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Rhifyn 185 

Annwyl Gyfeillion  

 Braint yw cael eich cyfarch unwaith eto drwy gyfrwng y daflen fisol.  Pan anfonais air atoch ddiwethaf ar 

ddechrau’r flwyddyn, `roedd y wlad yn dyfalu beth fyddai canlyniad penderfyniad y refferendwm i adael yr Undeb 

Ewropeaidd.  Teg yw dweud chwe mis yn ddiweddarach ac yn dilyn cynnal etholiad cyffredinol annisgwyl, nad oes 

llawer o oleuni wedi’i gael ar y pwnc.  Mae’r digwyddiadau erchyll sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar 

hefyd yn achosi pryder i lawer – cofiwn am bawb sydd wedi dioddef a cholli anwyliaid yn eu sgil. “Câr dy 

gymydog” oedd geiriau’r Iesu.  Trueni na fyddai mwy ohonom yn dilyn y cyfarwyddyd yma yn ein bywyd o ddydd i 

ddydd. 

Newyddion lleol i ni ym Meirionnydd yw ail agor cartref Hedd Wyn, Yr Ysgwrn, yn Nhrawsfynydd.  Fe gofiwch 

fod Yr Ysgwrn bellach yn eiddo i Barc Cenedlaethol Eryri, ac maent wedi gwneud llawer o waith yn atgyweirio’r 

adeilad a chreu arddangosfa yn un o’r adeiladau gerllaw.  Can mlynedd yn ôl, ar y diwrnod olaf o fis Gorffennaf  

1917 lladdwyd Hedd Wyn yn ffosydd Ffrainc.  Dyma ddau bennill o’i eiddo, sydd yr un mor wir heddiw ag erioed: 
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Cynhaliwyd y Gymanfa Ganu Undebol yng Nghapel Judah ar Fehefin 11, o dan arweiniad Nia Morgan, Y Bala.  

Roedd nifer dda wedi dod i gefnogi, ac fe’n hanogwyd gan yr arweinyddes i ddal ati i gynnal ein cymanfa gan eu 

bod yn prinhau ym mhob ardal. 

Cydymdeimlwn gyda’n cyfaill Mr Terry Lloyd a’i wraig Eira yn eu profedigaeth.  Bu farw Mrs Lloyd, mam Terry, ar 

drothwy ei phen-blwydd yn 102.  Yn enedigol o dde Cymru, fe symudodd i’r ardal yn ferch ifanc i weithio’n lleol.  

Ymhen amser, cyfarfu a’i gŵr a bu’r ddau yn briod am dros 70 mlynedd.  Rydym yn meddwl amdanoch a gweddill y 

teulu yn eich colled. Dymunwn wellhad buan i Mrs Nerys Roberts wedi iddi gael triniaeth ar ei llygad.  Brysiwch 

wella Nerys! 

Ym mis Awst bydd Gerallt a Dorothy Hughes yn dathlu hanner can mlynedd o fywyd priodasol.  Llongyfarchiadau 

calonnog i chi ar eich priodas aur a gobeithio cewch chi gyfle i ddathlu dros y gwyliau. 

Llongyfarchiadau hefyd i ieuenctid yr eglwys fu yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd ym Mhenybont-ar-Ogwr.   Nid 

pawb sydd yn gallu cyrraedd y llwyfan mawr, ond mae’n dipyn o gamp cyrraedd y brifwyl. 

Mae nifer o’n pobol ifanc wedi sefyll arholiadau TGAU a Lefel A dros yr wythnosa diwethaf yma - mwynhewch 

ychydig o seibiant dros y gwyliau a gobeithio bydd eich canlyniadau yn caniatáu i chi ddilyn eich llwybr dewisol. 

Mae’r Gymdeithas yn ceisio trefnu trip ar gyfer dydd Sul Gorffennaf 16eg.   Sylwer ar yr hysbyseb, os gwelwch yn 

dda ac os am fynd, cysylltwch ar fyrder.                                                                                                       

Yn ddiweddar, mae Mrs Laura Lloyd Jones, Wenallt  Villas wedi symud i gartref Cefn Rodyn.  Wedi holi Ann, ei 

merch, deallaf ei bod wedi setlo’n dda. Fe wyddwn am ofal caredig y staff tuag at y preswylwyr  ac y bydd Mrs Jones 

yn derbyn y gofal gorau posib. Anfonwn ein cofion at bawb sy’n wael neu yn gaeth i’w cartrefi oherwydd llesgedd.  

Cofiwn amdanoch bob un a chyfeiriwn atoch yn fynych yn ein gwasanaethau.                                      DROSODD  

Nid oes gennym hawl ar y sêr 

Na’r lleuad hiraethus chwaith, 

Na’r cwmwl o aur a ymylch 

Yng nghanol y glesni maith. 

Nid oes gennym hawl ar ddim byd 

Ond ar yr hen ddaear wyw: 

A honno sy’n anhrefn i gyd 

Yng nghanol gogoniant Duw. 



 

 

OEDFAON GORFFENNAF/AWST 2017 

Dydd Sul, Gorffennaf  2il - Bore yn unig  -  Y Parchedig  Ddr. Goronwy Prys Owen, Y Bala - Oedfa Gymun 

Dydd Sul, Gorffennaf  9fed -  Bore yn unig  - Y Parchedig  Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul -  Gorffennaf  16eg - Bore yn unig  - Uno yn Judah  

Dydd Sul,  Gorffennaf  23ain -  Bore  a hwyr - Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd 

Dydd Sul,  Gorffennaf  30ain - Bore  yn unig  - Y Parchedig Gwilym Wyn Roberts, Caerdydd 

Dydd Sul,  Awst  6ed  - Bore  yn unig  - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul,  Awst  13eg -  Bore  yn unig  - Y Parchedig Eifion Jones, Dinbych 

Dydd Sul,  Awst  20eg -   Bore  yn unig  - Uno yn Ebeneser  

Dydd Sul,  Awst  27ain -  Bore  yn unig  - Uno yn  Judah 

Mae mis Awst yn gyfle  i Olygydd y daflen Mr Dwyryd Williams gael seibiant bach, felly bydd y daflen nesaf ar gael 

erbyn y Sul cyntaf ym mis Medi. 

                               Yn gywir iawn,  

                             John Cadwaladr  (ar ran y Swyddogion) 

Y GYMDEITHAS 

Rydym yn trefnu trip i ymweld â chartref Ann Griffiths, Dolwar Fach, Dolanog  ar ddydd Sul, Gorffennaf 16 . Os 

bydd ymateb ffafriol trefnir bws i gludo 29 – os bydd mwy o nifer yna bydd rhaid i rai ohonom ddefnyddio ceir.  

Gadael Dolgellau am 1 y p’nawn, efallai cael gwasanaeth yn y  Capel Coffa (os oes posib trefnu) ac yna swper ym  

Mwyty Dyffryn ar y ffordd adref.  Amcangyfrif cost y bws fydd  £8 y pen – efallai ychydig yn llai.  Bydd cost y 

swper yn ychwanegol. 

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch a Llinos Cadwaladr ar 01341 423741, neu Gerallt Hughes 

ar 01341 250631.  Rhowch wybod hefyd os yn fodlon defnyddio eich cerbyd a chludo eraill. 

Pan fyddwn yn gwybod y rhifau terfynnol fe gysylltwn gyda manylion a bwydlen. 

Llun a nodiadau diddorol  dderbyniais gan Dr Edward Evans (brawd y diweddar Miss Ann Evans) yn ddiweddar 


