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GAIR GAN Y GWEINIDOG

longyfarchwn yr ifanc ar eu llwyddiant mewn ysgol a choleg, gan ddymuno’n dda
iddyn nhw i’r dyfodol. Llongyfarchwn Ffion a Joan Lluis Serra ar eu priodas yn
Mallorca. Boed i fendith y Nef, fel yr haul, barhau i wenu arnoch. Dymunwn yn dda
hefyd i Rhys a Siân Jones, Llanfairpwll, gyda dyfodiad Elan a Deian ar eu haelwyd,
chwaer a brawd bach i Cai. Boed bendith Duw arnoch chithau fel teulu.
Buom yn canmol yr haf a’r tywydd braf, a bellach gallwn ganmol yr hydref a’i
harddwch. Lle i ganmol sydd gennyf innau, sef canmol pawb sy’n ymdrechu’n galed
i agor a chau drysau’r capel wedi ymddeoliad Mr a Mrs Lewis. Diolch yn fawr ichi
am eich holl ofal. Rydym yn croesawu Mrs Wendy Davies, sydd bellach yn glanhau’r
capel.
Hyfryd oedd cael bedyddio Rhun Gwilym, a dyma’r bedydd trochiad cyntaf yn ein
plith, ac nid anghofiwn y dystiolaeth ddiffuant a gafwyd ganddo. Y bedydd arferol a
dderbyniodd Niclas Wyn, a hynny yng ngwhmni ei deulu o bell ac agos. Dylasai fy
Almaeneg fod wedi gwella erbyn hyn! Gorchwyl bleserus oedd cael croesawu Llion
Williams yn ôl atom, a hynny o gapel Y Rhos, Llanrug. Byddwn wrth ein bodd yn ei
gwmni ef a Lili fach.
Trist oedd colli aelod arbennig iawn, sef Mr Edward Gwynn Morris, Ffordd Penrhos.
Cydymdeimlwn yn ddwfn â’r teulu, ac yn arbennig ei briod hoff, a fu mor ofalus
ohono ar hyd y blynyddoedd.
Diolch yn fawr i’r Athro Peredur Lynch am ei gywydd crefftus ar achlysur dathlu
pen-blwydd ein capel. Edrychwn ymlaen at glywed y cywydd yn cael ei ganu yn y
Cyngerdd Dathlu 10.
Mor ddiolchgar yr ydym i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at y Banc Bwyd yn ystod
yr Ŵyl Ddiolchgarwch. “Y rhoddwr llawen y mae Duw yn ei garu.” Daliwn ati i roi
yn ei enw Ef.
Diolch i’r rhai a fu’n gofalu am y plant a’r ifanc yn ddiweddar yn y clybiau. Erbyn
hyn y mae gennym newyddion da o lawenydd mawr, sef bod ELEN WADE
wedi ei phenodi yn swyddog plant ac ieuenctid. Bydd yn dechrau ar ei gwaith
ar Dachwedd y cyntaf. Cofiwch bydd angen ein cefnogaeth ni oll, â’n gweddiau.
Llongyfarchiadau iddi, a diolch i bawb a weithiodd tuag at y penodiad.
Cofion atoch oll,
Eric Jones
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ADNABOD EIN GILYDD
ELIN WALKER JONES, 8 LÔN Y BRYN, EITHINOG
MALDWYN THOMAS
YNG NGOLWG MYNYDD TRYFAN
ore Sadwrn reit braf yn Eithinog, lle mae
cartref Elin ac Emyr Jones, a’u pedwar plentyn,
Gruff, Llio, Owain a Dewi. Mae yna ddau gar ar
y cowt o flaen y tŷ, un ohonyn nhw ydi’r Peugeot
y mae Elin yn ei yrru yn ei gwaith bob dydd. Ar y
bore Sadwrn yma y mae hi’n gwisgo blows (neu
dop) lliw pinc a jeans, ac mae hi’n droednoeth. Ar
ôl cynnig y baned mae hi’n cyrlio yn y gadair yng
nghongl yr ystafell fyw, o dan ddarlun o fynydd
Tryfan. Mae hi hefyd yn gallu gweld y mynydd go iawn trwy ffenest y stafell.
Mae’r lle yn gynnes, llawr pren, tocyn o lyfrau a DVDs.

