSIWN GŴYL Y CYNHAEAF
Huw John Hughes

Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol,
yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, cerddi a
myfyrdodau ar gyfer tymor gŵyl diolchgarwch.
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2013
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau’r Gair, Chwilog
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm,
210 tudalen
£8.99
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CYMORTH CRISTNOGOL
APÊL IRAC, GAZA A SYRIA
ANNA JANE

D

iolch i bawb am eu haelioni
at apeliadau argyfwng
Irac, Syria a Gaza – mae
partneriaid Cymorth Cristnogol yno’n
dosbarthu nwyddau argyfwng, darparu
dŵr glân ac yn rhoi cefnogaeth holl
bwysig i blant a theuluoedd i ddelio
gyda thrawma ac ofn sydd ymhell y tu
hwnt i’n dirnadaeth ni.
Myfyrdod Azzam al-Saqqa sy’n
gweithio i Cymorth Cristnogol ar lain
Gaza.
‘Yn Gaza, mae pobl yn gwneud popeth yn rhy gyflym.  Awn i’r lle chwech yn rhy
gyflym yn yr ofn y bydd yn cael ei dargedu tra byddwn yno.  Rydym yn dosbarthu dŵr a
bwyd yn gyflym. Rydym hyd yn oed yn gweddio’n rhy gyflym gan ofni y cawn ein lladd
tra’n gweddio.
Does dim amser i alar nac iselder. Rydym wedi stopio teimlo unrhyw beth.
Gwelaf bobl urdddasol er gwaethaf yr angen mawr. Caf fy ysbrydoli gan pa mor sydyn
y daw’r wên yn ôl i wynebau plant Gwelaf deuluoedd yn mynnu rhannu’r ychydig fwyd
sydd ganddynt gydag eraill er gwaethaf eu hangen a’u prinder.
Un ferch fach eisiau bod yn gantores enwog. Bachgen eisiau bod yn ofodwr. Merch
arall eisiau bod yn ddeintydd fel ei hewythr. Mae ganddynt freuddwydion ac maent eisiau
eu gwireddu.’

CORNEL CODI GWÊN
G LY N L L O Y D J O N E S

Arwydd ar fwrdd hysbysebu mewn mynwent yn Kings Lynn:
‘Pris claddu i godi eto - y cynnydd mewn costau byw yn cael
y bai.’
Mae’n rhaid beio rhywbeth mae’n debyg!!
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SALM AC EMYN
		

SALM		

EMYN

TACHWEDD 9

150

Catrin Edwards

58

TACHWEDD 16

24

Guto Davies

416 Rhys Owen

TACHWEDD 23

92

Carwyn Sion

145 Ela Vaughan

TACHWEDD 30

93

Lois Wiliam

51

RHAGFYR 		
		

Ymarfer y
ddrama Nadolig

IONAWR

11

66 1-4 Gwion Sion

147 Ifan Sion

RHAGFYR

18

84

Siwan Williams

57

RHAGFYR

25

100

Tomos Lynch

416 Meilyr Lynch

Fflur Edwards

Owain Edwards

Efa Huw Williams

Diolch yn fawr am eich cyfraniad.
Os ydyw plentyn neu deulu’n newid Sul gyda rhywyn arall,
hysbyser Kathy - kathysion@btinternet.com neu 364957. Diolch
Sylwer ar adeg hanner tymor yr Hydref, bydd Sul cyntaf y gwyliau’n Sul
gorffwys, ond ail ddechreuir ar y Sul CYN i’r ysgol ddyddiol ail ddechrau.
Wedi gorffwys y Nadolig ail ddechreuir yr Ysgol Sul ar Ionawr 11

OS AM GYFRANNU I’R RHIFYN NESAF O ICHTHUS, YNA GALLWCH:
➽ EI YRRU I 4 GOLEUFRYN, PENRHOSGARNEDD LL57 2LY
➽ E-BOSTIO gdeiniol@hotmail.com neu capelberea@gmail.com
I GYRRAEDD ERBYN Y 1af O IONAWR OS GWELWCH YN DDA
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Y DIGWYDDIADUR
HYDREF
9fed 		
Y Gymdeithas am 7.00 - darlith gan yr Athro Peredur Lynch
		
“ Mr Kate Roberts”
19eg		
Cyfarfod Diolch y Plant am 10.00 y bore
		
Cyfarfod Diolch a Gollwng ein gweindiog am 3.30 y 		
		prynhawn
20fed 		
Cyfarfod Gweddi Diolchgarwch y Chwiorydd - am 2.00 y 		
		prynhawn
		
Cyfarfod Gweddi Diolchgarwch am 7.00 yr hwyr
21ain		
Datganiad organ yn y gadeirlan gan Simon Leach am 1.10yp 		
		(40munud)
30ain 		
Y Seiat: Paratoi Gwasnaethau
		
Y Parchedig Dr Huw John Hughes
TACHWEDD
1af
Bore Coffi Traidcraft yn Penuel
5ed 		
Cylch y Chwiorydd yng nghwmni Mrs Eirian Roberts o
		
Goleg y Bala, am 2.00 y prynhawn
6ed		
Y Seiat - Gweddio yn ein Gwasnaethau Dr Elin Walker Jones
11eg		
Datganiad organ yn y Gadeirlan gan Br Roger Briscoe
		
am 1.10 (40munud)
13eg		
Y Gymdeithas - Noson yng ngofal Mrs Bethan Whittall
20fed		
Y Seiat - Salm Emyn a Thôn mewn Gwasnaethau
		
Mrs Eirian Howells
27ain		
Y Seiat - Y Beibl mewn Gwasanaethau
		
Y Parch Ddr Alwyn Roberts
29ian
Bore coffi Traidcraft ym Mhenuel
RHAGFYR
4ydd		
Y Seiat - Y Goleuad a Cristion mewn Gwasnaethau
		
Mr William Owen a Mrs Cynthia Owen
9fed		
Datganiad organ yn y Gadeirlan gan Richard Lea
		
am 1.10 (40munud)
11eg 		
Cylch y Chwiorydd a’r Gymdeithas yn uno mewn
Noson Nadoligaidd yng ngwmni “Clychau’r Grug”.
IONAWR
5ed 		
Cyfarfod Gweddi y Chwiorydd
Os oes gan y Seiadwyr broblem gyda’r dyddiadau, cofiwch newid noson efo rhywun
arall gan adael i Lywydd y Sul wybod
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Yn ystod yr haf priodwyd Bethan Pegler a Steffan Morel
Morgan, bydd y ddau’n cartrefu ym Mhenmachno.

PRIODAS

Dyma fedydd Alffi Wyn gyda’i rieni Llinos ac Adam
a Jasmine fach.

BEDYDD

