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Rhifyn 137 

Annwyl Gyfeillion, 
 A dyma ni ar drothwy mis Mawrth arall - onid yw’r misoedd yn hedfan  
heibio dw`ch? Wrth feddwl am fis Mawrth mae’n siŵr mai un o’r pethau ry-
dym yn cysylltu’n bennaf  â’r mis hwn yw ein nawddsant, Dewi. Wrth gwrs, 
yn nyddiau Dewi Sant, un o brif ieithoedd ein gwlad oedd Lladin a diddorol 
yw nodi bod enw’r mis yn tarddu o'r Lladin Martius mensis - hynny yw mis 
Mars (Mawrth), duw rhyfel y Rhufeiniaid.  
Bu’r gaeaf a aeth heibio yn un hynod wlyb - ni welais erioed y fath fwsog` ar 
y lawnt! Serch hynny, teimlaf bob amser fod yna addewid arbennig yn 
perthyn i fis Mawrth, addewid a adlewyrchwyd gan J.M.Edwards yn ei gerdd 
       Coed ym Mawrth  

 

Er yr addewid, rhaid cofio nad yw’r bygythiad o dywydd garw wedi mynd heibio’n llwyr ac y mae 
dywediadau megis Mawrth a ladd, Ebrill a fling ac Os daw Mawrth i mewn fel Oen, aiff allan fel 

llew yn ein hatgoffa o hynny. 
Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn un anodd i ni fel teulu ac fe wyddoch, o bosib, i 
deulu Bethan ddioddef profedigaeth lem yn ddiweddar. Hoffem ddiolch i 
bawb am bob mynegiant o gonsyrn yn ystod y flwyddyn a aeth heibio ac yn 
fwy diweddar, am bob arwydd o gydymdeimlad a dderbyniasom. Tra’n 
ysgrifennu’r ychydig eiriau hyn roedd y ddrama Call the Midwife ar y teledu 
a digwyddais glywed un o’r lleianod yn yngan y geiriau “Love cannot be 

spoken, only shown”. Credaf fod yna lawer o wirionedd yn y datganiad ac 
mae’r cariad hynny yn amlygu’i hun o dan y fath amgylchiadau - rwy’n siŵr 
fod llawer ohonoch chwithau wedi profi’r un cariad. 
Eleni eto daeth gwahoddiad i aelodau’r Gymdeithas Ddiwylliannol fynd i 
Dy’n y Coed, Arthog, nos Iau, Mawrth 7fed, er mwyn dathlu gŵyl ein 
nawddsant. Darperir swper a fydd, yn ôl yr arfer, yn flasus tu hwnt rwy’n 
siwr, a hynny am bris rhesymol iawn, sef £10 y pen. Os ydych am ymuno yn 

y wledd rhowch eich enw, ynghyd â’ch £10, i Mona Hughes neu Llinos Cadwaladr, os gwelwch yn 
dda. Ar ran yr eglwys hoffwn ddiolch i Gerallt, Dorothy a Dafydd Hughes am eu haelioni. Bydd 
elw’r noson yn mynd tuag at gyfraniad Salem i Apêl Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014. 
Gan obeithio eich bod i gyd mewn iechyd rhesymol a bod y rhai ohonoch sydd wedi bod yn glaf yn 
ystod y gaeaf bellach wedi gwella neu ar wella ac yn edrych ymlaen at dywydd gwell a chyfle i 
grwydro o’ch cartrefi. 
  Yn gywir ar ran y Swyddogion, 

      Dwyryd Williams 

Safant yn noeth, ddisgwylgar 

Ym mhyrth y gaeaf du; 

Gwthiant eu hochrau lluniaidd 

Yn nannedd gwynt a’i ru. 

  

Aros y deffro newydd 

Y maent ar ddôl a bryn; 

A rhed melystra’r ddaear 

I’w llestri gyda hyn. 

  

  Daw’r haf a’i ddwylo tirion 

I’w llenwi â pheraidd rin; 

Hen wydrau gwag y cread 

Yn disgwyl am y gwin. 

  

Dewi Sant mewn ffenest` 
liw yng Nghapel Coleg yr 

Iesu, Rhydychen 



 OEDFAON MIS MAWRTH 

Dydd Sul,  Mawrth  3ydd - Bore a hwyr     -  Y Barchedig Megan Williams, Porthaethwy  
                                                                            Gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn oedfa’r bore 
Dydd Sul,  Mawrth 10fed -   Bore a hwyr   -  Y Parchedig Ddr. Goronwy Prys Owen, Y Bala 

Dydd Sul,  Mawrth  17eg  -   Bore a hwyr  -   Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel, Caernarfon 

Dydd Sul,  Mawrth  24ain -  Bore a hwyr   -   Y Parchedig Trefor Lewis, Hen Golwyn  
Dydd Sul, Mawrth 31ain   -  Bore  - Oedfa yng ngofal Mr Gerallt Hughes Hwyr - Cyfarfod Pregethu Judah 

                                                          Y Ffordd Ymlaen? 

Y mae panel yn cynrychioli’r Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru (sef yr Eglwys Fethodistaidd yng 
Nghymru, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Yr Eglwys yng Nghymru, Y Bedyddwyr Cyfamodedig yng 
Nghymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru) wedi bod yn cyfarfod ers sawl blwyddyn bellach er mwyn 
ystyried y posibilrwydd o uno’r enwadau. Erbyn hyn maent wedi cyflwyno nifer o argymhellion fel sail i 
drafodaethau pellach. Gellir gweld rhestr gyfan o’r argymhellion trwy ymweld â safle we http://

www.cydgynulliad.org.uk/  ac yna mynd i Cyhoeddiadau. Os nad oes gennych y modd neu’r amynedd i wneud hynny 
dyma i chi grynodeb ohonynt. 

