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Rhifyn 187 

Annwyl gyfeillion, 

Braf yw cael y cyfle hwn i’ch cyfarch a ninnau ar drothwy mis Hydref. Bu’n haf digon sâl o ran tywydd - pe bai’r 

ffermwyr wedi cael haf cyffelyb ddeugain mlynedd yn ôl buasent yn parhau hyd heddiw gyda’u hymdrechion i 

fedi’r cynhaeaf. Mae’r byrnau mawr neu’r “big bales” fel eu hadwaenir, wedi bod yn fendith fawr i’n hamaethwyr 

gan fod modd gwneud silwair pan nad yw’r tywydd mor ffafriol. Hwyrach fod rhai ohonoch wedi manteisio ar y 

ha` bach (bach iawn) Mihangel a gafwyd yn nhrydedd wythnos mis Medi. Gelwir “ha` bach Mihangel” yn “Indian 

summer” yn Saesneg. Does 'na neb yn hollol siŵr o ble y tarddodd y term “Indian summer” ond ymddengys iddo 

gael ei fathu yn yr Unol Daleithiau ac mae’r cyfeiriad ysgrifenedig cyntaf ato yn dyddio o 1778. Er bod union 

darddiad y term yn ansicr, mae’n bur debyg iddo gael ei ddefnyddio gan Americanwyr Brodorol wrth iddynt sôn 

wrth fewnfudwyr Ewropeaidd am y dyddiau cynnes a  thesog  a geir weithiau yn yr hydref. Yma yng Nghymru, fel 

y soniais eisoes, rydym yn cyfeirio ato fel “ha` bach Mihangel”. Tybiaf fod hyn yn deillio o’r ffaith mai Medi 29ain 

yw diwrnod Sant Mihangel (Michaelmas). Gyda llaw, gelwir y tymor hwn, sef y tymor cyntaf yn y calendr acade-

maidd, yn dymor Mihangel neu “Michaelmas term”. Er bod sôn am Mihangel yn yr Hen Destament a’r Testament 

newydd, nid oes unrhyw gyfeiriad, hyd y gwelaf, at y tywydd na’r tymhorau yn y cyd-destun hynny. 

Tra’n sôn am seintiau - treuliodd Bethan a minnau'r ha` bach mewn bwthyn ger Tŷ Ddewi, yng nghanol yr ardal a 

gysylltir â’r Seintiau Cymreig. Rydym i gyd yn gyfarwydd ag Elvis y canwr ond wyddoch chi fod Elvis yn sant. 

Oedd, wir, dydw i ddim yn gwamalu. Mae’n debyg mai Gwyddel oedd Sant Ailbe, a adwaenir yn Saesneg fel St 

Elvis, sef Eilfyw neu Eilfw yn Gymraeg. Yr oedd yn esgob, yn gyfaddefwr ac yn ddiweddarach, yn sant. Ychydig (a 

ellir ei ystyried yn ddibynadwy) sydd yn hysbys am Eilfyw: mewn ffynhonnell Wyddelig o'r 8fed ganrif cyfeirir ato 

fel  esgob cyntaf, ac yn ddiweddarach, nawddsant Emly yn Munster. Yn ddiweddarach mae ffynonellau Cymreig 

(o'r 11eg ganrif ) yn ei gysylltu â Dewi Sant, gan honni mai ef a fedyddiodd Dewi, hynny ym Mhorth Clais yn 454 

O.C.  Fe gofir am Eilfyw y dyddiau hyn yn enw plwyf eglwysig ardal Solfach. 

