cylchgrawn chwarterol eglwys berea newydd, bangor
Rhif 1 Cyfrol 15 Ionawr 2018

www.gofalaethbangor.org - 01248 353132 (swyddfa)

croeso berea i
ymwelwyr o bell
Tudalen 15 ac 16

gwasanaethau’r sul

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

Chwefror 4 Gweinidog
Oedfa Deulu a Chymun
Chwefror 11 Parch. Trefor Lewis
Chwefror 18	Gweinidog
Chwefror 25 Parch. Brian Wright
Mawrth 4	Gweinidog
Mawrth 11 Parch. Cledwyn Williams
Mawrth 18	Gweinidog

Mawrth 25 Oedfa Basg yr Ysgol Sul
Emaus hwyr
Ebrill 1	Gweinidog
Ebrill 8
Parch Elfed ap Nefydd
	Roberts
Ebrill 15
Parch. Dafydd Rees
	Roberts
Ebrill 22
Parch. Megan Williams

dyletswyddau
Blaenor y Pythefnos

dyletswyddau
Blaenor y drws

Chwefror 4/11 	Robat Roberts
Chwefror 18/25	Gwyn Jones
Mawrth 4/11	Arfon Evans
Mawrth 18/25 	Elin Walker Jones
Ebrill 1/8
Cynthia Owen
Ebrill 15/22	Gwilym Roberts
Ebrill 29 	Delyth Oswy Shaw

Chwefror 4 	Gwilym Roberts
Chwefror 11/18
Wyn Griffiths
Chwefror 25 	Delyth Oswy Shaw
Mawrth 4 	Delyth Oswy Shaw
Mawrth 11/18
Menna Baines
Mawrth 25 	Elizabeth Roberts
Ebrill 1 	Elizabeth Roberts
Ebrill 8/15	Gareth Emlyn Jones
Ebrill 22/29	Elwyn Lloyd Jones

rhoddwyr y blodau (Cydlynydd: Elizabeth Roberts - 353915)
Mawrth 18 Betty Thomas
Mawrth 25 Val P. Jones
Ebrill 1
Ebrill 8	Sioned Jones
Ebrill 15
Ebrill 22
Menna Baines
Ebrill 29	Enyd Roberts
Mai 6
Maisie Griffiths

Ionawr 28	Gwenno Pritchard
Chwefror 4 Meira Jones
Chwefror 11	Astra Thomas
Chwefror 18 Manon Davies
Chwefror 25	Elizabeth Evans
Mawrth 4
Beryl Stafford
		Williams
Mawrth 11	Eleri W. Jones
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gair gan y gweinidog

B

y pa r c h e d i g e lw y n r i c h a r d s
ystod gwyliau hanner tymor ar y cyd ag
eglwys Emaus, pan ddaeth amryw o blant
a rhieni, neiniau a theidiau yr ofalaeth ac
eglwys Emaus ynghyd i hanner diwrnod o
weithgareddau amrywiol ar y thema ‘ofn
a dewrder’. Bu i bawb fwynhau'r hwyl a’r
miri a da yw cyhoeddi lluniau o’r achlysur
yn y rhifyn hwn, gydag adroddiad Owain
Davies.

lwyddyn newydd dda i bawb
ohonoch. Gobeithio y daw 2018
â llu o fendithion i’ch rhan.
Ar ddechrau blwyddyn newydd
carwn ddiolch i bawb am eu ffyddlondeb
yn ystod y misoedd sydd wedi mynd
heibio. Bu tymor yr adfent yn brysur iawn
wrth i eglwysi’r ofalaeth baratoi ar gyfer
y Nadolig. Fel y gwelwch ar y tudanennau
sy’n dilyn cafwyd lluniau ac adroddiadau
o’r tair eglwys o’r gweithgareddau a
gynhaliwyd dros yr ŵyl, ac yr ydym yn
ddyledus iawn i’r rhai a fu’n trefnu ac
i'r ysgolion Sul am eu hymdrechion a’u
brwdfrydedd eto eleni.

Ein gobaith yn ystod 2018 yw parhau i
ddatblygu bywyd yr eglwys. Yn ystod y
Grawys, sy’n ymestyn o ddydd Mercher
Lludw (14 Chwefror) hyd y Pasg,
gobeithir cynnal nifer o gyfarfodydd
arbennig ar ffurf seiat neu gylch trafod
gan ddefnyddio deunydd a baratowyd
gan yr Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain
ac Iwerddon (CTBI). Bu’r seiadau
a gynhaliwyd yn ystod yr hydref ar
ddamhegion Iesu yn rhai bywiog a
diddorol, ond bychan oedd y nifer a
ddeuai ynghyd i drafod. Gobeithio’n fawr
y bydd eraill yn fodlon ymuno ar gyfer
y Grawys – gellwch weld y deunydd
yn Gymraeg ar https://ctbi.org.uk/lent/
Dewch i fyfyrio a thrafod wrth inni nesáu
at y Pasg. Mae’r cyfarfodydd wedi eu
nodi yn y Dyddiadur.