B

‘Emyr a fi ... ein gwaith ni ydi hwn ... glanhau’r pren a’i staenio fe.’
Mae hi’n siarad yn fyrlymus, heb unrhyw fwlch anghyfforddus, ac yn symud llawer
ar ei dwylo wrth esbonio.
‘Gwaith? Seicolegydd ydw i ... wedi bod ar hyd fy ngyrfa. Anabledd Dysgu ydi fy
maes i. Anabledd? Cyflwr sy’n effeithio ar y modd yr ydym ni’n byw ein bywydau ...
o’r groth, neu gyflwr sy’n datblygu wedyn.’
Does yna ddim mân siarad, mae yna awydd i fod yn onest ac yn agored.
‘Yr wythnos? Wel mae tridiau yn mynd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr,
diwrnod yn darlithio yn y brifysgol, ac amser i Gyngor Sir Gwynedd. Rwy’n
gynghorydd ac yn cynrychioli ward Glyder.’
Ac yna’n sydyn...
TEULU AC ANNIBYNIAETH
‘Rŷ’n ni mor ffodus. Cymdogaeth wych, gwaith, cyfeillion, teulu.’
Ac yn ôl at y teulu yr awn ni. Wedi’i magu yng Nghaerfyrddin, ei mam yn feddyg
plant a’i thad yn athro ysgrythur ond yn gweinidogaethu ar y Sul. ‘Mae ‘da fi un
brawd sydd hefyd yn feddyg. Mae’r fagwraeth – magwraeth Caerfyrddin – yn
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bwysig iawn, wedi bod yn ddylanwad mawr. Mae Annibyniaeth yr aelwyd yn rhan
fawr ohono i.’
Coleg yng Nghaerdydd, cyfarfod ag Emyr a oedd yn cadw siop ym mhentref
Ffostrasol. Mae’r siop ar gongl y pentref braf hwnnw, gyferbyn â’r dafarn, lle y
mae yna fwyd da iawn i’w gael. Mynd i’r sinema yn Aberystwyth gydag Emyr ar ôl
cyfarfod mewn cyngerdd. A ffurfio barn am y dyn tal o Dalgarreg reit ar y dechrau.
‘Roedd e yn ofalus iawn ohona i – yn gofalu ‘mod i’n gallu gweld y sgrîn yn
gyffyrddus ac ati. A dyma fi’n meddwl bryd hynny ei fod e’n ŵr bonheddig. Ac mae
e.’
Mae’r gofal teuluol yn amlwg. Gofal am Llio, sydd yng Nghaerdydd, ac wedi
bod am dymor yn America yn gweithio mewn gwersyll, ym Mhensylfania. Ac fel
mam dda – sy’n gallu fforddio gwneud hynny – fe aeth Elin, ynghyd â’i mab hynaf
Gruff, draw ati hi i weld bod popeth yn iawn. Ac aros yn Efrog Newydd.
‘Un Sul fe aeth y tri ohonon ni i wasanaeth yn un o gapeli’r Bedyddwyr
Americanaidd. Yno y gwelais i fod syniadau Iesu yn debyg iawn i grefyddau mawr
eraill. A dyma lwyfan ardderchog i ni ddod i ddeall ein gilydd, yntê?’
COGINIO
Mae Gruff, y bachgen hynaf, yng Nghaerdydd, yn
aelod o’r grŵp Sŵnami, ac yn astudio technoleg
cerddoriaeth. Ar y silff ben tân yn Lôn y Bryn y mae
yna dystysgrif presenoldeb cwrs rygbi efo chwaraewyr
y Scarlets (Dewi), mae yna hefyd fodel pren o sleisen o
deisen sbynj – gwobr a enillwyd gan Owain am ennill
cystadleuaeth goginio. Mae Owain a Dewi – y teulu
i gyd o ran hynny – yn gwylio’r rhaglen The Great
British Bake Off ar BBC2. Gwaith Peredur Williams
ydi’r deisen bren, ac mae yna farblen ar y top –
ceiriosen smalio.
‘Fydda i ddim yn gwylio llawer ar y teledu. Ond rhaglenni coginio –
dyna’r pleser mawr. A choginio – mi fyddwn ni’n coginio tros Gymru.’
Mae teisennau Elin yn amlwg yn y fro, a Merched y Wawr a chapel Berea Newydd
wedi profi’r danteithion fwy nag unwaith.
CAPEL
‘Mae yna lawer o annibyniaeth yn fy enaid i. Y fagwraeth, yr aelwyd gyda’m rhieni
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a’m brawd, a’m gwerthoedd ar hyd y blynyddoedd. Mae cymdeithas wâr a’r capel
yn holl bwysig. Rwy’n cofio pan oedd Gruff yn cael ei dderbyn yn gyflawn aelod yn
y capel. Mi deimlais i emosiwn cryf iawn. Yn gwybod bod aelodau’r capel yn gefn i
ni, yn gofalu amdanom ni.
Annibynwraig, ie, ond mae fy rheswm yn cefnogi’r Presbyteriaid – yn enwedig
ynglŷn â threfn a chyflogaeth ac ati.
‘Mae yna gymaint o gefnogaeth i’w chael ym Merea Newydd. Ac mae hyn yn wir
amdanom ni y Cymry Cymraeg. Mae ymchwil yn profi ein bod ni yn wahanol – ein
bod ni yn dal i ofalu am ein gilydd yn y gymdeithas, yn y gymuned.’
Hyd yn oed yn ein cymdeithas faterol, hunanol ni?
‘O ie. Mae cefnogaeth a chyfeillgarwch ym mhob man. Yn gryfach na’r ffactorau
eraill.’
Roedd hi wedi meddwl cryn dipyn cyn derbyn y gwahoddiad i fod yn flaenor. Mae
Berea yn arbennig iawn iddi hi – ‘yr Ysgol Sul, y bywyd, y sŵn bywiog sydd yma’.
Mae’r tŷ yn hynod o ddistaw. Ond mae un o’r plant yn sbecian drwy’r drws am
eiliad a diflannu.
GWLEIDYDDA
‘Roeddwn i’n byw yn etholaeth Gwynfor Evans, a braint fawr oedd hynny’.
Mae Elin yn awr wedi’i dewis i ymladd etholiad San Steffan ar gyfer un o seddau
Caerdydd, a hyn yn rhan o’i gweledigaeth. Rhan o’r frwydr.
‘Mae’n bwysig i lais Plaid Cymru fod ym mhob man yn y wlad. Yma yr ydw i’n cael
y fraint o gynrychioli rhan o Fangor ar Gyngor Gwynedd. Ond yr un yw’r frwydr.
Rydw i’n credu’n bendant – yn hollol bendant – mai annibyniaeth wleidyddol ydi’r
unig ateb i Gymru.’
Mae llygaid Elin yn sbarcio a’r geiriau’n dal i lifo. Mae hi bron yn amser cinio.
‘Y lluniau ar y wal? Traeth Llangrannog, Enlli, yr Ais yng nghanol Caerdydd,
Aberdaron. Mannau pwysig i’r teulu, ac i’n cyfeillion hefyd.’
Mae yna un llun sydd yn hynod, hynod o bwysig.
‘Capel Soar y Mynydd. Yno y priodwyd Emyr a finnau.’
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BEREA NEWYDD 2003-2013
P E R E D U R LY N C H

