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ichthus digidol

Yn Y cYfamser, cadwch Yn ddiogel, a dYma restr isod 
o wasanaethau sYdd ar gael ar wahanol gYfrYngau, 

trefniadau amgen ac ambell ffYnhonnell o wYbodaeth 
ddefnYddiol. gweler hefYd dudalen 19 am ddigwYddiadau 

mwY penodol i ferea newYdd.

Mae’r rhifyn hwn, fel y tri rhifyn 
diwethaf, yn un digidol yn unig 
oherwydd y cyfyngiadau sy’n 
parhau i effeithio arnom yn sgil 
Covid-19. Oherwydd ansicrwydd 
cyffredinol y sefyllfa fe welwch 
fod sawl adran arferol, sy’n sôn 

am bethau 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, llythyr a ffôn 
er mwyn eich diweddaru fel bo’r 
angen.

l Cofiwch fod S4C yn darlledu Yr 
Oedfa am 11:00 ar foreau Sul. 
l Mae Dechrau Canu Dechrau 
Canmol ar S4C am 7.30 bob nos 
Sul.
l 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
l Ceir yr arweiniad diweddaraf 
gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
ar https://www.ebcpcw.cymru/cy/
coronafeirws/
l Mae gwasanaethau a 
myfyrdodau ar gael ar wefan 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru dan 
y pennawd ‘Hafan’, https://www.
ebcpcw.cymru/cy/
l 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.
l Mae’r Goleuad yn cael ei 
gyhoeddi ar y we yn unig erbyn 
hyn. Mae’n ymddangos ar ddydd 
Mawrth ac ni fydd yn cael ei 
argraffu a’i anfon yn y post. Gw. 
https://www.ebcpcw.cymru/
cy/  Fodd bynnag, o’r 5ed o 
Fawrth bydd Y Goleuad yn peidio 
â bod ac yn ei le ceir papur 
newydd wedi ei greu ar y cyd gan 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru a'r 
Bedyddwyr. Bydd Cenn@d yn 
ymddangos ar lein bob wythnos yn 
rhad ac am ddim, mewn lliw llawn. 
Bydd y ddolen i Cenn@d yn cael 
ei hanfon at bawb sydd ar restr 
e-byst Y Goleuad a gobeithiwn 
ei chynnwys hefyd yn yr e-bost 
wythnosol i aelodau Berea Newydd 
a Bethania.



Hwn fydd y pedwerydd 
rhifyn o Ichthus i 
ymddangos yn ddigidol. 
Trodd wythnosau yn 

fisoedd, ac mae yna bellach dros 
flwyddyn ers inni glywed gyntaf am 
Covid-19. Gosodwyd cyfyngiadau 
llym ar ein bywyd arferol o achos y 
pandemig, ac er iddynt gael eu llacio 
ar dro, yr ydym unwaith eto, yn 
awr, mewn cyfnod clo, a’r capel ar 
gau. Hanner y stori yw hynny, fodd 
bynnag, a hoffwn ddiolch i bawb 
sydd wedi ymateb yn gadarnhaol i’r 
fath amgylchiadau anodd. Diolch 
yn arbennig i’r swyddogion a’r 
blaenoriaid am gadw’r olwynion i 
droi ac am gadw cyswllt â’r aelodau, 
a diolch i chi i gyd am eich ymateb 
cadarnhaol i bob e-bost a llythyr. 
Rydym wedi gallu cadw yn fyw 
gymdeithas yr eglwys, a diolchwn am 
bob cyfrwng a’n galluogodd i wneud 
hynny.

Fel y cofiwch, bu i ni golli sawl 
aelod yn ystod y misoedd diwethaf, 
a chydymdeimlwn â’u teuluoedd. 
Treuliodd rhai ohonoch gyfnod mewn 
ysbyty ac mae eraill wedi symud i 
gartref gofal. Gweddïwn am fendith 
Duw arnoch i gyd, ac yn arbennig ar 
yr ieuenctid y mae’r pandemig wedi 
tarfu ar eu haddysg. Anfonwn ein 
cofion atynt mewn ysgol a choleg, 

gan ddiolch i bawb sydd wedi bod yn 
gofalu am ein lles yn ystod y misoedd 
diwethaf.

Ddechrau’r flwyddyn adnewyddodd 
y Cyfundeb gytundeb gwaith Owain. 
Gwnaeth gyfraniad mawr yn ein plith, 
a bu i’w swydd newid a datblygu. 
Er mwyn adlewyrchu hynny, ac 
yn arbennig ei waith yn bugeilio’r 
teuluoedd ac yn cynnal gwasanaethau, 
yn ogystal ag yn darparu ar gyfer y 
plant a’r ieuenctid, penderfynwyd 
cyfeirio ato mwyach fel Cynorthwy-
ydd Gweinidogaeth. Diolch iddo am ei 
lafur a’i ymroddiad a’i frwdfrydedd. 

Bu’r gwasanaethau Nadolig a 
recordiwyd ar fideo yn gyfrwng 
bendith i bawb ohonom, ac mae sôn o 
hyd am ymweliad Siôn Corn â maes 
parcio Berea Newydd – achlysur 
a ddenodd dros saith deg o blant i 
ddod i weld Santa a gafodd gysgod 
ar noson ddigon glawog dan adlen 
enfawr carafán Robat a Morfydd. 
Diolch iddynt am ddarparu ar gyfer 
ein hymwelydd, ac i bawb fu’n 
cyfarwyddo’r ceir ac yn cynorthwyo.
Gobeithiwn ddal ati i gynnal oedfaon 
ar Zoom hyd nes y bydd y capel yn 
gallu ailagor ar fore Sul, a bwriadwn 
barhau i gynnal oedfa ar y ffôn ar 
brynhawn Sul hefyd. Llawenydd fu 
gweld yr ysgol Sul yn ailgychwyn 
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gair gan y gweinidog
y  pa r c h e d i g  e l w y n  r i c h a r d s



Yn Nhachwedd 1997 
derbyniodd Meira a minnau 
anrheg gwbl annisgwyl. Y 
rhoddwr hael oedd gwraig 

yr edrychai’r ddau ohonom ymlaen ar 
y Sul yn Nhwr-Gwyn i gael gair â hi 
a byddai siarad â hi ac Elisabeth ar y 
stryd ym Mangor Uchaf yn bleser bob 
amser. Ac am siaradwraig! Yr oedd Mrs 
Myfanwy Jenkins yn berson arbennig 
iawn. Casgliad newydd o ysgrifau ac 
erthyglau ei diweddar briod R. T. Jenkins 
oedd Cwpanaid o De a Diferion Eraill, 
coron deugain mlynedd o gyhoeddi 
campweithiau llenyddol un o feistri 
pennaf rhyddiaith Gymraeg i Emlyn 
Evans. Nid oes gennyf syniad pam 
cyflwyno’r fath drysor i ni ynghyd â 
geiriau tra charedig. Heddiw y mae i’r 

gyfrol le anrhydeddus ar fy silffoedd 
ymhlith gorchestion eraill yr awdur.