Yn ystod 2017 hefyd cododd Berea
Newydd swm sylweddol o arian tuag at
Gorwynt Cariad, a llwyddwyd i wella
ar y nod a roddwyd inni. Fel y gwelwch
o adroddiad Mr John Wynn Jones, bu’r
gweithgareddau’n amrywiol ac yn fodd i
gryfhau cymdeithas yr eglwys.
Mae gweithgareddau Cic Bang wedi
parhau i fynd o nerth i nerth yn ystod
y misoedd diwethaf, a gwelwyd hefyd
sefydlu Cic Bach ar gyfer y plant
ieuengaf. Diolch i Owain Davies, ein
gweithiwr plant, ieuenctid a theuluoedd,
am ei frwdfrydedd a’i ymroddiad. Ef fu’n
gyfrifol am drefnu oedfa arbennig fore Sul
noswyl y Nadolig pan gafwyd cyfraniadau
gan amryw o aelodau – rhai ohonynt wedi
dod adref dros yr ŵyl. Roedd y capel yn
llawn a diolch am yr ymateb cadarnhaol a
gafwyd i’r gwahoddiad i ddod i’r oedfa.
Datblygiad arall a welwyd yn yr hydref
oedd cynnal sesiwn Llan Llanast yn

Edrychwn ymlaen, felly, at flwyddyn
brysur a bendithiol. Ein gobaith o hyd
yw denu eraill i gymdeithas yr eglwys,
a chofiwn yn arbennig hefyd am rai a
fu’n ffyddlon ond sydd bellach yn methu
mynychu oherwydd llesgedd neu waeledd
neu ofalon. Anfonwn ein cofion caredig
atoch oll. Os oes rhywun am dderbyn y
cymun ar yr aelwyd cysylltwch â mi, a
3

a phob un sy’n unig a thrist, a phawb sydd
mewn profedigaeth.
Bydd yn gysur ac yn nerth i bawb sydd ag
angen dy gymorth,
a helpa ni i gyd, yn ystod tymor y Grawys,
i glosio atat ti. Amen

gofynnaf yn garedig am i chi fel aelodau
roi gwybod i mi neu un o’r blaenoriaid
os bydd rhywun yn yr ysbyty neu
mewn profedigaeth neu yn dymuno cael
ymweliad.
Gweddi
Ein Tad, cyflwynwn ein hunain i’th ofal di,
a chofiwn am bawb sy’n wael neu’n llesg,

y gymdeithas
MAMAU LLÊN (9 Tachwedd)

Roedd y tair yn ferched gwahanol iawn
a bu’n sôn amdanynt yng ngoleuni’r hyn
yr oedd yr awduron wedi ei ysgrifennu
am eu mamau eu hunain. Dyfynnodd o’u
hamrywiol weithiau llenyddol gan orffen
gyda rhannau o gywydd Gwilym R. Tilsley
i’w fam, tri darn oedd yn gweddu i famau’r
tri awdur dan sylw.

TRI O DRAWSFYNYDD
(14 Rhagfyr)

Roedd amseru’r symud o un eitem i’r nesaf
yn berffaith a dawn arbennig y cyfeilydd,
Alwena Morgan, yn greiddiol i’r undod
cyfrin.

Mamau Llên oedd testun sgwrs Geraint
Percy Jones yn y Gymdeithas, 9 Tachwedd.
Oherwydd ei hoffter o waith Syr T. H.
Parry-Williams roedd ei fam ef, Annie
Parry-William, yn un o’r mamau y soniwyd
amdanynt. Y ddwy arall oedd mam D. J.
Williams, Abergwaun – Sarah Williams – a
mam Kate Roberts, Catrin Roberts.

A hithau’n gyfnod yr Adfent roedd teulu
ffyddlon y Gymdeithas yn glyd yn y festri
yn disgwyl yn eiddgar.

Pa well cychwyn gaem ni i gyfnod yr
Adfent? Diolch am gael bod yno.

Gŵr a gwraig o Drawsfynydd oedd wedi’u
gwahodd i gynnal y noson. Gwyddom
am Geraint Roberts fel unawdydd yng
nghynyrchiadau unigryw Cwmni Theatr
Maldwyn.
Nerys oedd yn llefaru a chyflwyno
darlleniadau o farddoniaeth a rhyddiaith.
Cychwynnwyd efo hanes Scrooge o’r
Christmas Carol ac o’r dechrau roeddem
dan swyn y perl o gyfanwaith Nadoligaidd
– caneuon a darnau llafar (rhai cyfarwydd
ac eraill yn fwy dieithr i ni) yn gwau yn
drysor o noson.
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gwirfoddoli yn india

Y

marged wiliam
ynglŷn â’r gymuned a’r gwaith
y byddwn yn ei wneud yno.
Wedi hyn, byddwn yn teithio i
Railmagra ac yn symud i fyw
gyda theulu lleol. Dyma fydd
dechrau fy f'antur yn byw
ac yn gweithio yn Rajastan,
India. Fel gwirfoddolwr VSO
mi fyddaf yn cydweithio gydag
elusen leol yn y gymuned sef
Pravah. Maent yn gweithio gyda phobl
ifanc mewn cymunedau o’r fath yn India
ac mae ganddynt bwyslais penodol ar
ddarparu mwy o gyfleoedd addysgol a
chymdeithasol i ferched. Eu huchelgais yw
datblygu sgiliau a chryfhau lleisiau pobl
ifanc yn y gymuned ac mewn llywodraeth
leol a chenedlaethol. Mae arnynt eisiau
gweld poblogaeth ifanc India yn datblygu
i fod yn ddinasyddion gweithredol sy’n
gymwys i ddelio gyda phroblemau
cymdeithasol ac economaidd difrifol a
cheisio’u datrys.