Yn nhŷ cwrdd Tywysog Hedd
Un anadl yw deng mlynedd.
Ein hadeilad, eiliad yw,
A dinodedd dyn ydyw.
Un eiliad ydyw’r waliau,
Byr yw oes eu morter brau.

DATHLU

1

Ond â’n gweddi’n llenwi’r lle,
Ei Eglwys Ef yw’r gwagle.
Yno o dan ei thrawstiau hi,
Yno o fewn ei phriddfeini
Y ceir holl ganrifoedd cred
A moroedd pob ymwared.
Mae’r awel ym Merea
Heno’n dwyn newyddion da.
Hir yw ei balm, a thra bo
Yma un yn amenio
A llaw Iôr ar y lle hwn,
Nid adeilad a welwn.
O oes i oes un Eglwys sydd.
Hen yw! Tragwyddol newydd!
Hi yw gwledd y gwagle hwn,
Hi a saif lle’i deisyfwn
Yn barhad mewn morter brau,
Yn fawr rhwng cyfyng furiau.

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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CWRS I’R BLAENORIAID
D

GWENNO PRITCHARD

dydd Sadwrn, Mehefin 29ain, aeth Cynthia Owen, Eirian Howells, Liz
Roberts, a minnau, ynghyd â thua deugain o flaenoriaid eraill o rai o Eglwysi
Presbyteraidd Cymru yn y Gogledd, ar gwrs a gynhaliwyd yng Nghapel Tegid,
Y Bala. Trefnydd y cwrs oedd y Parch. Elwyn Richards, Cyfarwyddwr
Hyfforddiant y Cyfundeb.
Y siaradwr cyntaf oedd y Parch. Judith Morris, Bow Street, Aberystwyth. Ei
thestun hi oedd, - sut y gallwn ddenu aelodau oedd wedi cilio yn ôl i’r eglwys.
Pwysleisiodd fod hyn yn gyfrifoldeb ar bob aelod, gyda’r pwyslais pennaf ar yr
ochr bersonol, gan ddangos diddordeb yn yr aelodau hynny, trwy ymweld neu holi
amdanynt.
I ddilyn, rhannwyd y rhai a oedd yn bresennol i bedwar grŵp, i drafod sut y gellid
gweithredu’r dulliau yma, ac roedd yn braf cael y cyfle i drafod gyda phobl o
wahanol ardaloedd. Ar ddiwedd y sesiwn teimlais ei bod yn gymaint haws i ni ym
Merea Newydd, gyda nifer dda o aelodau a blaenoriaid i ysgwyddo’r baich, nac ydi
mewn llawer o ardaloedd eraill, ond yr oedd yn bwysig cofio am yr angen i fod yn
bositif yn y mater yma a pheidio â digalonni.
Yn y sesiwn nesaf cafwyd hanes dathlu 60 mlynedd ers sefydlu’r Weinidogaeth
Iacháu, mewn Ysgol Haf yng nghanolfan braf Cefn Lea, Dolfor ger y Drenewydd,
gan Marian Lloyd Jones, Rhosllannerchrugog. Sefydlwyd y Weinidogaeth Iacháu
gan y Parch. Glyn Williams, yn wreiddiol o Dreuddyn, ger yr Wyddgrug, a brawd i
Mrs Marian Lloyd, Garreg Wen, Treborth, a oedd yn aelod yn y Graig, a’i gŵr Mr
W. E. Lloyd yn flaenor yno am flynyddoedd lawer. Ar y dechrau teimlid bod hyn
yn rhywbeth newydd a dieithr iawn, ond gyda threigl y blynyddoedd, a phrysurdeb
bywyd yn cynyddu, dechreuwyd gweld mwy o angen am sefydliad o’r fath, gyda
mwy o bobl yn gweld yr angen i encilio i le tawel am ychydig o seibiant, yn
achlysurol.
I ddilyn hyn cafwyd pryd o fwyd blasus wedi ei baratoi gan Gaffi’r Cyfnod, Y Bala.
Yr oedd yn braf hefyd cael sgwrsio gyda rhai o’r blaenoriaid o ardaloedd eraill.
Y siaradwr cyntaf yn y prynhawn oedd Gwilym Williams o Langefni. Treuliodd
Gwilym Williams flynyddoedd yn athro cemeg yn Ysgol Gyfun Llangefni, ond ar
ôl ymddeol y mae’n dilyn cwrs bugeiliol o dan arweiniad y Parch. Elwyn Richards.
Gwilym Williams yw arweinydd Eglwys Moreiah, Llangefni, a braf oedd cael ei
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groesawu atom i bregethu yn ystod yr haf.
Yna cafwyd sgwrs gan Jane Richards, Llanbedrgoch, ysgrifennydd Henaduriaeth
Môn. Rhoddodd gefndir gwaith yr Henaduriaeth, gan bwysleisio pwysigrwydd
ymateb i unrhyw ohebiaeth oddi wrth yr Henaduriaeth, er mwyn sicrhau trefn a
hwylustod.
Siaradwr olaf y diwrnod oedd Huw Tudor, Pwllheli, Llywydd Cymdeithasfa’r
Gogledd. Dywedodd fel yr oedd ei gefndir teuluol - ei dad a’i frawd yn weinidogion
- a’i fagwraeth yn nhref Caernarfon, wedi dylanwadu arno yn ei ymwneud â’r
eglwys a’i obeithion am y flwyddyn i ddod.
I orffen y diwrnod cafwyd cyfle i edrych ar y llyfrau oedd ar gael i’w prynu.