Sgwrs a ddarlledwyd ac a gyhoeddwyd 
yn 1941 ydi ‘Y Pac Llyfrau’. Yr oedd 
cyfaill i RT cyn mynd oddi cartre i ganol 
estroniaid am gyfnod go faith wedi gofyn 
iddo ddewis pump o lyfrau Cymraeg 
i fynd gydag ef i gadw’i Gymraeg a’i 
Gymreigrwydd yn fyw. Nid oedd gan 
RT amheuaeth o gwbl mai’r Beibl fyddai 
llyfr cyntaf y pac. Rhydd ei resymau dros 
y dewis. ‘Y Beibl Cymraeg’, meddai, 
‘ydyw’r cyfanswm mwyaf o Gymraeg 
gwych y gellir ei brynu am bris bychan 
ac mewn cyfrol hylaw’.  Y mae RT yn 
gwrthod y syniad o ddetholiad o’r Beibl. 
Y mae’n rhaid iddo ‘gael y Llyfr i gyd, yn 
Lefiticus ac yn Gronicl ac yn bopeth’.
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yn rhithiol ddechrau’r flwyddyn a 
defnyddir yr un cyfryngau ar gyfer y 
clybiau yn ogystal. 

Gweddi
Helpa ni Arglwydd i’th adnabod yn 
well
drwy bwyso’n drymach arnat.
Dangos i ni dy gariad tuag atom yn 
Iesu Grist
a galluoga ni i adlewyrchu’r cariad 
hwnnw
wrth ymwneud â’n gilydd.

Cyflwynwn i ti bawb sydd yn wael ac 
mewn gofid,
a phawb sydd mewn galar.
Cofiwn yn arbennig am y rhai sy’n 
gofalu am eraill
ac yn estyn cymorth mewn 
amgylchiadau anodd.
Rho iddynt nerth i ddyfalbarhau
a gosod yn ein calonnau ni oll obaith a 
chysur yr efengyl. Amen.

Yn gywir,
Elwyn

ʻcwpanaid o de 
a diferion eraillʼ

g e r a i n t  p e r c y  j o n e s
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Hoffais i awgrym R. T. Jenkins i’r cyfaill. 
Dylai agor y Llyfr ar ddamwain 
weithiau – ond yn fynych. O wneud hyn 
gall fwynhau ‘hiraeth melys rhyw salm; 
callineb bydol bachog rhyw ddihareb; 
ysblander gweledigaeth proffwyd; stori 
brydferth swynol neu bryd arall stori 
erwin frawychus; brathiad cleddyf hen 
foesegwr di-dderbyn-wyneb a yrr eich 
hunan-gyfiawnder ar ffo; murmuron tawel 
a leinw eich enaid â hedd. A hyn oll mewn 
Cymraeg ardderchog sy’n addysg ynddo’i 
hunan.’

Dyma’r cyngor a dderbyniais i – a dyma, 
o bosib, bwrpas ysgrifennu hyn o ysgrif. 
Cyfaddefaf nad wyf yn cofio i mi erioed 
ddarllen adnod o Lythyr Cyntaf Paul 
at Timotheus ond heno dyma daro ‘ar 
ddamwain’ ar y drydedd bennod. Tynnaf 
sylw at yr ail a’r drydedd adnod: 

Rhaid gan hynny i esgob fod yn 
ddiargyhoedd, yn ŵr un wraig, yn 
wyliadwrus, yn sobr, yn weddaidd, yn 
llettygar, yn athrawaidd. Nid yn wingar, 
nid yn darawydd, nid yn budr-elwa; eithr 

yn dirion, yn anymladdgar, yn ddiariangar.

Sylwch mai darllen Beibl William 
Morgan a wnaf. A dyma wynebu her yn 
syth. Beth yw ystyr y ddau air ‘wingar’ 
a ‘darawydd’?  Rhaid fu troi i’r Beibl 
Cymraeg Newydd: 

Felly, rhaid i esgob fod heb nam ar ei 
gymeriad, yn ŵr i un wraig, yn ddyn 
sobr, disgybledig, parchus, lletygar, ac 
yn athro da. Rhaid iddo beidio â bod yn 
rhy hoff o win, nac yn rhy barod i daro. 
I’r gwrthwyneb, dylai fod yn ystyriol a 
heddychlon a diariangar.

Ni allwn osgoi yr Hen Destament ac ‘ar 
ddamwain’ dyma agor fy Meibl i Salmau 
51, 52, 53 a 54 a mwynhau eu darllen i 
gyd. Dewisais ddwy adnod i’ch sylw, yr 
wythfed a’r ddegfed:
 
Pâr i mi glywed gorfoledd a llawenydd; 
fel y llawenycho yr esgyrn a ddrylliaist.                 
Crea galon lân ynof, O Dduw; ac 
adnewydda ysbryd uniawn o’m mewn.

Cewch chwi eu darllen yn y Beibl 
Cymraeg Newydd.

Â R. T. Jenkins ymlaen yn ei ysgrif i 
godi’r cwestiwn paham y mae’r Beibl 
Cymraeg mor wych. Hoffais ei ateb. 
‘Onid am fod yr iaith y cyfieithwyd ef 
iddi’n wych eisoes? Ymhell cyn i ni 
gael ein Beibl fe fu gennym ni’r Cymry 
drysorfa euraid o lenyddiaeth wych.’ Ac 
y mae gwers arall werthfawr y myn RT 
dynnu sylw ati, sef addasrwydd y Cymro i 
dderbyn y rhodd euraid hon.

Chyfeiria i ddim at yr un o’r darlleniadau 
yn Beibl.net.
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Mae’n siŵr bod nifer ohonom 
â chysylltiadau teuluol ag 
enwadau eraill heblaw’r 
Methodistiaid Calfinaidd. 