n ystod haf 2016 cefais
gyfle i fynd i astudio
ym mhrifysgol
Lovely Professional
University yn Punjab, India.
Yno cefais amrywiaeth o
brofiadau megis ymweld â’r
Deml Aur yn Amritsar, mynd i
ddosbarthiadau dawnsio Bhangra
a gwylio'r seremoni ddyddiol
drawiadol ar ffin Whaga rhwng India a
Phacistan. Ers hynny rwyf wedi gwirioni
ar India, ei lliwiau, ei bwyd, ei haml
grefyddau a’i hamlddiwylliant. Ond tu hwnt
i academia mae problemau cymdeithasol
ac economaidd dwys yn dal i fudferwi yng
ngwlad ddemocrataidd fwyaf y byd.
Penderfynais ymgeisio am le i wirfoddoli
ar raglen ICS (International Citizen
Service) gyda’r VSO (Voluntary Service
Overseas). Rwyf wedi bod yn ddigon
ffodus i gael fy newis i wirfoddoli mewn
cymuned o’r enw Railmagra ger Udaipur,
Rajastan yn India. Yno, byddaf yn gorfod
mentro'r tu hwnt i waliau’r brifysgol (lle
roedd digon o air con!) i fyw ymysg y
bobl leol yn Railmagra. Byddaf yn hedfan
i Delhi ar 6 Chwefror gyda chriw o ddeg
o wirfoddolwyr VSO o Brydain. Yno, fe
fyddwn yn cyfarfod deg o wirfoddolwyr
VSO eraill o India. Fe fyddwn yn treulio
wythnos yn Delhi gyda’n gilydd er mwyn
cael hyfforddiant a gwybodaeth bellach

Byddaf yn ysgrifennu eto i Ichthus wedi
i mi ddychwelyd o India ym mis Mai;
edrychaf ymlaen at rannu’r hanes ac i
ddweud rhagor wrthych am waith arbennig
VSO a Pravah.
Mae croeso i unrhyw un sydd ag eisiau
cyfrannu at waith y VSO wneud hynny
drwy fy nhudalen JustGiving ar www.
justgiving.com/marged-wiliam

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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hunangofiant difyr
casglwr llyfrau

Y

geraint percy jones
sicrhau, rhai o'r trysorau
o lyfrau a gasglodd
dros y blynyddoedd a
chysylltu hynny â throeon
tra diddorol ei yrfa.
Eglura Gerald Morgan
fod ei Gymreictod wedi
cadarnhau ei reddf i gasglu
a'i fod wedi "ceisio, mewn
ffordd fach bitw, achub
tystiolaeth i fodolaeth
Cymru."

mae cyfrol
Gerald Morgan,
Cymro a'i
Lyfrau, yn un
o'r llyfrau y cefais flas
a phleser anghyffredin
yn ei ddarllen yn
ystod 2017. Magwyd
yr awdur ar aelwyd
Saesneg yn Brighton ac
fe'i haddysgwyd mewn
ysgol fonedd yn Bath.
Yn ei blentyndod, yr
unig addysg Gymraeg
a gafodd yng Nghymru
oedd ychydig wythnosau
mewn ysgol elfennol
yn Rhymni yn 1940. Yn rhan o'i gwrs
Saesneg yng Nghaergrawnt, dewisodd
astudio Llenyddiaeth Gymraeg Canol dan
arweiniad yr ysgolhaig Celtaidd, Rachel
Bromwich, 'athrawes wych a chyfaill
oes'. Yn ystod y cyfnod yma prynodd
gopi ail-law o Canu Aneirin (golygydd
Ifor Williams), 'llyfr nad oedd modd deall
gair ohono'. Yn ei radd enillodd wobr yng
Ngholeg Selwyn a'r tri llyfr a ddewisodd
oedd A Concise Comparative Celtic
Grammar gan Henry Lewis a Holger
Pedersen; A History of Wales gan J E
Lloyd; a A Historical Atlas of Wales gan
William Rees. A dyna osod sylfeini oes o
ysgolheictod yng Nghymru.

Yn ail frawddeg ei gyfrol
dywed ei fod yn ymfalchïo
ei fod yn berchennog
copi o Y Beibl Cymraeg
(1620). Y mae hanes ei brynu yn hynod.
Yr oedd Gerald newydd ei benodi yn
brifathro Ysgol Gyfun Llangefni ac yntau
ac Enid yn byw yn Rhos-y-bol - "y lle
oeraf a mwyaf gwyntog yng Nghymru"
- ac yn disgwyl eu hail blentyn. Mewn
arwerthiant hen bethau ym Mhwllheli yng
nghwmni Bedwyr (Lewis Jones), cyfaill
oes iddo, cynigiodd hyd at chwe phunt
am "ddryll o Feibl Parry 1620" . Fel y
digwydd mewn arwerthiannau, talodd
prynwr arall chwe phunt a chweugain
am "y swmp o hen dudalennau mewn
print Gothig du heb na phen na chynffon"
iddynt. Ond bu'r digwyddiad yn un ffodus.
Dros ei ysgwydd clywodd Gerald lais
mewn Saesneg Llundeinig yn dweud
wrtho, "You shouldn't have been willing
to pay all that. What was it? A bit of the
old Parry Bible? I've got half a dozen of
them at home." Y mae hanes Jim Young,

Yr hyn a gawn yn y gyfrol Cymro a'i
Lyfrau yw math arbennig ac unigryw
o hunangofiant gyda'r awdur yn ein
tywys trwy amgylchiadau prynu, neu
6

Mangor, yw'r cyfeiriad at brynu llyfrau yn
y Llyfrfa Fethodistaidd yn y Stryd Fawr.
Cyfrol fach mewn hen ledr hardd oedd
yr un â theitl Amryw iddi a'i chynnwys
i gyd yn grefyddol neu am grefyddwyr.
Dyma beth o'r cynnwys, pob un wedi'i
argraffu rhwng 1784 a 1791: Peter
Wiliams: Y Briodas Ysbrydol; Dafydd
William: Yr Utgorn Arian neu Hyfryd Sŵn
yr Efengyl; Marwnad William Williams
Pantycelyn; Benjamin Francis: Aleluia
neu Hymnau. Cawn ychydig mwy o
fanylion am un o'r cyfrolau sef Caniadau
Preswylwyr y Graig; sef Ychydig Hymnau,
yn cynwys, Ochneidiau, Ymdrechiadau,
a Buddugoliaethau; Y Pererinion, wrth
ymdeithio o'r Aipht ysbrydol tua'r Ganaan
Nefol gan John Williams, Aberystwyth.