MENTER IAITH BANGOR
M

DECHRAU’R DAITH

ae’r cam cyntaf tuag at sefydlu Menter Iaith Bangor wedi ei gymryd. Fel
yn achos y mentrau iaith eraill sydd i’w cael ar hyd a lled y wlad, y nod yw
cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y ddinas.
Os oedd unrhyw rai yn dod i’r cyfarfod cyhoeddus dechreuol a gynhaliwyd yng
nghlwb pêl-droed Dinas Bangor yn disgwyl cael eistedd yn ôl yn braf yn ei sedd i
wrando ar eraill yn siarad, roedd ysgytwad yn eu haros. Ar ôl anerchiad brwd gan
Dafydd Iwan, cadeirydd Hunaniaith (adran o fewn Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol
am hyrwyddo’r iaith yn y sir a noddwyr y noson), rhannwyd y gynulleidfa o dros
60 yn grwpiau a rhoddwyd pob grŵp ar waith er mwyn ystyried a chrisialu’r hyn
y dylai’r fenter newydd ei gyflawni, sut y gallai wneud hynny a beth ddylai ei
blaenoriaethau fod.
Er mai syniad dwy o gynghorwyr Bangor, sef Elin Walker Jones (ward Glyder)
a Mair Rowlands (ward Menai) o Blaid Cymru yw’r fenter, bydd yn sefydliad
cwbl anwleidyddol. Roedd cynrychiolwyr o nifer o sefydliadau yn bresennol ar
y noson agoriadol gan gynnwys Urdd Gobaith Cymru, Y Ganolfan Dysgu Gydol
Oes, Canolfan Bedwyr, ysgolion lleol ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, yn
ogystal ag unigolion sydd â diddordeb mewn gweithio dros yr iaith.
Meddai’r Cynghorydd Elin Walker Jones, “Mae’r noson wedi bod yn chwa o
awyr iach ac wedi cadarnhau ein gweledigaeth dros ddyfodol y Gymraeg yma ym
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Mangor. Dyma ddechrau’r daith, a byddwn angen cymaint â phosib o ddwylo a
chymorth ymarferol wrth i ni symud i’r cam nesaf.”
Yn ôl y Cynghorydd Mair Rowlands, a oedd hefyd wedi’i chalonogi gan y
gefnogaeth i’r cyfarfod cyhoeddus, y cam nesaf hwnnw fydd sefydlu grŵp llywio
i arwain y broses sefydlu’n ffurfiol. Er mai rhywbeth sydd eto i’w benderfynu
fydd union strwythur y fenter a thrywydd ei gwaith, fe fydd pwyslais, meddai,
ar drefnu a chydlynu digwyddiadau cymunedol a gweithgareddau i godi proffil y
Gymraeg. “Dim ond trwy gydweithio y byddwn yn sicrhau bod yr iaith Gymraeg
yn dod yn rhan o fywyd bob dydd pobl y ddinas,” meddai.

Dafydd Iwan yn agor y cyfarfod cyhoeddus
dechreuol i drafod Menter Iaith Bangor

OS AM GYFRANNU I’R RHIFYN NESAF O ICHTHUS, YNA GALLWCH:
➽ EI YRRU I 4 GOLEUFRYN, PENRHOSGARNEDD LL57 2LY
➽ neu GYRRWCH E-BOST AT gdeiniol@hotmail.com
I GYRRAEDD ERBYN Y 3ydd O IONAWR OS GWELWCH YN DDA
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CAPEL GORLAWN YN
DATHLU CANRIF
R