Ces i fy magu yn Fethodist fel fy mam, 
ond Bedyddiwr oedd fy nhad yn wreiddiol, 
er iddo ddod wedyn yn flaenor gyda’r Hen 
Gorff am flynyddoedd lawer yng nghapel 
Twr-gwyn. Roedd y ddau ohonynt hefyd 
â chysylltiadau gyda’r Annibynwyr, ac 
am hynny rwyf am sôn, ac yn benodol y 
cysylltiad â’r Caniedydd, Llyfr Emynau a 
Thonau yr Annibynwyr.

Cyhoeddwyd Y Caniedydd Newydd 
yn 1960 ac yn y Rhagair cawn enwau 
golygyddion yr emynau a’r tonau, yn 
eu mysg Elfed, J. J. Williams, Dyfnallt, 
yr Athro Henry Lewis, Haydn Morris 
a Peter H. Lewis. Peter H. Lewis oedd 
Ysgrifennydd y Bwrdd Tonau a gofynnwyd 
i W. Rhys Nicholas fod yn Ysgrifennydd 
y Bwrdd Emynau, gan ei fod ar y pryd yn 
gweithio i Lyfrfa yr Annibynwyr. A dyma 
ni y cysylltiad teuluol, fy nhad â W. Rhys 
Nicholas a fy mam â Peter H. Lewis.

Roedd Peter Hugh Lewis yn gefnder cyfan 
i fy nhaid ar ochr fy mam, wedi ei eni yn 
1875 a’i fagu yn Nolgellau, yn fab i David 
ac Elizabeth Lewis. O Benyrallt, Tabor, 
yr oedd David Lewis yn wreiddiol ac 
ym Mynwent Tyddyn y Garreg, Tabor, y 
claddwyd ef a’i wraig Elizabeth, a hefyd ei 
rieni, Peter ac Annie Lewis, sef taid a nain 
Peter H. Lewis.

Aeth Peter Lewis i astudio am y 
weinidogaeth yng Ngholeg Bala-
Bangor, ac mewn adroddiad ar Gwrdd 
Blynyddol y Coleg yn 1899 sonnir ei fod 
newydd ymsefydlu yn Gwyddgrug, Sir 
Gaerfyrddin. Ef hefyd a gipiodd ‘y wobr 
rhoddedig gan Proff. Anwyl am y goreu 
yn Hebraeg’, a diddorol yw darllen am 
‘Adgwrdd Myfyrwyr y Coleg’, lle cafwyd 
deuawd offerynnol gan ‘Mr Penri Evans 
ar y berdoneg a Mr Peter H. Lewis ar y 
crwth’. Bu yn Gwyddgrug nes cael galwad 
yn ôl i Sir Feirionnydd yn 1910 i Gapeli 
Siloam a’r Cutiau, Abermaw, a sonnir iddo 
dderbyn baton arian hardd yn rhodd gan 
Gôr Eglwys y Plwyf, Llanfihangel-ar-arth, 
fel gwerthfawrogiad o’i wasanaeth iddynt. 
Yn Abermaw, cafodd lawer o gwmni fy 
nhaid a’i deulu; byddai’n galw heibio’r tŷ 
yn aml, yn gwrando ar fy mam a’i brodyr 
yn ymarfer ar gyfer Eisteddfod Capel Park 
Road, y capel Methodist, a hefyd yn arholi 
yn y Gymanfa Solffâ.

Wedi treulio nifer o flynyddoedd yn 
Abermaw, derbyniodd alwad gan Gapel 
Annibynwyr Garnant ac wedyn gan Gapel 
y Tabernacl, Ynysybwl, ac yno y bu 
weddill ei weinidogaeth. Bu’n weithgar 
iawn ym mywyd cerddorol yr ardal, fel 
arweinydd ac fel cyfansoddwr cantawdau 
i blant ac emyn-donau. Ces wybod yn 
ddiweddar mai ef a awgrymodd i Rhys 
Nicholas ysgrifennu geiriau i dôn ‘Berwyn’ 
gan Caradog Roberts, tôn yr oedd newydd 
ei chlywed mewn capel Saesneg pan oedd 

w. rhys nicholas, 
peter h. lewis a'r caniedydd

m a r g a r e t  t i l s l e y
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ef a’i wraig ar wyliau yn Weston-super-
Mare. Dyma felly hanes cyfansoddi’r 
emyn ‘Tyrd atom ni, O Grëwr pob 
goleuni’. Mae gan D. Geraint Lewis, y 
geiriadurwr, oedd yn cydoesi â mi yn y 
coleg yn Aberystwyth, gof plentyn o Peter 
H. Lewis yn weinidog arno yn Ynysybwl 
a’i fod wedi cynorthwyo ei dad, oedd yn 
löwr, wrth iddo baratoi ar gyfer ei LRAM 
fel canwr. Cadwodd fy rhieni gysylltiad ag 
ef drwy’r blynyddoedd a chofiaf ymweld 
ag ef a’i wraig yn Ynysybwl yn blentyn 
ifanc yn y pumdegau. Bu farw yn 1956, 
wedi gorffen y gwaith paratoi gyda’r 
Caniedydd ond cyn gweld y gyfrol yn dod 
o’r wasg.

Mae llawer mwy ohonoch yn gwybod 
am W. Rhys Nicholas, ac yntau yn un o 
brif emynwyr Cymru ac awdur yr emyn 
poblogaidd ‘Pantyfedwen’. Drwy briodas 
y mae’r cysylltiad teuluol ag ef, a hynny 
drwy ei wraig Beti Evans, cyfnither gyfan 
i fy nhad. Un o bentref Tegryn yn Sir 
Benfro oedd Rhys Nicholas, a’i dad yn 
gefnder i T. E. Nicholas. Treuliodd ddwy 
flynedd o 1945 hyd 1947 yn gweithio 
yn Llyfrfa yr Annibynwyr, a dyna pryd 
y daeth yn rhan o baratoi’r Caniedydd. 
Wedi hynny hyd ei ymddeoliad yn 1982 
bu’n weinidog gyda’r Annibynwyr yn y 
Bryn, Llanelli, Horeb a Bwlch-y-groes ger 
Llandysul ac ym Mhorth-cawl, lle y bu 
farw yn 1996 yn 82 mlwydd oed.