y Sais hwn a briododd Gymraes o Roslan ac a ddaeth i fyw yng Nghricieth a'i
gasgliad enfawr o hen lyfrau yn rhyfeddol.
Gan mai fy amcan yn tynnu sylw at gyfrol
hynod Gerald Morgan yw eich annog i'w
darllen - ond yn well byth - i'w phrynu,
gadawaf i eiriau'r awdur awgrymu ei
ysgolheictod a chyfleu'r pleser a rydd
casglu llyfrau iddo.
"Mae bodio Beibl Parry yn dal i roi pleser
i mi. Mae safon y papur yn wych. Mae
pob un o'r prif lythrennau wedi eu torri
ar flociau unigol, a thudalennau Llyfr y
Salmau yn nodedig am fod cymaint o brif
lythrennau ar bob tudalen. Rhaid bod fy
nghopi i'n un cynnar o'r wasg, oherwydd
mae gwall argraffu ar wynebddalen y
Testament Newydd : 'Iacahawdr' yn lle
'Iachawdwr'. Mae'r copïau eraill a welais
yn gywir. Beibl pulpud oedd Beibl Parry,
ond does dim arwydd i ddangos i sicrwydd
i ba blwyf y perthynai'r copi hwn."

I ni ym Merea Newydd yn ogystal y
mae Cymro a'i Lyfrau Gerald Morgan
o ddiddordeb arbennig gan ei fod yn
Gyflwynedig i Bruce ac Ann. Yr oedd
y Dr Bruce Griffiths yn un o'r cydefrydwyr disglair o Gymru yn Rhydychen
a fu'n gymorth i Gerald Morgan ddysgu
Cymraeg yn anffurfiol.

Y mae'r Beibl hwn, gyda llaw yn pwyso
bron i saith cilo!

Ar ôl ymgolli yn y gyfrol hyfryd hon,
sydd mor llawn o ehangder a dyfnder
dysg awdur tra diymhongar, ni allaf ond
gwenu wrth feddwl amdano, yn hogyn
naw oed yn 1944 yn Llangrannog ar
wyliau, yn gwario ei bres poced wythnos
i brynu Welsh in a Week ac yn dychwelyd
i Brighton a sylweddoli "na allwch chi
gredu popeth mae pobl yn ei ddweud, hyd
yn oed mewn print." Os cewch chi amser,
gwgliwch enw Gerald Morgan i weld
cymaint y mae'r hanesydd a'r addysgwr a'r
llenor hwn wedi'i gyfrannu i fyd llyfrau
Cymraeg.

Yng nghwrs ei lyfr cyfeiria Gerald yn
annwyl-edmygus at ddau o frodyr ei
dad, Wncwl Jack ac Wncwl Bili, y ddau
ohonynt yn dra deallus ac yn ddarllenwyr
diwylliedig. Un o drysorau Wncwl Jack
oedd Beibl ei dad, tad-cu Gerald, Henry
Morgan o Bontardawe, a Gerald a'i
hetifeddodd. Meddai'r wynebddalen :
ʻBibl Dwyieithawg or THE HOLY BIBLE
in Welsh and Englishʼ. Cyfanswm y
tudalennau oedd 1,418. Dyma'r unig Feibl
cyfan yn Gymraeg a Saesneg hyd y gŵyr
Gerald ac fe'i cyhoeddwyd tua 1850. Fe'i
golygwyd gan Joseph Harris (Gomer). Yr
oedd Joseph Harris yn ffigwr amlwg yn ei
ddydd ac ef a gychwynnodd Seren Gomer.
Diddorol i ni, ddarllenwyr hŷn ym

Cymro a'i Lyfrau, Y Lolfa, £9.99
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plant, ieuenctid a theuluoedd
o wa i n d av i e s

Tymor prysur y plant a’r ieuenctid

CIC Bang – Mae’r clwb yn mynd o nerth
i nerth gyda thros 30 o blant oed uwchradd
yn mynychu, o Flwyddyn 7 i fyny. Rydym
wedi cael cystadleuaeth bêl-droed mewn
cawell yn y maes parcio yn ogystal â nifer
o weithgareddau hwyliog eraill.
Roedd ieuenctid clwb CIC Bang y capel
yn awyddus i gyfrannu at Gorwynt Cariad,
apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar
y cyd â Chymorth Cristnogol yn 2017
oedd yn codi arian i helpu pobl Ynysoedd
y Pilipinas. Felly ar ddydd Gwener 27
Hydref cafwyd noson ddi-gwsg yn y festri.
Cawsom lawer o hwyl ac amrywiaeth o
weithgareddau i’n cadw ni’n effro! Roedd
y cyfanswm a godwyd drwy’r digwyddiad
hwn yn agos i £800 – diolch yn fawr iawn i
bawb a gymerodd ran.