Tua dwy filltir o Dŷ Ddewi , y mae gorsaf Bad Achub Porthstinian (St Justinian). Pwy oedd Stinian tybed? Dywed 

traddodiad ei fod yn ŵr o dras frenhinol o Lydaw a ymsefydlodd ar ynys Dewi fel meudwy. Yn ôl yr hen hanes, 

ymwelodd Dewi â’r ynys ac fe wnaeth Stinian ffasiwn argraff fel i Dewi ei wneud yn Abad eglwys Tŷ Ddewi. Fodd 

bynnag, doedd agwedd wael mynachod Tŷ Ddewi ddim yn plesio Stinian ac fe ymneilltuodd yn ôl i’r Ynys gyda’r 

nod o sefydlu cymuned ysbrydol mwy sanctaidd. Dilynodd ei fynachod ffyddlonaf ef i’r ynys. Ond, yn ôl y chwedl, 

fe dorrwyd ei ben i ffwrdd gan was neu weision a oedd wedi eu dadrithio. 

Nid dyna ddiwedd y stori - yn ôl y chwedl, mae’n debyg iddo godi ei ben 

cyn croesi’r swnt rhwng Ynys Dewi a’r tir mawr, gan gerdded ar y dŵr a 

chario’i ben yn ei ddwylo! Claddwyd ei gorff yn y capel bach (bellach yn 

adfail) ym Mhorthstinian ar y tir mawr, gyferbyn â’r ynys a fu’n gartref 

iddo.  

O fewn deugain llath i’n bwthyn ni ger Carn Llidi roedd bwthyn arall 

llawer enwocach, sef Bwthyn Treledydd. Mae Treledydd yn eiddo i’r 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac wedi ei restru’n gradd 2 gan CADW. 

Mae’n dyddio’n ôl i flynyddoedd  cynnar y 19eg ganrif  .......    DROSODD 

OEDFAON  HYDREF 2017 

Dydd Sul, Hydref 1af  - Bore yn unig  -  Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau  (oherwydd gwaeledd y 

Parchedig William Davies) 

Dydd Sul, Hydref  8fed -  Bore yn unig  - Diolchgarwch - yng ngofal Dwyryd Williams a chyd-aelodau 

Dydd Sul, Hydref 15fed  - Bore yn unig  - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy - Oedfa Gymun 

Dydd Sul,  Hydref 22ain - Bore  yn unig  - Y Parchedig John Owen, Rhuthun 

Dydd Sul,  Hydref 29ain - Bore  yn unig  - Y Parchedig Ddr John Tudno Williams, Capel Seion 

Adfail capel Stinian 



 

 
ac mae’n nodweddiadol o hen fythynnod Sir Benfro. Dros gyfnod o 

ddeunaw mis o 2014 ymlaen fe’i  hadferwyd ac fe gafodd y gwaith 

sylw ar raglen deledu Griff Rhys Jones,  “National Treasures of 

Wales”. Y dyddiau hyn y mae’r bwthyn un llofft hwn ar gael i’w 

logi. Yn ôl y lluniau ar y we y mae’n blaen a syml, heb lawer o 

foethusrwydd ond serch hynny byddai’n costio £723 i chi ei logi am 

wythnos dros gyfnod hanner tymor yr hydref. 

Wrth grwydro ar hyd llwybr yr arfordir gwelsom fyd natur ar ei 

orau - gwelsom nifer helaeth o forloi mawr a bach yn gorwedd ar 

draethau graeanog, anghysbell. Un peth anarferol a welais ger y 

llwybr oedd gwiber - (adder). Diolch byth fod Bethan wedi mynd o 

`mlaen i oherwydd mae’n casáu clywed y gair “neidr”, heb sôn am  

weld un go iawn!  Un diwrnod croesodd y ddau ohonom y swnt i 

Ynys Dewi (Ramsey). Mae’r ynys yn eiddo i’r RSPB a chawsom ein 

tywys o’i hamgylch gan ferch ifanc o’r enw Liz Morgan, sydd yn 

warden ar yr ynys ers deuddeg mlynedd. Mae hi a’i gŵr yn gofalu 

am holl agweddau o fywyd ar yr ynys, yn amgylcheddol ac yn 

amaethyddol.  Gwelsom bob math o greaduriaid wrth grwydro’r 

ynys - pedwar o ferlod, oddeutu cant o ddefaid Cymreig, brain 

coesgoch, dwsinau o forloi'r 

Iwerydd a thri ar ddeg o 

geirw coch, hardd. Mae’r defaid, y ceirw a’r merlod i gyd yn gwneud 

gwaith pwysig trwy bori’r glaswellt a llystyfiant - mae hynny’n creu 

amodau ffafriol i blanhigion a chennau prin i ffynnu e.e.  y cen Teloschistes 
flavicans, sef y “golden-hair lichen”  - gweler canol dde isod. 
Un o’r pethau sy’n achosi pryder sylweddol i’r warden yw’r  holl blastig 