Roedd wedi bod yn fyfyriwr yng Ngholeg 
y Brifysgol, Abertawe, rhwng 1938 a 
1942, ac mae gennyf gopi o argraffiad 
cyfyngedig o’i ddyddiadur, sy’n cynnwys 
ei atgofion personol am y cyrch dinistriol 
ar Abertawe gan awyrennau’r Almaen 
ar dair noson ym mis Chwefror 1941. 
Cyhoeddwyd yr argraffiad hwn gan fy 

nghyfyrder Richard Eynon Hughes a oedd 
yn nai i Beti ac wedi treulio llawer o amser 
yn eu cwmni.

Un o chwech o blant Tycanol, 
Rhydargaeau ger Caerfyrddin, oedd Beti, 
ei thad yn frawd i fy nhad-cu. Byddai fy 
nhad yn ifanc yn treulio ei wyliau haf yn 
Nhycanol, gan fod ei dad-cu a’i fam-gu 
yn byw yno hefyd, ac roedd yn agos iawn 
at y teulu. Roedd tad Beti yn ddiacon 
a thrysorydd cyntaf capel Annibynwyr 
Bwlch-corn, Rhydargaeau, a chyn hynny 
yn ddiacon yn y fam eglwys ym Mheniel, 
ac roedd yn gyfaill agos i’r gweinidog, y 
Parchedig Simon B. Jones, un o deulu’r 
Cilie ac awdur pryddest ‘Rownd yr Horn’. 
Rwy’n cofio galw yn Nhycanol droeon yn 
blentyn a hefyd yn Llaindelyn, cartref Beti 
a Rhys Nicholas ym mhentref Croeslan, 
Llandysul. Yn ôl y teulu, Beti biau’r clod 
am ychwanegu’r ‘Haleliwia’ yn glo i 
‘Pantyfedwen’.

Fel yr eglura Richard Hughes yn ei bennod 
yng nghofiant W. Rhys Nicholas, fe’i 
hadwaenid wrth dri enw – Bill gan ein 
teulu ni, Willie gan ei deulu yntau a Rhys 
mewn cylchoedd eraill! Mae gan Richard 
lawer o atgofion a hanesion amdano: 
heblaw am ei ddiddordebau llenyddol, 
roedd ef a Beti yn hoff iawn o golff. Roedd 
hyd yn oed wedi creu cwrs clockwork 
golf ar lawnt y tŷ yn Llandysul ac yn 
ddiweddarach wedi symud i Borth-cawl 
arferent fynd i weld rhai cystadlaethau ar 
gwrs enwog Royal Porthcawl.

Dyna felly fy nghysylltiad teuluol i â’r 
Annibynwyr, ac ag ‘Yncl Pitar’ ac ‘Yncl 
Bill’ yn benodol!
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beth yw'r wythnos weddi am 
undod cristnogol?

d e ly t h  o s w y- s h a w

Yn 1908 y 
cychwynnwyd 
yr Wythnos 
Weddi am 

Undod Cristnogol. Mae’n 
ddigwyddiad rhyngwladol, 
blynyddol, eciwmenaidd, 
sy’n digwydd am wythnos 
bob mis Ionawr. 
 
Mae grŵp gwahanol o 
Gristnogion yn darparu 
deunydd addoliad bob 
blwyddyn. Y llynedd 
Cristnogion Malta oedd 
yn ein hatgoffa am 
longddrylliad Paul ar yr 
ynys, a gwnaeth plant Berea 
Newydd waith ar hyn yn 
Llan Llanast.

Eleni cymuned fynachaidd 
o Grandchamp yn y 
Swistir luniodd y deunydd. 
Roedd hyn i’w weld yn 
y myfyrdodau tawel a’r 
siantiau hynafol – diarth 
iawn i’n traddodiad ni. 

Mae 50 o ferched yn y 
gymuned, yn amrywio o 
ran oedran a’r traddodiad y 
perthynant iddo ac yn dod 
o wahanol wledydd ar sawl 
cyfandir. Maent yn rhannu 
eu bywyd mynachaidd 

gydag ymwelwyr sy’n mynd 
yno dros dro i geisio encil, 
tawelwch, iachâd neu ystyr i 
brofiadau bywyd.

Yma ym Mangor, drwy 
Cytûn, trefnwyd tri 
chyfarfod, gyda Berea 
Newydd yn trefnu trafodaeth 
dros ginio ar y cyd efo 
Eglwys Fethodistaidd St 
John’s (y cyfan ar Zoom 
wrth gwrs). Thema yr 
wythnos oedd ‘Aros yng 
Nghrist’, ac ar y dydd 
Gwener ystyriwyd bod caru 
Duw yn golygu hefyd garu 
a gofalu am Ei Greadigaeth. 
Beth mae hyn yn ei olygu yn 
wyneb yr argyfwng newid 
hinsawdd? 

Cafwyd trafodaethau 
defnyddiol a heriol, ac 
meddai un, ‘Mwynheais 
y gwasanaeth yn fwy nag 
oeddwn yn disgwyl’.

Sul Hinsawdd

Un amcan sydd gan Cytûn 
Prydain ar gyfer 2021 yw 
i bob eglwys gynnal oedfa 
‘Hinsawdd’, rywbryd 
cyn neu ar y 5ed o Fedi, 
i ystyried sail Beiblaidd 

a gwyddonol gofalu 
am y cread, a gweddïo 
a gweithredu ar fater 
hinsawdd. Bydd hyn yn 
arwain at y Trafodaethau 
Hinsawdd yn Glasgow 
ym mis Tachwedd, lle 
mae angen sicrhau ymateb 
rhyngwladol effeithiol yng 
Nghynhadledd COP 26.

Dyma ddywed y Barchedig 
Judith Morris, Ysgrifennydd 
Cyffredinol Bedyddwyr 
Cymru:
‘Mae Sul Hinsawdd yn gyfle 
allweddol i’r holl eglwysi 
weithredu ar un o bynciau 
pwysicaf ein planed. Fel 
stiwardiaid creadigaeth Duw, 
mae’n hanfodol ein bod 
yn ymwneud yn greadigol 
efo newid hinsawdd ac yn 
ymroi i amddiffyn y dyfodol 
ar gyfer cenedlaethau i 
ddod. Rhaid i ni wneud 
newidiadau cyn iddi fod yn 
rhy hwyr, a gobeithiwn y 
bydd yr ymdrech yma yn 
hybu Cristnogion ar draws 
Cymru i weithredu.’
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Bydd technoleg arloesol yn cael 
ei threialu yng Ngwynedd a 
Môn er mwyn mynd i’r afael 

ag unigrwydd, problem sydd wedi 
gwaethygu yn sgil cyfyngiadau Covid.

