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Rhifyn 161 

Annwyl Gyfeillion, 

“Y mae Duw yn neffro’r Gwanwyn, Ef yw awdur popeth byw 

                                                A chyhoedda miwsig adar yn y coed mai da yw Duw”. 

Dyma eiriau agoriadol emyn W.J. Gruffydd a ledwyd gan Gwenno ar y Sul olaf o Ebrill, ac wedi cyfnod o 

dywydd braf mae’n wir dweud bod arwyddion pendant o’r Gwanwyn i’w gweld ymhobman.  Mae’r coed yn 

gwisgo eu lifrau newydd, a’r adar yn trydar ymysg y brigau.  Daeth y wennol yn ôl i’r fro, ac mae’r blodau 

hefyd wedi dod â lliw i’r gerddi a’r cloddiau.   

I lawer ardal, mae’n gyfnod y Cymanfaoedd ac nid yw ardal Dolgellau’n ddim gwahanol.  Cynhelir y 

Gymanfa Undebol  eleni yng Nghapel Ebeneser ar Fehefin 14eg, ond cynhelir cyfres o ymarferion ymlaen 

llaw fel ein bod wedi cael cyfle i ymgyfarwyddo gyda thonau newydd, a hel llwch lleisiol oddi ar ambell i 

dôn gyfarwydd.  Bydd y rhain yn cychwyn yn ystod y mis nesaf yma, o dan ofal medrus Mrs Nia Row-

lands, Y Vanner.  Gwerthfawrogir eich cefnogaeth i’r ymarferion - mae’n fantais fawr cael rhai sydd wedi 

bod dros y gwaith ymysg y cantorion.  Mr Iwan Wyn Parry fydd yn arwain y Gymanfa eleni. Mae’r De-

tholiadau wedi cyrraedd, ac fe allwch eu prynu drwy law Mr Dwyryd Williams o ddydd Sul Mai 10fed 

ymlaen, am bris rhesymol. Y mae Pwyllgor y Gymanfa wedi penderfynu mai hon fydd y Gymanfa un-

debol olaf i’w chynnal oni bai fod yna gefnogaeth sylweddol a theilwng iddi eleni. Felly, taer erfynnir 

am eich presenoldeb yn yr ymarferion ac yn y Gymanfa.  

Fel trysorydd yr Eglwys, hoffwn eich hysbysu fod yr eirfa o fewn ffurflenni cyfamodi  Rhodd Gymorth wedi 

newid a bydd rhaid cwblhau ffurflenni newydd . Rwyf eisoes wedi rhoi’r ffurflenni priodol i sawl un 

ohonoch - diolch yn fawr i’r aelodau sydd wedi eu cwblhau.  Mae rhai yn dal heb eu dychwelyd, a buaswn 

yn falch o’u cael mor fuan â phosib os gwelwch yn dda. Nid wyf wedi cael cyfle eto i gysylltu gyda phawb 

sydd yn rhan o’r cynllun yma - ond gobeithiaf wneud hyn yn ystod yr wythnosau nesaf.   

Ar Ebrill 20fed, daeth y newyddion trist am farwolaeth ein  cyfaill annwyl Mr Reinallt Griffith, Castell y 

Graig, Rhydymain.  Fe wyddom i gyd am ei ddawn fel bardd - ac fel nodwyd gan Trefor Edwards, Y Parc yn 

ei ragair i’r gyfrol “Cerddi’r Castell” o waith Rheinallt, roedd yn fardd gwlad go iawn, yn canu i’r 

gymdeithas y perthyn iddi.  Mae’n siŵr bod gan nifer ohonom gerdd o’i waith wedi ei chyflwyno ar achlysu-

ron arbennig,  Roedd yn gystadleuydd cyson mewn eisteddfodau, a’i waith wedi ymddangos yn gyson yn 

Llên y  Llannau. Bu’n hyfforddi parti llefaru Lleisiau’r Nant am nifer o flynyddoedd, gan fwynhau’r sgwrs a 

gafwyd ar ddiwedd pob ymarfer bron cymaint â’r adrodd.   

Dyma un o’i benillion yn cyfarch mis Mai : 

ADDEWID 

“Gweld y ddôl yn fwrlwm lliwgar 

Tlysni’r gwanwyn ar y ffridd, 

Mwynder Mai yn llenwi’r awel 

A’r deffroad yn y pridd.” 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â Bet, ei briod, a’r teulu oll yn eu galar. 

Rydym yn meddwl hefyd am gyfeillion sydd o dan anhwylder  neu’n  wael ac yn gaeth i’w cartrefi.  

Anfonwn ein cofion cynhesaf a’n dymuniadau gorau atoch i gyd.  Dymunwn yn dda i blant a phobl ifanc yr 

Eglwys sydd ar eu ffordd i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili ddiwedd y mis.  Pob hwyl i chi yno. 