ALED JÔB

oedd Eglwys Bethania, Y Felinheli dan ei sang nos Fercher, Medi 25ain,
wrth i aelodau a chefnogwyr ddod ynghyd i ddathlu canmlwyddiant y capel a
adeiladwyd ym 1913.
Llywyddwyd y noson yn ddeheuig gan Ieuan Roberts, sydd yn swyddog yn yr
eglwys ers 21 o flynyddoedd bellach.
Côr Cyntaf i’r Felin, sydd yn ymarfer ym Methania pob wythnos, oedd y
cyntaf i ymddangos gerbron y gynulleidfa, gyda thair cân yn cynnwys y swynol
“Tangnefeddwyr” gan y bardd Waldo Williams a’r heintus “Rhythm y Ddawns”.
“Y Felinheli 1913” oedd testun sgwrs y bardd Karen Owen o Benygroes, sydd
â chysylltiadau teuluol cryf â’r pentref. Wrth sôn am godi Eglwys Bethania, a
dewis yr enw ei hun yn y flwyddyn honno, atgoffodd Karen y gynulleidfa mai fel
eglwys y morwyr y cyfeiriwyd at yr eglwys yn draddodiadol, gan fod llawer o’r
aelodau yn teithio’r byd gyda’r gwaith hwnnw. Yng nghanol holl gerrynt croes
eu bywydau, roedd yr enw Bethania yn golygu man sefydlog ac arhosol i ddyheu
amdano. Ac mae’r synnwyr hwnnw’r un mor bwysig i bawb ohonom heddiw yng
nghanol cerrynt croes ein bywydau ninnau yn ôl Karen.
Yn dilyn sgwrs Karen, cafwyd perfformiad bywiog arferol gan y ddeuawd
boblogaidd Dylan a Neil, sydd yn byw yn Y Felinheli, gyda chaneuon fel “Hen
Rebel fel fi” “Mae’r Olwyn yn Troi” a fersiwn hyfryd o “Calon Lân”, yn seiliedig
ar ddull canu’r Maori yn Seland Newydd.
Cafwyd anerchiad wedyn gan gyn-weinidog Bethania, sef y Parch W R Williams,
a fu’n weinidog yn y pentref am 26 o flynyddoedd. Diolchodd am y cyfle i
wasanaethu Crist yn lleol ac anogodd yr aelodau i ddal ati mewn ffydd a gobaith
i’r blynyddoedd a ddaw.
Ymhlith eitemau eraill ar y noson, cafwyd cerdd i ddathlu’r achlysur gan y
digrifwr lleol Emyr Roberts ac eitemau gan Gôr Plant Bethania a Chôr Oedolion
Bethania, a gafodd ei ffurfio’n arbennig ar gyfer y noson hon.
Talwyd y diolchiadau gan weinidog presennol Bethania, sef y Parch. Eric Jones a
ddywedodd nad oedd yn poeni am “Pwy fydd yma ‘mhen can mlynedd?”, ond yn
hytrach “Pwy fydd yma y Suliau nesaf?” Atgoffodd pawb mai “Achos Crist yw’r
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Achos gorau ar hyd ein hoes.”
Diweddwyd y cyfarfod trwy ganu emyn gwefreiddiol y Parch John Gwilym Jones
gydag arddeliad, a dwy linell olaf y cytgan yn crynhoi ysbryd y dathlu.
“..cydweithiwn, cydgerddwn, cydfolwn gan fyw
I roi iti’r cyfan, ein Harglwydd a’n Duw.”
Cyflwynwyd darnau o deisen arbennig gyda’r geiriau “Teulu Bethania 19132013” arni i’r holl blant oedd yn bresennol.
Hoffai swyddogion Eglwys Bethania ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r noson
arbennig hon. Llwyddwyd i godi bron i £500 at goffrau’r Eglwys.

DAN DDYLANWAD

G O L W G A R LY F R N E W Y D D J O H N A L W Y N G R I F F I T H S

Y

n ddiweddar, lansiwyd nofel newydd gan ŵr sy’n
wreiddiol o Fangor, John Alwyn Griffiths, ond
sydd bellach yn byw ym Modedern. Mam Alwyn
yw Meirwen Griffiths, Goleufryn.
Mae Dan Ddylanwad yn nofel dditectif wedi’i
gosod mewn tref ddychmygol yng ngogledd
Cymru, yn llawn o
gymeriadau difyr ac
anturiaethau cyffrous.
Gan y bu’r awdur yn
bennaeth ar Adran
Dwyll Heddlu
Gogledd Cymru,
gallwch ddychmygu
faint o’r digwyddiadau sydd wedi’u seilio ar ei
brofiadau go iawn!
Bu’r nofel yn Nofel y Mis gan y Cyngor Llyfrau ar
gyfer mis Medi, ac mae ar werth ym Mhalas Print a
phob siop lyfrau dda. Gwasg Carreg Gwalch, £7.50
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GWEFAN AR EI NEWYDD WEDD