Ffordd syml o gysylltu’n ddiogel â phobl 
eraill yw Pwyso i Siarad ac mae’n bosib 
cael mynediad gydag ap, naill ai ar ffôn 
symudol neu ddyfais y gellir ei gosod yn 
hawdd yn y cartref.

Arloesi Gwynedd Wledig (AGW) ac 
Arloesi Môn, dwy raglen dan adain 
Menter Môn, sydd y tu ôl i’r cynllun 
gan weithio gydag Age Cymru ac Adra. 
Mae’r cynllun yn galluogi pobl o fewn 
cymuned i wneud cysylltiadau newydd 
drwy ddim ond pwyso botwm. Mae’n 
gyfle i bobl sydd heb lawer o gysylltiad 

gyda phobl eraill wneud ffrindiau 
newydd a hynny o ddiogelwch eu 
cartrefi eu hunain. 

Mae’r gwasanaeth yn cael ei dreialu 
am chwe mis i ddechrau a’r gobaith, os 
yw’n llwyddiannus, yw ei gynnig i fwy 
o bobl. Mae AGW ac Arloesi Môn yn 
chwilio am 20 o bobl yng Ngwynedd ac 
20 o bobl ar Ynys Môn i gymryd rhan yn 
y prosiect. Os ydych chi’n byw ar eich 
pen eich hun ac yn credu y gallech elwa 
o’r dechnoleg, neu’n nabod rhywun sydd 
yn yr un sefyllfa, cysylltwch gyda Meilir 
Pritchard, Uwch Swyddog Digidol 
gyda Menter Môn, i drafod ymhellach. 
Gallwch gysylltu ag ef drwy’r e-bost 
meilir@mentermon.com neu drwy ei 
ffonio ar 07921 922257.

pwyso i siarad
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Annwyl blant ac ieuenctid

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. 
Gobeithio bod pawb ohonoch wedi 
mwynhau’r Nadolig, roedd yn rhyfedd 
iawn peidio â bod gyda’n gilydd yn y 
capel fel arfer a chael hwyl ym mharti 
Nadolig yr ysgol Sul. Diolch i chi i gyd 
am eich cyfraniadau i’r gwasanaeth 
Nadolig ar fideo, roddodd gymaint o 
bleser i gynifer o bobl. Roedd hefyd yn 
wych gweld cymaint o’r teuluoedd yn 
gyrru trwy grotto Siôn Corn.

Rwy’n credu ein bod ni i gyd yn 
gobeithio gyda’r flwyddyn newydd y 
bydd rhywfaint o normalrwydd yn 
dychwelyd, ond yn anffodus mae’n 
rhaid aros ychydig yn hirach nes y 
gallwn ni ddechrau cymysgu a gweld 
ein gilydd wyneb yn wyneb unwaith eto.

Mae treulio amser gyda phlant bob 
amser yn dysgu imi bwysigrwydd 
edrych ymlaen at rywbeth. Mae Lena 
ar ôl misoedd o siarad a chynllunio 
am y Nadolig wedi symud ymlaen i 
ddechrau cynllunio dathliadau ei phen-
blwydd. Rwy’n credu bod meddwl am 
y digwyddiad cyffrous nesaf yn codi 
ei chalon ac y bydd yn mwynhau’r 
cynllunio a’r edrych ymlaen yn fwy 
na’r digwyddiad ei hun!

Yng nghalendr yr Eglwys, y 
digwyddiad mawr nesa ar ôl y Nadolig 
yw’r Pasg, pan fyddwn yn cofio marw 
ac yn dathlu atgyfodiad Iesu Grist. 

Weithiau, yng nghanol prysurdeb 
bywyd, mae’n hawdd canolbwyntio’n 
llwyr ar y digwyddiadau mawr ac 
anghofio’r pethau bychan, cyffredin. 
Ond mae Iesu eisiau inni wneud i 
bob dydd gyfrif beth bynnag fo’r 
amgylchiadau.

Daeth Duw i’r byd yn Iesu Grist i 
ddangos i ni sut i fyw ein bywydau. 
Mae’r stori yn y pecyn ‘Clwb Plant’ sydd 
i ddilyn yn sôn am wraig nad oedd 
ganddi lawer o arian ond, er hynny, a 
roddodd yn hael i eraill. Er bod swm yr 
hyn a roddodd cyn lleied o’i gymharu â’r 
hyn a roddai pobl eraill, mae Iesu’n egluro 
bod ei chyfraniad hi yn fwy sylweddol 
am iddi roi’r cyfan oedd ganddi. 
Weithiau rydym yn teimlo bod pobl eraill 
mewn gwell sefyllfa i fod o gymorth, 
gyda mwy o amser, mwy o adnoddau ac 
ati. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf y 
mae Greta Thunberg, sydd mor ifanc, 
wedi dylanwadu a newid agwedd llawer o 
bobl tuag at newid hinsawdd, a gwelsom 
hefyd Marcus Rashford, y pêl-droediwr 
ifanc, yn ymgyrchu’n llwyddiannus 
dros blant sydd angen cael parseli bwyd 
am ddim. 

Er i ni glywed y straeon hyn ar y 
newyddion, nid ydym bob amser yn 
ymateb i anghenion eraill. Y gwir yw ein 
bod ni i gyd wedi cael sgiliau a thalentau 
gan Dduw er mwyn helpu eraill, a dylem 
ddefnyddio’r doniau a’r sgiliau hyn ym 

gair gan ein cynorthwy-ydd 
gweinidogaeth

o w a i n  d a v i e s
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mhob ffordd bosibl i wneud gwahaniaeth 
i fywydau eraill. Gall hyn olygu bod 
yn garedig, helpu o amgylch y tŷ, cadw 
mewn cysylltiad â theulu, ffrindiau a 
chymdogion.

Mae’n wych ein bod ni bellach wedi 
dechrau cwrdd ar ‘Zoom’ fel ysgol Sul 
a Chlwb CIC, a gobeithio na fydd hi’n 
rhy hir cyn y gallwn ni gwrdd gyda’n 

gilydd yn y capel, a dyna barti fydd hi 
wedyn!