 Yn gywir iawn, ar ran y swyddogion 

    John Cadwaladr 



 

 

 

OEDFAON MIS MAI  2015 

Dydd Sul,  Mai 3ydd - Bore– Oedfa Cymorth Cristnogol yn Eglwys Santes Fair, Dolgellau - Anerchir gan y 

Parchedig Dafydd Owen, Caerdydd Hwyr (yn Salem)  - Y Parchedig Dafydd Owen, Caerdydd 

Dydd Sul, Mai 10fed - Bore a hwyr  – Y Parchedig Harri Parri, Caernarfon 

Dydd Sul, Mai 17eg - Bore yn unig  - Y Parchedig Judith Morris, Aberystwyth 

Dydd Sul, Mai 24ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Athro Euros Wyn Jones, Llangefni 

Dydd Sul, Mai 31ain - Uno yn y Tabernacl am 2 o’r gloch y prynhawn - Y Parchedig Angharad Griffith 

RHESTR YMARFERION Y GYMANFA – CAPEL EBENESER 7.00 O’R GLOCH 

Nos Fawrth 12/05/2015 

Nos Fawrth 19/05/2015 

Nos Fawrth 26/05/2015 – DIM YMARFER 

Nos Fawrth 02/06/2015 

Nos Fawrth 09/06/2015 

BWRDD COFFA MR ALUN WILLIAMS 

Fe gofiwch inni golli ein cyfaill annwyl, Mr Alun 

Williams, yn 2008. Yn sgìl ei golli cyflwynodd 

Mrs Eira Williams, Rhian a’r teulu fwrdd derw 

hardd i’r capel er cof amdano ac fe gafodd ei 

osod yn y Festri  gyda phlac arno yn coffau ein 

ffrind hoffus. Gan ein bod wedi treulio’r gaeaf yn 

y Festri rydym wedi gweld y bwrdd yn wythno-

sol ac y mae wedi cael defnydd cyson fel llwyfan 

i’r fâs blodau ac i elfennau’r Cymun.  Roedd y 

swyddogion yn bryderus fod perygl i wyneb y 

bwrdd gael sgriffiad ac felly rydym wedi prynu 

darn o wydr pwrpasol, wedi ei atgyfnerthu, i’w 

gadw rhag unrhyw ddifrod. Mae’r gwydr bellach yn ei le ac mae’r bwrdd yn edrych yn hardd iawn.  

Tra’n sôn am Alun Williams, dwi’n siŵr ein bod ni i gyd yn cofio ei wên ddireidus a’i hoffter o dynnu coes. 

Cofiaf un achlysur i mi ofyn iddo yn y Set Fawr yn ystod y casgliad rhyw fore Sul (a minnau’n flaenor 

cymharol ifanc a dibrofiad) beth allwn i ddweud wrth gyflwyno’r pregethwr gwadd y Sul canlynol. Dyma 

Alun yn sgwennu ychydig eiriau ar bwt o bapur ac yn ei basio i mi yn ddistaw bach. Ar y papur roedd y 

geiriau “Pregethwr coch, llais byddarol”. Fe gewch chi ddyfalu pwy oedd y pregethwr!                       DW 

WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL MAI 10fed - MAI 16eg 

YN UNIG AC MEWN POEN 

Trwy gefnogi Wythnos Cymorth Cristnogol gallwn drawsnewid bywydau merched fel 

Loko. Rhwng y 10fed a’r 16 o Fai bydd eglwysi a chapeli ledled Prydain ac Iwerddon 

yn dod ynghyd i weddïo, ymgyrchu a chodi arian er mwyn gwella bywydau pobl fel 

Loko. Pob blwyddyn bydd 100,000 o wirfoddolwyr yn arddangos cariad Duw tuag at yr 

anghenus trwy gasglu o ddrws i drws ar ran Cymorth Cristnogol. Pedair gwaith yr wyth-

nos, mewn cornel anghysbell o Ethiopia, y mae Loko yn gwneud taith wyth awr, hynod 

lafurus, i gasglu coed tân. Mae’r dasg yn ei diflasu’n llwyr ond mae’n rhaid iddi ei chyflawni neu fe fydd ei 

phlant yn llwgu. Y mae’n gweddïo wrth iddi gerdded, gan ddweud “Rwyf yn gofyn i Duw newid fy mywyd er 

gwell”.  Gallai cyfraniad o £5 alluogi Loko i gael benthyciad er mwyn sefydlu busnes prynu a gwerthu te a 

choffi, gan ei rhyddhau o’i thasg druenus a rhoi mwy o amser iddi dreulio hefo’i theulu. 