Y

dych chi wedi ymweld â www.gofalaethbangor.org yn ddiweddar? Os ydych
chi, fe fyddwch wedi gweld fod gwefan yr ofalaeth wedi cael ei hailwampio
a’i hail-ddylunio gan un o aelodau ifanc Berea Newydd, Cian Tudur.
Ar ei newydd wedd, y mae’r
wefan yn mynd ati i gyfleu
peth o fwrlwm y gweithgarwch
yn y tair eglwys, ym Mangor,
Felinheli ac Abergwyngregyn.
Yn ogystal â hanes y
digwyddiadau diweddaraf – o’r
gwasanaethau a’r clybiau - y
mae oriel o luniau lliwgar i’w
gweld ynghyd ag ambell fideo.
I’r rhai hynny ohonoch sydd
wedi colli ambell rifyn o
Ichthus, does dim angen poeni,
gan fod yr holl ôl-rifynnau i’w cael yno’n hwylus. Does dim esgus mwyach
dros anghofio am gyfarfodydd ganol yr wythnos ychwaith, gan fod calendr
digwyddiadau cynhwysfawr yn rhan annatod o’r wefan.
Yn oes y rhwydweithiau cymdeithasol, mae’r wefan hefyd yn cynnig dolen
gyswllt â phresenoldeb yr ofalaeth ar wefannau fel Facebook a Twitter. Mae’r
cyfan yn rhan o ymdrech y gweinidog a’i swyddogion i hyrwyddo a rhannu
gwaith yr ofalaeth â chynulleidfa eang, gan ddefnyddio cyfryngau newydd yr oes
i wneud hynny.
Wrth feddwl sut y mae’r wefan yn tynnu gwaith y tair eglwys ynghyd ar
un rhwydwaith byw, y mae geiriau’r bardd Waldo Williams yn ei gerdd
‘Brawdoliaeth’ yn swnio’n rhyfedd o berthnasol:
Mae rhwydwaith dirgel Duw
Yn cydio pob dyn byw;
Cymod a chyflawn we
Myfi, Tydi, Efe.
Hwyliwch draw i www.gofalaethbangor.org ac ewch ati i gyfrannu eich
syniadau ar gyfer datblygu’r wefan ymhellach.
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BEDYDD TROCHIAD

Y

n ystod Gorffennaf bedyddiwyd Rhun Gwilym, a dyma oedd y tro cyntaf i Ferea
Newydd gael bedydd trochiad. Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan nifer o
ffrindiau Rhun, a hefyd ei fam Elise Gwilym a fu’n arwain ambell i emyn gyda’i gitâr.

Dyma’r dystiolaeth a gyflwynodd Rhun ar achlysur ei fedydd:
Mae’r Capel yma bob tro wedi bod yn bleser i ddod iddo. Rydw i’n dod fan
hyn bob nos Fercher i gyfarfod fy ffrindiau yn Cic Bang. Mae Cic Bang wedi
bod yn lot o hwyl imi ac mae o felly o hyd. Rydw i’n ddiolchgar bod Rhun
Murphy, Aled Ifan a Delyth Wyn wedi bod yn gweithio yma, heb anghofio
Dilwen. Rydw i hefyd wedi dod fan hyn i fod yn rhan o’r dosbarth derbyn bob
dydd Mawrth a dim ond yn ddiweddar y cefais fy nerbyn. Diolch yn fawr iawn
i Eric am arwain y gwersi a diolch iddo am fy medyddio i heddiw, heb anghofio
pawb sydd wedi helpu gyda’r trefniadau. Rydw i wedi credu yn Nuw er pan
oeddwn yn blentyn bach a hynny oherwydd dylanwad fy nheulu a’r capel ond
hefyd ‘Llanw’ yn y de. Dwi’n mynd i ‘Llanw’ bob blwyddyn ac yn cael cyfle i
’nabod Duw yn well. Rydw i’n falch iawn o gael fy medyddio a diolch i bawb
am ei wneud yn bosib.
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Y GORNEL WEDDI
E I R LY S J O N E S

Gwn am dy weithredoedd: nid wyt nac yn oer nac yn boeth………… claear ydwyt
Datguddiad Ioan, Pennod 3, Adnodau 15 a 16

R

ai blynynyddoedd yn ôl es ar wyliau i Dwrci gyda fy nhad ac aelodau eraill o’r teulu.
Roedd fy nhad wedi cymryd yn ei ben yr hoffai ymweld â safleoedd y saith Eglwys
Fore y cyfeirir atynt yn yr ail a’r drydedd bennod o lyfr Datguddiad Ioan. Un o’r eglwysi
olaf i ni ymweld â hi oedd Eglwys Laodicea. Cawsom fwy o anhawster i’w ffeindo hi
na’r un eglwys arall. Cuddiai yng nghanol caeau gwyrddion ymhell o bob man. Bellach
pentwr o gerrig yn bendramwnwgl ar draws ei gilydd yw’r cwbwl sydd ar ôl i’w weld.
Edrycha’r adfeilion yn unig a thrist. Ni oedd yr unig ymwelwyr yno y diwrnod hwnnw.
Doedd dim llawer o ôl troedio ar y llwybr ar draws y caeau ychwaith. Anodd oedd
dychmygu fod y llecyn hwn, yn ei ddydd, wedi bod yn llawn bwrlwm a phrysurdeb ac yn
ganolfan fasnach bwysig a’i phobl, bryd hynny, yn llewyrchus a chyfoethog.
Dysgasom lawer am hanes Loadicea o’r hysbysfwrdd ger y safle. Mae’n amlwg y
dibynnai ar eraill am ei chyflenwad dŵr. Closse am ei dŵr oer, gloyw, adfywiol a
Hieropolis am ei dŵr cynnes llesol. Ond yn anffortunus, erbyn i’r dyfroedd hyn gyrraedd
Loadicea nid oeddynt yn gynnes nac yn oer ond yn hytrach yn ‘glaear’ neu’n ‘llugoer’.
Yn yr adnodau uchod mae’r Arglwydd yn cymharu ymroddiad ysbrydol simsan y
Loadiceiaid i’w ffydd fel y dyfroedd llugoer. Mae yn eu ceryddu am nad oeddynt yn
cydnabod eu hangen ysbrydol ynghanol eu moethusrwydd materol.
Y Loadiceiaid, felly, yn ‘eistedd ar y ffens’ ac yn fodlon eu byd. Tybed a ydy’r cerydd
yma yn berthnasol heddiw ?
GWEDDI:
Iesu sanctaidd diolch am dy eglwys. Diolch am y fraint o gael
bod yn aelod o’th eglwys. Gwyddom i ti geryddu yr eglwys
yn Loadicea am iddi adael i bethau materol ddylanwadu arni a
bod hynny wedi achosi i’w ffydd wegian ac iddi golli golwg ar
ei hangen ysbrydol. Gofynnwn am faddeuant gennyt oherwydd
rydym ninnau hefyd yn rhy aml yn dy siomi a’th adael i lawr yn
lle sefyll yn gadarnach. Bydd o gymorth i ni Arglwydd i chwilo
am gyfleoedd, ble bynnag y byddwn, i sefyll yn gadarn dros ein
ffydd a’n cred ynot ti. Boed i ni fod yn barod i gael ein hysbrydoli
gennyt ti i adfywio a lledaenu dy efengyl, er gogoniant i’th Enw
AMEN
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CYLCHOEDD