Gwnewch eich gorau glas a byddwch yn 
hapus a daliwch ati i wenu.

Hwyl a chofion cynnes,
Owain
07789 887689/01492 640525
owain.davies@ebcpcw.cymru

siÔn corn yn y maes parcio 
Doedd dim modd cynnal parti Nadolig yr 
ysgol Sul eleni ond yn lle hynny trefnwyd 
Groto ‘gyrru-drwodd’ Siôn Corn ym maes 
parcio’r capel ar 13 Rhagfyr. Daeth 75 o 

blant yr Ofalaeth draw a derbyniodd pob 
un ohonynt anrheg gan Siôn Corn drwy 
ffenest y car! Er mai gwlyb a diflas braidd 
oedd y tywydd, roedd y wên ar wynebau’r 
plant yn sirioli pawb! Diolch i bawb fu’n 
helpu.

gwasanaethau nadolig 
Yn lle’r gwasanaethau Nadolig arferol 
yn y capel gan blant yr Ysgol Sul a’r 
ieuenctid cyflwynwyd Stori’r Geni eleni 
drwy gyfrwng fideo, mewn cyfuniad o 

ddarlleniadau, gweddïau, sgript, caneuon 
ac eitemau offerynnol. Roedd y ddau 
wasanaeth yn raenus iawn. Diolch i bawb 
a gymerodd ran, ac i athrawon yr ysgol 
Sul am eu help. Mae’r ddau wasanaeth ar 
gael o hyd ar dudalen Facebook newydd 
Gofalaeth Ardal Bangor.

cofiwch am dudalen berea ar wefan henaduriaeth arfon ac am
ein tudalen facebooK newydd

http://henaduriaetharfon.org/berea.html          Gofalaeth Ardal Bangor
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Roedd Nadolig 2020 
yn wahanol i’r arfer 
ond rydym wedi cael 
hwyl. Nadolig yma 
roedd pawb yn sownd 
gartref oherwydd y 
pandemig byd-eang 
Covid-19. Doedd neb 
yn cael gweld eu teulu 
na’u ffrindiau i ddathlu’r 
digwyddiad. Dros y 
gwyliau Nadolig rydym 
wedi gwneud llawer o 
bethau bythgofiadwy fel 
mynd i fyny Moel Eilio 
yn yr eira a oedd i fyny 
at ein pengliniau. Ar y 
diwrnodau lle’r oedd 
yna eira wrth ein drws 
roeddym yn chwarae 
yn yr eira am oriau. 
Roedd diwrnod Nadolig 
yn gyffrous iawn wrth 
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nadolig gwahanol 2020
Argraffiadau dau o’r plant

Doedd ’Dolig 2020 
ddim byd tebyg i 
’Ddolig 2019. Roedd 
bob dim un ai ar Zoom 
neu wedi’u canslo! Un 
o’r pethau gwaetha 
oedd doeddan ni ddim 
yn cael mynd i weld 
ein teulu a’n ffrindiau. 
Un o’r pethau gorau 
oedd peidio â chael 
fy llusgo trwy dydd 
rownd siopa poeth a 
gorlawn Caer yn prynu 
anrhegion. Ond, ches 
i chwaith ddim yr hwyl 
o gymryd rhan ym 
mhantomeim Theatr 
Fach Llangefni. Ni 
wnaethom fynd ar 
drên Siôn Corn gyda 
fy nheulu i gyd yn 
llenwi cerbyd cyfan 
ac yn canu caneuon a 
charolau ’Dolig ar hyd 
y ffordd o Borthmadog 
i Feddgelert.

Mi wnes i fwynhau 
cael mynd ar y pier yn 
hwyr yn y nos i weld y 
goleuadau. Roedd hi 
hefyd yn hwyl cael 
mynd i capal yn y car 

a chael siocled gan 
Siôn Corn. Doedd 
diwrnod ’Dolig ei hun 
ddim mor wahanol 
i 2019 oherwydd mi 
wnaeth Nain a Taid 
ddod draw i gael 
cinio ac mi gawsom 
ni lawer o hwyl. 
Fel arfer i ddathlu’r 
Flwyddyn Newydd 
rydan ni’n cael parti 
gwisg ffansi mawr yng 
Nghaernarfon a mynd 
i’r Wal am swper. 
Doedd y parti ar Zoom 
ddim cweit yr un fath 
er bod rhai wedi dal i 
wisgo fyny.

Bedwyr Llŷr Williams Mati Wyn



inni agor ein presantau 
oddi wrth y teulu a Siôn 
Corn. Roedd pawb 
wedi mwynhau agor 
eu presantau yn y bore 
oherwydd fel arfer rydym 
yn agor ein presantau 
ar Noswyl Nadolig fel y 
traddodiad Almaenig, 
ond y flwyddyn yma 
daeth Siôn Corn ar 

fore Nadolig. Dros y 
bythefnos rydym wedi 
cerdded o amgylch Llyn 
Padarn lawer o weithiau 
ac un diwrnod roedd 
hi wedi bwrw eira, ond 
yn anffodus doedd o 
ddim yn glynu. Rydym 
wedi cael llawer o hwyl 
yn treulio amser gyda’n 
gilydd a mynd am dro 

bob dydd. Yn anffodus 
roeddym yn methu gweld 
ein teulu a ffrindiau, 
felly ar adegau roedd y 
gwyliau yn gallu bod yn 
diflas. Ac nid oedd cinio 
nac agor anrhegion yn 
Trefonwys. Dyna pam 
oedd Nadolig 2020 yn 
wahanol i’r arfer.

17

Diddorol oedd gwrando ar y 
Barchedig Gwenda Richards yn 
ei phregeth nos Sul, Ionawr y 
10fed, yn annog y gynulleidfa 

i ddarllen y nofel hanesyddol 
Sgythia a ysgrifennwyd gan y 
Parchedig Gwynn ap Gwilym.

Yn digwydd bod, roedd dau gopi 
o’r nofel hon, a gyhoeddwyd 
gan Wasg y Bwthyn yn 2018, yn 
fy hosan Nadolig eleni. Rwy’n 
cyd-weld ei bod yn glasur o nofel 
sydd yn gafael ynoch drwy adrodd 
hanes yr ysgolhaig Dr John 
Davies, rheithor Mallwyd yn nechrau’r ail 
ganrif ar bymtheg.