Mae’r Comisiwn yn argymell: 

• y bydd gan yr Eglwys yn Uno naw awdurdodaeth – y chwe esgobaeth Anglicanaidd bresennol ynghyd ag 

awdurdodaeth Fethodistaidd, awdurdodaeth Bresbyteraidd ac awdurdodaeth Ddiwygiedig Unedig/ Fedyddiedig 

Gyfamodol, a wahoddir i ethol esgob bob un; 

• llunio disgrifiad o swyddogaeth yr esgob y bydd pob un o’r pum Eglwys Gyfamodol yn gytûn arno; 

• cysegru’r esgob i’r hen olyniaeth esgobol, hynny yw, ei ordeinio trwy arddodiad dwylo gan o leiaf dri esgob sydd 

eu hunain yn rhan o’r hen olyniaeth esgobol;  

• mai’r esgob fydd yn ordeinio pawb sydd i fod yn weinidog oddi mewn i’w awdurdodaeth;  

• y bydd yr esgob yn esgob yn yr Eglwys yn Uno yng Nghymru ac y bydd yn rhannu colegoldeb a chyflawn 

gydgyfnewid â holl esgobion eraill yr Eglwys honno; 

• y bydd esgobion y naw awdurdodaeth yn yr Eglwys yn Uno yng Nghymru yn ymgynghori â’i gilydd o leiaf 

ddwywaith y flwyddyn; 

• bod yr holl weinidogion presennol yn cytuno i dderbyn arddodiad dwylo gan o leiaf un esgob Anglicanaidd ac o 

leiaf un esgob yn cynrychioli’r traddodiadau eraill yn yr Eglwys yn Uno yng Nghymru. Ystyrid hyn nid yn ordeinio 

esgobol ond yn gam ymlaen i weinidogaeth gyfamodol lawn. 
• Mae’r Comisiwn yn argymell fel arfer da arfer Eglwys Loegr o benodi canoniaid cadeirlannau o enwadau eraill. 

• Mae’r Comisiwn yn argymell bod yr eglwysi sy’n aelodau ohono yn archwilio gyda’i gilydd swyddogaeth 

diaconiaid i edrych a allant ddod i farn gyffredin ar y mater. 

Bwriedir trafod yr argymhellion hyn yn y Seiat a gynhelir nos Lun, Mawrth 4ydd. Os ydych yn eu deall, co-

fiwch ddod—cewch eu hegluro i mi! 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL— ARCHIF CENEDLAETHOL SGRÎN A SAIN CYMRU 

Gwaith a nôd Archif Cenedlaethol Sgrîn a Sain Cymru yw “diogelu a dathlu ein hetifeddiaeth sain a delweddau symudol” a 
nos Iau, Chwefror 21ain daeth Anwen Jones, y Swyddog Datblygu a Rhodri Shore atom i ddangos pedair ffilm fer 
ddiddorol iawn. “Dolgelley 1934” oedd y gyntaf – ffilm ddi-sain wedi ei ffilmio ym Meirionnydd.  

 Gwelsom olygfeydd o dreialon cŵn defaid yn Nolgellau a gwahanol olygfeydd o’r Bala, Aberdyfi, Talyllyn, y Plas yn Ni-
nas Mawddwy ynghyd â chamel, hyd yn oed ar y traeth yn Bermo yn cario plant ar ei gefn! 

Roedd yr ail ffilm yn ddiddorol iawn gan ei bod wedi ei ffilmio yn 1949- adeg yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nolgellau, a 
thyrfaoedd i’w gweld yn heidio oddi ar y  trên. Roedd y strydoedd yn fwrlwm o geir a bysiau a’r arwyddion parcio yn uni-
aith Saesneg! Yr adeg hynny, y pafiliwn anferth oedd yn dal 10,000 oedd canolbwynt yr ŵyl a gwelsom John Eilian yn cael 
ei goroni gan yr archdderwydd Wil Ifan. Roedd amryw o’r gynulleidfa yn cofio mynychu a bod yn rhan o’r gweithgareddau 
megis y côr plant a’r côr mawr o dan arweinaid Mr John Hughes, a’r cyfan yn dwyn atgofion melys iawn.  

Ffilm wedi ei gwneud dros gyfnod o amser gan fechgyn o Ysgol Friars oedd “The story of a Valley”, sef hanes boddi Cwm 
Celyn.  Trist oedd gweld y plant ar ddiwrnod olaf yr ysgol; y briodas olaf yn y pentref a’r gweithwyr yn eu loriau yn gwei-

thio gerllaw; y trigolion yn gadael yr ardal a’r tai yn cael eu chwalu a’r coed o’r ffenestri a’r drysau yn cael eu llosgi. 

Y ffilm olaf a ddangoswyd oedd “Modern Merioneth” sef ffilm a gynhyrchwyd yn 1968 pan oedd Sir Ferionnydd yn noddi 
y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ymysg y gwahanol olygfeydd o fyd ffermio roedd un wedi ei ffilmio yn y Mart a’r diwed-
dar Elwyn Williams yn ei elfen yn gwerthu mamogiaid. 

Yn wir, noson ddifyr dros ben. Cofiwch fod Archif Cenedlaethol Sgrîn a Sain Cymru yn barod i dderbyn unrhyw hen 
dapiau sain  a ffilm amatur, a bod modd gweld hen ffilmiau yn y Llyfrgell yn Aberyswyth.  