MEDDYLIAU MEWN YSBYTY
GERAINT PERCY JONES

G

obaith pob un a dreuliodd gyfnod mewn ysbyty
yw dychwelyd gartref wedi’i wella. Tair wythnos
dreuliais i yn Ward Moelwyn, Ysbyty Gwynedd a bore
Mawrth, Medi 10 teimlais lawenydd pan ddywedwyd
wrthyf fy mod yn ddigon da i barhau â’r driniaeth
feddygol ar ein haelwyd yn Sycharth. Parhau ie, a
gofalu fy mod yn cynorthwyo’r meddygon i weithio’n
galed ar fy adferiad yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’n debyg fod yr aflwydd y dioddefwn - ac y
dioddefaf - ohono yn anghyffredin. Derbyniais
sylw a gofal rhagorol gan dîm o feddygon galluog a
brwd. Mewn tair wythnos mewn ward ysbyty brysur
daw claf i gysylltiad â degau o nyrsys sydd yn amrywio o ran oed, cymwyster a
phrofiad. Rhyfeddwn at ofal, tynerwch, parch a hiwmor pob un yn ddieithriad.
CYFOETH BYWYD
Yng nghanol y caredigrwydd, a chan nad oedd gennyf boen, mwynheais fy hun.
Cefais amser i ddarllen llyfrau diddorol, i wrando ar raglenni amrywiol eu cynnwys
a threiddgar eu hymdriniaeth ar Radio 4. A bûm yn synfyfyrio! Wrth sylweddoli pa
mor ffodus yr oeddwn ystyriais y cylchoedd mewn bywyd sydd mor angenrheidiol
i’n cynnal. Y cylch cyntaf, wrth gwrs, yw cylch y teulu agosaf, yn briod a phlant
a wyrion. Teimlaf yn ddidwyll ei bod hi’n haws ar y claf, y gofelir amdano bedair
awr ar hugain y dydd gan arbenigwyr, nag yw hi’n aml ar deulu ynghanol eu pryder
a’u prysurdeb. Y cylch nesaf yw’r teulu cynnes, estynedig, agos. Yna daw cyfeillion
oes o ddyddiau ysgol a dyddiau coleg a chydweithwyr dros y blynyddoedd. Y mae
perygl y dyddiau hyn i gymdogaeth dda golli ei grym. Bûm i’n ffodus yn fy
nghymdogion hael. Bûm yn ffodus hefyd yn y cylchoedd diwylliannol y perthynwn
ac y perthynaf iddynt. Bu i’r sgwrsio amrywiol, difyr a llawn hwyl gyda chyfeillion
o’r cymdeithasau hyn gyfoethogi’r oriau yn yr ysbyty. Cylch arall y gwerthfawrogaf
i a Meira ei gonsýrn a’i gefnogaeth gyson yw cylch cyd-aelodau Berea Newydd
a chyfeillgarwch cadarn ein gweinidog, y Parchedig Eric Jones. Diddorol sylwi
cymaint o orgyffwrdd sydd i’r cylchoedd hyn. Mor dlawd fyddai bywyd heb y
cylchoedd. A dyna,wrth gwrs, dristwch unigrwydd cymaint yn ein cymdeithas.
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SEICOLEG A HIWMOR
Yn ystod y tair wythnos deuthum i berthyn i gylch newydd - cylch gweithwyr
yr ysbyty. Cyfeiriais eisoes at ofal y meddygon galluog a’r nyrsys ymroddedig.
Teimlais fy mod wedi dod yn ffrindiau â’r meddygon a ofalai fod yna, yn ogystal
ag arbenigedd galwedigaeth, nodyn personol cynnes yn ein perthynas. Diolch Ruth,
Owen, Ann ac Alec. Ymhlith y Nyrsys anghofia i byth Gareth, y Cofi athrylithgar ei
seicoleg. Daliaf i chwerthin am ei ffraethineb llawen.
GEIRIAU GWERTHFAWR
A dyma rywbeth i ddarllenwyr Ichthus feddwl amdano. O lyfr neu o bapur newydd
nodais rai dywediadau trawiadol. Geiriau Saesneg John Bunyan yw’r geiriau cyntaf
yr hoffwn dynnu sylw atynt:
“You have not lived today until you have done something for someone who can
never repay you”.
Gan mai yn Saesneg y darllenwn straeon byrion Anton Chekhov yn yr ysbyty fe’i
dyfynnaf yn yr iaith honno:
“You must trust and believe in people or life becomes impossible”.
Cyngor a roddwyd i ‘ddon’ ifanc yn un o Golegau Rhydychen un tro oedd:
“It’s no use trying to be clever - we are all clever here, just try to be kind - a little
kind”.
Gadawaf chwi i gnoi cil ar eiriau Henry Ford - wedi’u cyfieithu y tro yma:
“Prun ydach chi’n meddwl y medrwch chi - neu na fedrwch chi - rydach chi’n
iawn”.
Credu’n sicr y medraf wnaf i. Bûm i’n ffodus. Deuthum o’r ysbyty nid yn unig yn
well ond hefyd yn berson gwell. Mawr yw fy niolch.