Ceisiodd ffrindiau’r Dr John Davies ei 
ddarbwyllo mor anodd fyddai i rywun 
dysgedig fel ef fyw mewn ardal mor 
anwaraidd, gwlad y Gwylliaid Cochion 
– y lladron pen ffordd fyddai’n ymosod 
ac yn lladd – ac yntau yn ysgolhaig – yn 
gyfieithydd, yn eiriadurwr ac yn ramadegwr, 

yn ddoethur mewn diwinyddiaeth 
ac yn Ganghellor Eglwys Gadeiriol 
Llanelwy. Rhaid fyddai iddo fyw gyda 
phobl ofergoelus oedd yn ymddiddan ag 

ysbrydion, pobl oedd yn dilyn 
sêr-ddewiniaeth a dewindabaeth; 
ond derbyn yr her wnaeth y 
rheithor gan dreulio gweddill ei 
oes yn y gymuned.

Ymgymerodd â’r gwaith yn ei 
ffordd ddistaw a diymhongar, 
ond nid bob amser y byddai’n 
cyd-weld â’r trigolion na 
chyda’r holl fân uchelwyr oedd 

yn byw o amgylch, er iddo briodi Siân, 
un o’u disgynyddion. Cas oedd ganddo’r 
frenhiniaeth a hefyd llywodraeth Rufain.

Trafaeliai lawer ar ei ferlyn, draw am 
Lundain ac o amgylch Cymru, yn aml 
i’r gogledd i weld yr Esgob yn Llanelwy 
ac i Dyddyn Du, Gellilydan, i weld yr 
Archddiacon Edmwnd Prys, oedd ar y pryd 
yn ysgrifennu’r Salmau Cân. Roedd llyfryn 

blas ar nofel hanesyddol
e n i d  r o b e r t s
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Ddaru’r ffaith i Elwyn awgrymu 
nad oedd fawr o bwrpas gosod 
coeden Dolig yn y parlwr 
oherwydd na chaem wahodd neb 

i’r tŷ i’w gweld mo’m rhwystro rhag prynu 
un. Ac yno, yng ngornel bella’r parlwr, 
y bu hi am rhyw dair wythnos rhwng y 
Nadolig a’r Ystwyll, ei goleuadau amryliw 
a’i haddurniadau amrywiol yn codi calon y 
ddau ohonom dros yr Ŵyl.

Mae’n ffasiwn bellach i gael addurniadau 

unlliw neu ddeuliw ar goeden Nadolig, a’r 
rheiny’n matsio décor y parlwr. Fûm i erioed 
yn un am boeni’n ormodol am ddodrefn 
a chyrtans a ballu’n cyd-weddu, ac mae 
goleuadau ac addurniadau’r goeden yn ein tŷ 
ni yn rhai o bob lliw a llun.  

Nid ar chwarae bach y bydda i’n addurno’r 
goeden, oherwydd mae’r weithred wedi 
tyfu’n raddol i fod yn ddefod flynyddol 
sy’n ymylu ar fod yn gysegredig. Agor y tri 
bocs sydd wedi gwarchod yr addurniadau 

y goeden nadolig
Myfyrdod a gyflwynwyd yn un o’r oedfaon ar y ffôn cyn y Dolig

g w e n d a  r i c h a r d s

eisoes yn y Ffrangeg, yr Almaeneg a’r 
Saesneg, a meddyliodd Edmwnd Prys mai 
da o beth fyddai cael un yn y Gymraeg er 
mwyn gwneud y salmau yn fwy cofiadwy a 
dealladwy i’r werin bobl. Ei broblem oedd 
bod cant a hanner ohonynt, ac yntau wedi 
mynd i oed, ond fe lwyddodd i orffen y dasg 
er mawr falchder i’r Esgob William Morgan 
a benderfynodd eu cynnwys yn atodiad 
i’r Llyfr Gweddi Cyffredin. Rhoddodd y 
Salmau Cân fywyd newydd i ganu’r Eglwys 
ond roedd un person yn dadlau’n hallt yn eu 
herbyn, sef y Frenhines Elizabeth – roedd hi 
yn casáu’r ‘Genefa Gigs’ fel y’u galwodd. 
Doedd hynny yn poeni dim ar yr Esgob a 
gwnaed Edmwnd Prys yn ganon Eglwys 
Gadeiriol Llanelwy.

Pan ddaeth Llyfr Emynau’r Methodistiaid 
a’r Wesleaid o’r wasg yn nauddegau’r ganrif 
ddiwethaf roedd tua 35 o’r Salmau Cân wedi 
eu cynnwys – braidd yn ormodol efallai, 
ond erbyn heddiw ni allaf weld ond dwy yn 

Caneuon Ffydd, sef rhifau 75 a 120; tybed 
beth yw’r rheswm am hyn? A yw’r ‘Genefa 
Gigs’ wedi mynd allan o ffasiwn?

Yn ôl G. J. Williams yn ei lyfr Hanes Plwyf 
Ffestiniog, roedd John Jones, y teiliwr o Lan 
Ffestiniog – fy hen daid [x4] – yn dysgu’r 
trigolion i ganu’r Salmau Cân oddi ar lechen 
enfawr a elwid yn ‘Sglatsan Salmwyrs’ ac 
yn derbyn deg swllt y flwyddyn am wneud 
yn 1784.

Bu farw’r Dr John Davies yn ddisymwth 
o ataliad y galon ym Mhlas Harlech ar ôl 
cael ei daro’n wael yn y drol oedd yn ei 
hebrwng i’r Llys Chwarter yn y dref. Bu 
farw’r rheithor fel y bu fyw; yn ddistaw y 
goresgynnodd yr holl broblemau a ddaeth 
i’w ran yn Sgythia.

Bodlonaf yma ar roi blas yn unig o’r nofel, 
ond rwyf yn eich annog i fynd am y wledd 
os ydych wedi mwynhau’r profi!
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am un mis ar ddeg a syllu mewn rhyfeddod 
ar olygfa sy’n rhoi cymaint o gynhesrwydd 
a chysur i mi. Ac wrth eu gosod yn ofalus 
fesul un ar y brigau gadael iddyn nhw 
adrodd stori na fyddai’n golygu fawr ddim i 
neb arall. 