Llan Llanast – Cafwyd ein sesiwn

gyntaf o Llan Llanast yn y capel ar 31
Hydref. Addasiad o Messy Church yw
Llan Llanast, a’r thema a ddewiswyd ar
gyfer ein sesiwn agoriadol, a gynhaliwyd
ar y cyd ag eglwys Emäus, oedd thema
‘ofn a dewrder’ a oedd yn amserol
iawn a hithau’n Galan Gaeaf. Cafwyd

CIC Bach – Rydym bellach wedi sefydlu
clwb newydd ar gyfer plant cynradd,
blynyddoedd ysgol 3–6. Mae’r clwb
yn cyfarfod bob nos Lun rhwng 6.15 a
7.15pm. Rydym yn cael llawer o hwyl!

gweithgareddau crefft a gemau a chyfle
i glywed am gymeriadau o’r Beibl a
fu ag ofn ond a fu’n gryf iawn mewn
sefyllfaoedd anodd ar ôl iddynt droi
at Dduw, sef Dafydd, Daniel, Esther a
Ruth. Darparwyd cinio blasus iawn gan y
chwiorydd ac yna cafodd pawb eu harwain
mewn cân ac addoliad gan Owain Edwards
o Goleg y Bala.
Diolch yn fawr iawn i bawb a fynychodd
a hefyd i’r rhai a roddodd help llaw
ar y diwrnod yn ogystal â chefnogi
gyda’r paratoadau. Roedd yr achlysur
yn llwyddiant ac edrychwn ymlaen at y
gweithgaredd Llan Llanast nesaf.

Rhai o aelodau o clwb newydd CIC Bach

Ysgolion – Rwyf wedi bod yn brysur
8

Llan Llanast

yn ymweld â’r ysgolion lleol yn cynnal
gwasanaethau ac edrychaf ymlaen at
wneud rhagor o hyn yn y tymor nesaf.

talentog iawn yma ym Merea!
Ga’i ddiolch o galon i bawb sydd wedi
bod mor barod i helpu gyda’r holl
weithgareddau. Dwi’n edrych ymlaen at y
flwyddyn sydd o’n blaenau i drefnu nifer o
weithgareddau hwyliog a diddorol ar gyfer
ein plant, ieuenctid a theuluoedd.

Gwasanaeth nadolig y Plant –

Llongyfarchiadau i blant yr ysgol Sul am
gynnal gwasanaeth Nadolig gwych ac am
holl waith caled yr athrawon Sul yn eu
dysgu a’u cefnogi.

Gwasanaeth
Noswyl
Nadolig

– Cafwyd
gwasanaeth
bendigedig noswyl
Nadolig gan
aelodau ifanc ein
heglwys. Diolch
iddynt am eu
cydweithrediad,
eu hamser a’u
cefnogaeth. Mae
gennym aelodau
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gwasanaeth nadolig clwb capel
bethania, y felinheli

P

a n w e n ly n n e r o b e r t s

leser oedd cael bod yn rhan o
baratoadau’r ‘Sioe Dolig’ unwaith
eto eleni. Bethan Wyn Hughes fu’n
gyfrifol am lunio’r sgript a hwnnw
yn wasanaeth gydag apêl i’r hen a’r ifanc.
Gan olrhain y Nadoligau a fu, o’r presennol
i’r Nadolig cyntaf, cafodd y plant a’r bobl
ifanc ddysgu am Nadolig yn y 1960au, yn
1914 adeg y Rhyfel Mawr ac wrth gwrs,
geni’r Baban Iesu. O greu rhestr ddiderfyn
o anrhegion y dymunent eu cael, daeth y
plant (Efa Llewelyn a Lois Emyr) i ddeall
mawredd ac arwyddocâd y Nadolig Cyntaf
a’r holl gariad a rhyfeddod a fu o gwmpas y
Baban Iesu.

ceffyl siglo hen iawn! Roedd Pwyll a
Macsen Glyn yn ddau filwr yn hiraethu
am adref ar gaeau Ffrainc cyn cyfnewid
anrhegion gyda’r ‘Almaenwyr’ (Gruff
Williams a Gwion Emyr). Buom yn ffodus
iawn bod un ar hugain wedi cymryd rhan
yn y gwasanaeth ar 10 Rhagfyr, gydag
ystod eang o oedran; o Aron a Nedw (9 mis
oed) i Brengain (14 mlwydd). Roedd canu
bywiog iawn gan y plant ac fe fwynhaodd
yr oedolion ganu carolau hefyd, gyda
diolch i Nia Williams am gyfeilio. I ddilyn,
cafwyd parti i’r plant a chyfle i’r mamau
fu’n helpu gyda’r sioe a’r rhieni i fwynhau
hefyd. Diolch arbennig i Bethan ac i bawb
fu’n helpu i ddysgu’r plant – ac i bawb a
ddaeth i’n cefnogi.

Gwelwyd y perfformwyr yn dawnsio i
‘record’ y Beatles ac yn synnu wrth weld
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gwasanaeth nadolig
abergwyngregyn

C

ynhaliwyd tri gwasanaeth
arbennig ar drothwy’r Nadolig
ym Methlehem. Yn gyntaf
cafwyd gwasanaeth dwyieithog
ar nos Sul 17 Rhagfyr ar ffurf naw llith
a charol. Cyflwynwyd y darlleniadau
a’r gweddïau gan aelodau a chyfeillion
ac yr oedd y capel wedi ei addurno’n
hardd ar gyfer y Nadolig gyda chelyn
a chanhwyllau. Mwynhaodd pawb
luniaeth ysgafn yn y festri wedi’r
oedfa. Yna y nos Wener ganlynol
daeth tyrfa ynghyd i ganu carolau o
gylch y goeden y tu allan i’r capel, lle
gosodwyd goleuadau a golygfa o’r
geni, cyn mynd i gymdeithasu i fwyty’r
Felin. Ac ar noswyl y Nadolig cafwyd

gwasanaeth Cymraeg efo’r aelodau
unwaith eto’n cymryd rhan. Diolch i bawb
am eu cefnogaeth a phawb fu’n paratoi ac
yn cyfrannu at yr addoliad a’r dathlu.
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gwasanaeth nadolig y plant,
berea newydd