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



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”
Diolch i Mrs Margaret Thomas am gyfrannu’r stori y mis hwn.
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SALM AC EMYN
TACHWEDD 3
		
10
		
17
		
24
		
30
		
RHAGFYR		
IONAWR
5
		
12
		
19
		

Guto Llŷr Davies
Rhys Owen
Salm 8
Emyn 49
Siwan Huw Williams Efa Williams
Salm 1
Emyn 46
Owain Jones
Dewi Walker Jones
Salm 23
Emyn 148
Tomos Lynch
Meilyr Lynch
Salm 154
Emyn 50
Carwyn Siôn
Ifan Siôn
Salm 46:1-7
Emyn 471
Ymarfer y ddrama Nadolig
Gwen Roberts
Rhys Roberts
Salm 100
Emyn 788
Lois Medi Wiliam
Llio Eurgain
Salm 139 ad1-10
Emyn 416
Guto Llŷr Davies
Rhys Owen
Salm 111
Emyn 139

CIC BANG

E L I S E A H E F I N G W I LY M
Mae Cic Bang wedi dechrau ’nôl ar nos Fercher, ond o Hydref 15fed ymlaen bydd
yn rhaid newid i nos Fawrth - yr un amser, sef 7 o’r gloch - am fod pêl-droed yr
hogiau wedi newid noson (mae hyn ‘yn boeth o’r wasg!’). Yn y clwb diwethaf
cafodd yr hogiau fwynhad o chwarae Tennis Bwrdd ac X-Box yn gyntaf cyn cael
clip o DVD a thrafodaeth i ddilyn.
Y pynciau sydd wedi’u trafod hyd yma yw ‘Carwch eich cymydog fel chi eich
hun’ ac ymledu gweithredoedd da ymysg ein gilydd. Yr wythnos diwethaf
cawsom banel holi am yrfaoedd gan fod yr hogiau ar eu blwyddyn TGAU.
Holwyd Dave, tad Llion a Hefin, tad Rhun, am y penderfyniadau a wnaethant
wrth ddilyn eu gyrfaoedd ac wrth wneud dewisiadau yn eu bywyd.
Byddwn yn mynd i weld ffilm cyn hir yn Llandudno, a pharhau gyda’r sbort yn y
clwb yn y cyfamser.
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Y DIGWYDDIADUR
HYDREF
Dydd Sadwrn 19eg
Bore Sul 20fed		
Prynhawn am
3 o’r gloch			
Dydd Llun 21ain
2.00 y prynhawn		
7.00 yr hwyr		
			
Dydd Iau 31ain		

Bore coffi tuag at Fugeiliaid y Stryd
Gwasnaeth Diolchgarwch plant/ieuenctid
CYNGERDD DATHLU 10

DATHLU

1

Cyfarfod Gweddi y Chwiorydd
Cyfarfod Gweddi
SEIADAU - ADDYSGU ac ADDOLI
Gwyliau hanner tymor

TACHWEDD
Dydd Iau 7fed 		
Dydd Iau 14eg		
Dydd Iau 21ain		
			
Dydd Iau 28ain		

Yr Ysgol Sul - Menna Baines
Y Gymdeithas : Gerwyn Jones - Glowyr Môn
Gadewch i ni weddïo (Ewch yn ei enw Ef)
Eirian Howells
Y Beibl a’r Nadolig - Modlen Lynch

RHAGFYR
Dydd Iau 5ed		
Dydd Iau 12fed		
			

Trefnu Oedfa - John Wyn Jones
Y Gymdeithas : NOSON NADOLIGAIDD
gyda CÔR DRE o dan arweiniad Siân Whewey

COFIWCH AM Y GWEFANNAU!
www.gofalaethbangor.org
www.henaduriaetharfon.org
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CROESO!

BEDYDD

Llongyfarchiadau i Elen Wade am gael ei
phenodi yn Swyddog Plant ac Ieuenctid.
Bedyddiwyd Niclas Wyn, mab Dr
Geraint a Dr Claudia Roberts, sy’n byw
yn Llanberis.

Croeso mawr i Mrs Wendy Davies,
glanhawraig newydd Berea Newydd.

Helen Wyn Pari, Gwenno Roberts,
Islwyn Parry(arweinydd) a Glyn Morris
oedd yn cynnal cyngerdd gwych yn
ein chwaer eglwys, Abergwyngregyn
yn ddiweddar, Helen Davies oedd yn
cyfeilio a chafwyd unawd hefyd gan
Iwan Williams.