Mi geisiaf egluro. Mae tri o’r addurniadau 
yr un oed â mi. Dau Siôn Corn bach bregus 
ac aderyn orenwyn sgleiniog sydd wedi 
colli’i gynffon ers talwm. Mae sawl addurn 
arall hefyd sydd o gyfnod fy mhlentyndod, 
wedi’u prynu gan fy nhad a’m mam. Bu’n 
arferiad gen i ers blynyddoedd brynu un 
addurn ar bob gwyliau er mwyn i’r Nadolig 
fod yn llawn atgofion melys am ddyddiau 
difyr mewn sawl rhan o’r byd. Mae llun y 
Tŷ Opera yn Sydney, Awstralia, ar un belen 
fawr gron ac addurn pren bach arall ar ffurf 
melin wynt o Amsterdam. Mewn marchnad 
yn ninas Prâg y prynais hanner dwsin o 
wyau a’r rheiny wedi’u haddurno’n gywrain 
â llaw, ac mewn siop yn un o strydoedd cul 
Sorrento y prynais y ddwy belen wydr ddela 
welsoch chi erioed. Ond mae stori arall, ar 
wahân i f’un i, ar y goeden hefyd, oherwydd 
rhwng y Siôn Corn a’r peli lliwgar mae sawl 
angel a thri gŵr doeth o liw aur a brynais 
yn Stratford flynyddoedd yn ôl. Bugeiliaid? 
Oes, mwy nag un, a chwt bach pren sy’n 
gysgod i Mair a Joseff a’r baban Iesu yn 
hongian wrth linyn, a hwnnw wedi dod yr 
holl ffordd o Genefa. Ac ar frig y goeden yn 
ddi-ffael bob blwyddyn mae seren.

Felly, mae dwy stori wedi eu plethu’n un 
ar y goeden. Fy stori i, o’m plentyndod, a 
honno wedi ei gwau yn hollol naturiol i stori 
fawr y Ffydd. Mae’n amhosib gwahanu’r 
naill oddi wrth y llall. Ac onid dyna sy’n wir 
am fywyd pawb ohonom? Tapestri bywyd 
a’i holl brofiadau llon a lleddf wedi ei 
blethu’n rhyfedd i mewn i stori’r Ffydd.

A dyna paham mai fi fydd yn addurno’r 
goeden bob blwyddyn, oherwydd bod y 
weithred yn rhoi cyfle i mi nid yn unig i hel 
atgofion ond hefyd i ddiolch. Diolch am 
brofiadau gwerthfawr y daith a diolch yn 
arbennig am y rhai sydd wedi cyfoethogi’r 
daith honno. Rhieni, teulu a ffrindiau, 
llawer ohonyn nhw wedi’n gadael ni erbyn 
hyn. Nhw roddodd y profiadau imi a nhw 
hefyd roddodd yr un peth hwnnw all wneud 
synnwyr o’r cyfan i gyd, sef ffydd.

Y flwyddyn nesaf, os byw ac iach, a finna 
flwyddyn yn hŷn, mi ddaw’r bocsys allan 
unwaith eto, a chaiff prynhawn arall ei 
neilltuo ar gyfer y ddefod o addurno’r 
goeden. Does ond gobeithio, yn wahanol i’r 
llynedd, y bydd o leia un addurn ychwanegol 
ar y goeden a chynffon fach arall wedi ei 
hychwanegu at y stori.



Bob bore Sul am 10 OEDFA DRWY GYFRWNG ZOOM gydag oedfa 
 Chwefror 7 yn Oedfa Deulu 

Bob prynhawn Sul am 5.30 OEDFA FFÔN. Gallwch ymuno fel hyn:
 - Deialu 0333 0164 757 
 - Bydd llais yn eich croesawu i ‘WhyPay’ ac yn gofyn 
 am eich ‘room number followed by the hash key’, sef: 
 29520135#        
 - Yna bydd y llais yn gofyn am eich ‘pin followed by  
 the hash key’, sef: 9653#

Bob yn ail Sul YSGOL SUL ar Zoom (byddwn yn cysylltu â rhieni   
 ymlaen llaw gyda’r dyddiadau a’r amseroedd)

CHWEFROR 
Mercher 3, 7–8pm CWRS Y BEIBL ar Zoom

Mercher 10, 7.30pm CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 
 EGLWYSI BANGOR YNGHYD, CYTÛN ar Zoom. 
 Siaradwr Gwadd: Siân Rees, Cyfarwyddwr 
 Cenedlaethol y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru 
 Croeso i bawb. Gallwch gael linc Zoom gan Jean Ware: 
 j.ware@bangor.ac.uk

Mercher 10, 7–8pm CWRS Y BEIBL ar Zoom

Llun 8, 6.30pm  CIC BANG ar Zoom

Llun 22, 6.15pm CIC BACH ar Zoom

CADWCH LYGAD: Mae’n bosibl y bydd nifer o’r digwyddiadau rheolaidd uchod yn 
parhau i gael eu cynnal yn rhithiol ym mis Mawrth gan ddibynnu ar y sefyllfa erbyn 
hynny ond fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi drwy’r dulliau arferol.
E-BOST BOB SUL: Rydym yn parhau i anfon e-bost bob Sul at yr aelodau hynny sydd 
wedi rhoi caniatâd i ni gysylltu â hwy drwy lenwi’r ffurflen Rheoliadau Cyffredinol 
Diogelwch Data (GDPR). Os nad ydych yn derbyn e-bost a myfyrdod y Sul anfonwch air, 
os gwelwch yn dda, at elwyn.richards@ebcpcw.cymru

y dyddiadur
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Mae gan Ofalaeth Ardal Bangor 
dudalen Facebook newydd. 
Mae nifer o bethau arni’n barod 

gan gynnwys myfyrdodau diweddar gan 
ein Gweinidog, fideos o 
wasanaethau Nadolig 
plant a phobl ifanc Berea 
Newydd a sioe Nadolig 
Clwb Capel Bethania 
– a’r bisgedi yma a 
wnaeth plant y Clwb 
Capel i ddathlu Diwrnod 
Santes Dwynwen eleni! Mae’r 
bisgedi’n edrych yn flasus iawn ac rydym yn 
siŵr y cewch chi flas ar gynnwys y dudalen 
yn gyffredinol. Ewch i chwilio amdani a’i 
‘hoffi’! Mae dros hanner cant eisoes yn ei 
dilyn hi – beth am chwyddo’r ffigwr?

yr ofalaeth ar facebooK
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