R

oedd y capel yn llawn ar gyfer
gwasanaeth Nadolig y plant
bnawn Sul, 17 Rhagfyr.
Cyflwynwyd stori’r geni ar
ffurf rhaglen newyddion lawn cyffro,
gyda’r prif gymeriadau’n dod ymlaen
yn eu tro i gynnig eu golwg nhw ar yr
hanes. Gwnaeth pawb eu gwaith gyda
graen, ac efallai y dylai rhai o gyflwynwyr

newyddion S4C wylio rhag ofn i rywrai
ddwyn eu job! Roedd elfen gerddorol gref
i’r gwasanaeth fel arfer gyda chyfle i ganu
carolau cynulleidfaol ac eraill yn cael eu
canu gan y plant, a hyfryd oedd gweld rhai
o’r rhieni yn ymuno â’r plant yn y band
eleni eto. Mae’r band bob blwyddyn yn
creu awyrgylch arbennig yn y gwasanaeth
hwn.

gwasanaeth nadolig ieuenctid,
berea newydd
Bore Sul, 24 Rhagfyr, roedd yr oedfa
Nadolig yng ngofal ieuenctid y capel, rhai
ohonynt o Ysgol Tryfan a rhai wedi dod
adref o’r colegau neu o'u man gwaith dros

yr wŷl. Cafwyd gwasanaeth bendithiol
iawn a gyfunai ddarlleniadau a chaneuon a
charolau, gyda phawb yn mwynhau paned
yn y festri wedyn.
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cipio cadair

Mae Osian Wyn Owen, Isfryn, Y Felinheli, yn aelod yng
Nghapel Bethania. Mae’n 21 oed a bellach ar ei drydedd
flwyddyn yn astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
Fis Tachwedd cyflawnodd Osian y gamp
o ennill y gadair yn Eisteddfod Gadeiriol
Llanaelhaearn. Roedd y gystadleuaeth yn
gofyn am gerdd rydd neu gaeth heb fod
yn hwy na 100 llinell ar y testun ‘Pris’. Yr
oedd wyth wedi cystadlu ac fe ddywedodd
y beirniad, y Prifardd Guto Dafydd, fod
yr enillydd ‘ben ac ysgwydd uwchlaw’r
gweddill’. Dywedodd fod y gerdd gyda’r
goreuon iddo eu gwobrwyo mewn
eisteddfodau lleol.
Dywedodd Osian ei bod yn hyfryd cael ei
fam a’i dad yno’n cefnogi ar y noson.

Ti yw prifardd ein heisteddfod,
Ti yw’n gobaith a’n cydwybod,
Ti sy’n geirio gwir y galon;
Ti sy’n nabod ein breuddwydion.
Dyma fro Cynan a Wiliam Llŷn
A Myrddin ap Dafydd – beirdd mawr bob un.
Gyda gorau’n hardal ni
Fe welir nawr dy enw di.
Paid â gorffwys ar dy rwyfa –
Rhagot at dy wobr nesa,
Achos ti, pan ddaw y dydd,
Gaiff y goron yng Nghaerdydd.

Wrth longyfarch Osian, mae’n dda cael
cyhoeddi’r penillion cyfarch a gafodd gan
y Prifardd Guto Dafydd:
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plygain y felinheli
eglwys llanfair-is-gaer

A

a lw e n d e r b y s h i r e

r nos Iau, 21 Rhagfyr, daeth
cynulleidfa sylweddol ynghyd
yn eglwys Llanfair-is-gaer,
y Felinheli, i fwynhau orig
o addoliad tawel mewn gwasanaeth
plygain. Dyma’r ail waith yn unig i’r
gwasanaeth arbennig hwn gael ei gynnal

Addurnwyd yr eglwys yn syml â gwyrddni
a chanhwyllau, a goleuwyd y llwybr at
borth yr Eglwys â mân oleuadau: hyn
er mwyn adleisio’r traddodiad o gludo
canhwyllau i’r gwasanaeth a hefyd i
bwysleisio’r neges mai Gŵyl y Goleuni
yw’r Nadolig.

yn yr eglwys fechan ar lannau’r Fenai, hyd
y gwyddom; penderfynwyd rhoi cynnig
ar drefnu gwasanaeth am y tro cyntaf yn
2016, a hynny oherwydd y diddordeb a
ddangoswyd gan nifer o drigolion pentref
y Felinheli mewn cynnal gwasanaeth o’r
fath.

O ran y gwasanaeth plygain traddodiadol
ei hun, mae nifer o arferion i’w cofio. Yn
y rhan agoriadol, ceir gweddi, darlleniad
o’r ysgrythur a charol gynulleidfaol
cyn cyhoeddi’r Blygain yn agored. Yn
dilyn hyn, caiff unrhyw un ddod ymlaen
yn ei dro i gyflwyno eitem. Gellir
cael amrywiaeth o eitemau: unawdau,
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deuawdau, pedwarawdau a phartïon
bychan. Does dim trefn arbennig i’r
eitemau hyn, dim cyflwyniad iddynt a dim
cymeradwyo ychwaith ar eu diwedd. Ar
ddiwedd y rownd gyntaf o eitemau, pan
ymddengys nad oes unrhyw un arall am
gyflwyno eitem, ceir carol gynulleidfaol
cyn cychwyn yr ail rownd, lle dilynir yr un
drefn â’r rownd gyntaf.

Yn sicr, dyma un elfen a greodd argraff
ar y gynulleidfa: crybwyllodd nifer fod
y tawelwch disgwylgar rhwng eitemau
yn ychwanegu at naws y noson. O ran y
diffyg cymeradwyo, bu hi’n anodd iawn
gan nifer ymatal oherwydd safon uchel
y datganiadau, yn enwedig felly gan y to
iau: diolch arbennig i Erin, Ela a Carys am
berfformiadau swynol tu hwnt!

Pa mor agos felly y cadwodd cynulleidfa’r
gwasanaeth yn Llanfair-is-gaer at yr holl
gonfensiynau hyn? Wel, cafwyd agoriad
defosiynol cyn cyhoeddi’r Blygain yn
agored; cafwyd amrywiaeth o eitemau
– darlleniadau yn ogystal â chaneuon,
ond oherwydd brwdfrydedd cymuned y
Felinheli, codwyd côr cymysg a phartïon
merched a dynion i gyflwyno rhai
carolau cynnar i’r gynulleidfa yn ystod y
gwasanaeth. Nid oedd côr yn arferol yn y
gwasanaeth traddodiadol!

Ar ddiwedd gwasanaeth plygain
traddodiadol yr arfer yw paratoi swper
ysgafn; yn hynny o beth, darparwyd tamaid
o gacen a llymaid bach i bawb ar ddiwedd
y noson. Yn goron ar y cwbl, casglwyd
dros £220 tuag at elusen Gafael Llaw.
Diolch o galon i bob un o gymuned
y Felinheli wnaeth gyfrannu tuag at
lwyddiant y Blygain. Gwasanaeth o frethyn
cartref oedd hwn: gwasanaeth y bu’n
bleser paratoi ar ei gyfer. Gobeithio y cawn
barhau â’r traddodiad unigryw hwn eto
eleni yn 2018.

A beth am y diffyg cyflwyniad i’r
eitemau a’r ymatal rhag cymeradwyo?

siÔn corn a'r syriaid

Y

d e ly t h o s w y

m mharti Nadolig yr Ysgol Sul,
roedd Berea Newydd yn falch
iawn o gael croesawu atom blant
o Syria a’u rhieni, sydd bellach
wedi cartrefu yn ardal Bangor.
Mae Cytûn Bangor yn cefnogi camau i
greu ‘Ardal Noddfa’ yng ngogledd-orllewin
Cymru, lle bydd mudiadau, cyrff a grwpiau
o bob math yn uno i ddatgan eu bwriad i
fod yn groesawgar tuag at ffoaduriaid a
cheiswyr lloches. Mae Abertawe, Caerdydd,
Machynlleth, Wrecsam ac ardaloedd
eraill yng Nghymru eisoes yn Ddinasoedd

Noddfa (Cityof Sanctuary.org). Mae camau
ar y gweill i greu Cymru yn ‘Wlad Noddfa’.
Fel rhan o hyn mae Berea Newydd wedi
arwyddo i ymuno â’r Ardal Noddfa. Beth
felly mae ‘croesawu ffoaduriaidʼ yn ei
olygu i gynulleidfa Gymraeg draddodiadol
ym Mangor? Mae yna awgrymiadau ar y
daflen dderbyniwyd:
Sut y gallai eich sefydliad neu eich grŵp
groesawu pobl sy’n ceisio noddfa?
Gwahodd rhai sy’n ceisio noddfa neu rai o
dramor i’ch gweithgareddau.
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Codi ymwybyddiaeth o
brofiadau ffoaduriaid a phobl o
dramor.
Ystyriwch wahodd rhywun
sy’n ceisio noddfa i siarad â’ch
grŵp.
Dod â phobl at ei gilydd
Mae llawer o weithgareddau’n
elwa ar gynnwys pobl o
wahanol ddiwylliannau a
rhannu syniadau/profiadau.
Gofalu am eich gilydd
Codi arian ar gyfer elusen
ffoaduriaid neu bobl o dramor.
Wedi trafod efo’r bobl
sy’n cefnogi’r ffoaduriaid,
penderfynwyd rhoi taleb siop yn
anrheg Nadolig, un i bob teulu,
oddi wrth yr eglwys.
Dywedodd y cefnogwyr y
byddai’r teuluoedd (dros hanner
dwsin ohonynt yn yr ardal) yn
hoffi gweithgaredd i’r plant adeg
Dolig. Dyna felly benderfynu
gwahodd y teuluoedd (braidd
yn betrus) i ymuno yn ein parti plant.
Roeddem wrth ein bodd wedyn i glywed
bod sawl un o’r teuluoedd wedi derbyn ein
gwahoddiad, ac allan â ni i brynu mwy o
‘anrhegion Siôn Corn’ ar eu cyfer.

yn cael ein hatgoffa am Iesu a’i deulu’n
ffoaduriaid yn yr Aifft; yn cael ein hatgoffa
am fywydau gwahanol iawn pobl ar ein
stepan drws; yn gweld plant bach hardd
yn ymlacio wrth fwyta cacenni a chwarae
gemau efo plant eraill, a’r rhyfeddod ar eu
hwynebau wrth iddynt gael eu sgwrs unigol
eu hunain efo Siôn Corn?

Pwy elwodd fwyaf o’u presenoldeb yn
ein parti – ein hymwelwyr? Ynteu ni,

Rhoddion y Nadolig
Roedd y casgliadau yn ystod y gwasanaethau Nadolig yn gyfanswm o £580.
Fe dderbyniodd pob teulu o ffoaduriaid sydd wedi ymgartrefu ym Mangor
dalebion at y Nadolig a’r gweddill yn mynd i’r elusen Pobl i Bobl sydd yn
cynorthwyo teuluoedd yn yr ardal.
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pasio targed ariannol

F

john wynn jones
Gwnaeth yr ieuenctid ymdrechion clodwiw
drwy greu a gwerthu cardiau cyfarch
a hefyd drwy gynnal noson ddi-gwsg
noddedig. Diolch arbennig i’r oedolion a
fu’n eu helpu yn yr ymdrechion yma.

lwyddyn yn ôl mi oeddem fel
eglwys yn pendroni sut oeddem
am ymateb i her gan y Cyfundeb
o godi dros £4,000 i helpu’r
trueiniaid yn y Pilipinas sy’n byw mewn
tlodi enbyd. Fe gynhaliwyd sawl cyfarfod
a chael nifer o gyflwyniadau gan bobol fel
Anna Jane Evans o Gymorth Cristnogol yn
egluro’r sefyllfa anodd sy’n bodoli yn yr
ynysoedd pell.

Fe fentrwyd prynu mygiau coffi gyda logo
Corwynt Cariad arnynt a gwerthu’r rhain.
Pa well ffordd o gadw’r ymgyrch ym mlaen
meddwl y prynwyr na
thrwy roi rhywbeth
iddynt a fyddai’n eu
hatgoffa o’r apêl bob
tro y byddent yn cael
paned? Fe werthwyd
cryn dipyn o’r mygiau
i eglwysi eraill yn
ogystal, gan gynnwys
rhai ledled Cymru.

Mae’r bobol nid yn
unig yn byw mewn
tlodi ond hefyd
mewn ofn – gallai’r
corwyntoedd
ddinistrio eu tai
gwantan ac mae’r
tanau a achosir
ganddynt yn barod
wedi lladd miloedd
o’r brodorion.
Dechreuwyd drwy gael paned ar ôl yr
oedfa ac fe lwyddwyd i hel sawl cant drwy
hynny ond buan y sylweddolwyd y byddai
casglu’r holl arian drwy foreau coffi yn
llafur caled. Ond y peth gwych oedd bod
pawb wedi rhoi syniadau gerbron a olygai
fod y baich o godi arian yn cael ei rannu
a bod y gwaith felly’n fwy amrywiol a
diddorol.

Un o’r pethau olaf a
wnaethpwyd, ym mis Hydref, oedd cynnal
cyngerdd gan Gôr Seiriol yn y capel gyda
Huw Harvey o Lanfairpwll fel unawdydd.
Roedd hwn yn achlysur arbennig ac yn glo
teilwng i ymdrechion y flwyddyn.
Cafwyd hefyd ymdrech drwy ddosbarthu
amlenni unigol i bob aelod a bu eich
cyfraniadau un ac oll yn werthfawr iawn.
At hynny, penderfynodd sawl unigolyn roi
rhodd arbennig tuag at yr achos ac rydym
yn ddiolchgar am eu haelioni.

Un o’r pethau a wnaethpwyd oedd trefnu
taith gerdded noddedig o Lanfairfechan i
gyfeiriad Abergwyngregyn ar hyd Llwybr
y Glannau cyn belled â Glan-môr Elias.
Mwynhaodd pawb yr achlysur a hithau’n
ddiwrnod braf o haf – tywydd delfrydol i
fynd am dro.

Canlyniad hyn oll ydi ein bod ni fel eglwys
wedi llwyddo i gyrraedd a phasio’r targed a
osodwyd ac fe fydd yr holl arian yn mynd
at y gronfa i wella sefyllfa’r trueiniaid yn y
Pilipinas. Mawr ddiolch ichi i gyd.
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salm ac emyn
	emyn
salm
28 Ionawr
155 Efa Huw
84: 1–5 Siwan Huw
4 Chwefror Oedfa Deuluol
25 Chwefror 391 Noa Dafydd
119: 73–77 Cai Dafydd
4 Mawrth 		
Beibl.net 46: 1–3 a 7
395 Siôn Steffan 	Trystan owen
11 Mawrth 		
Beibl.net Salm 119: 		
		
33–40
397 Hanna Gwyn
Owain Edwards
18 Mawrth		
Beibl.net 148: 7–13		
399 Elen Gwynn
Owain Gwynn
25 Mawrth
Oedfa Deuluol y Pasg
15 Ebrill		
Beibl.net 24
158 Beca Roberts
Iolo Jones Evans
22 Ebrill		
Beibl.net 19:1–4
125 hanna mair jones danial jones
29 Ebrill		
Beibl.net 15
406 Tomos Roberts	Siôn Roberts
Diolch yn fawr am eich cyfraniad
Os bydd plentyn neu deulu'n newid Sul gyda rhywun arall,
hysbyser Mari Lois –
dwjmlw@hotmail.com / 07980 287933. Diolch.

cofiwch am dudalennau berea ar y gwefannau!
www.gofalaethbangor.org / www.henaduriaetharfon.org
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Y dyddiadur
CHWEFROR
Sul 4 BEREA NEWYDD: Oedfa Deulu a Chymun, 10yb
Mawrth 6 BEREA NEWYDD: Pwyllgor Ysgol Sul am 6yh gyda sesiwn
arddangos adnoddau gan Aled Davies am 7yh
Iau 22  BEREA NEWYDD: Seiat (Seiadau’r Grawys), 7yh
MAWRTH
Iau 1  BEREA NEWYDD: Seiat (Seiadau’r Grawys), 7yh
Iau 15  BEREA NEWYDD: Seiat (Seiadau’r Grawys), 7yh
Iau 22  BEREA NEWYDD: Seiat (Seiadau’r Grawys), 7yh
Sul 25  BEREA NEWYDD: Oedfa Basg yr Ysgol Sul, 10yb
Nodiadau

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