sydd yn y môr. Bob hyn a hyn mae’n ymweld ag ynys arall, nid nepell o 

Ynys Dewi, sef Ynys Gwales (Grassholm). Ar yr ynys honno mae thua 

32,000 pâr o huganod (gannets) yn ymgartrefu bob blwyddyn – tua 10% o 

huganod y byd. Yn ystod ei hymweliadau mae Liz yn canfod llawer iawn o 

gywion sydd yn sownd mewn darnau o rwydi neu gweodd plastig, 

deunyddiau cyfleus a ganfuwyd gan eu rhieni yn y môr ac a ddefnyddiwyd 

i ffurfio’r nythod.  

Mae cael paneli solar ger eu tŷ wedi gwneud byd o wahaniaeth i’r war-

deniaid  o ran hwyluso’u bywyd ac yn golygu nad ydynt mor ddibynnol ar 

y generadur i gynhyrchu trydan. Ym misoedd y gaeaf hwyrach mai un-

waith y mis y byddant yn gallu ymweld â’r tir mawr ac felly mae’n an-

genrheidiol iddynt gael stoc o fwydydd sych a llaeth UHT yn y pantri.  

I ddychwelyd at faterion capelaidd eu naws. Tua diwedd mis Hydref/

dechrau mis Tachwedd bydd cyfarfodydd y 

Gymdeithas yn ail gychwyn  – ail dymor y 

Gymdeithas ar ei newydd wedd. Siwr eich 

bod yn edrych ymlaen at arlwy ddiddorol y 

tymor newydd. Hoffwn hefyd dynnu eich 

sylw at yr hysbyseb a welwch ar y  dudalen 

nesaf – ga’i ofyn yn garedig  ichi roi eich 

enw i mi erbyn dydd Sul, Hydref 8fed os 

ydych yn bwriadu bod yn bresennol yn y 

Cyfarfod dan sylw. 

  Cofion cynnes, 

  Dwyryd (ar ran y swyddogion) 

Treledydd - cyn ac ar ôl ei adfer 

Cylch Llenyddol Idris 

Sgwrs a Chân 

Dafydd Iwan 

Nos Iau, Medi 28ain 
7 o’r gloch y.h. 

Tŷ Siamas 
Tocyn tymor  
(5 cyfarfod) 

£8.00 
Morlo ychydig ddyddiau oed a’i fam 



 

 

GOFALAETH EGLWYSI ANNIBYNOL DOLGELLAU A DINAS MAWDDWY 
Annwyl Ffrindiau 
Pleser pur yw cyhoeddi bod EURON HUGHES, Llanuwchllyn wedi derbyn galwad i fod yn 
weinidog rhan-amser ar yr Ofalaeth uchod. Cynhelir y Cyfarfod Ordeinio a Sefydlu yng Nghap-
el Ebenezer, Dinas Mawddwy fore Sadwrn, Tachwedd 4ydd am 11 o’r gloch ac estynwn 
wahoddiad cynnes i chi oll i ymuno â ni i ddathlu’r achlysur arbennig hwn. Paratoir lluniaeth i 
bawb yn Neuadd y Pentref, Dinas Mawddwy yn dilyn y cyfarfod. 
  Yn gywir, 
   Eirian Owen (Ysgrifennydd yr Ofalaeth) 

(Enwau i ysgrifennydd Salem erbyn dydd Sul, Hydref 8fed, os gwelwch yn dda. DW) 
RHAGRYBUDD  

Gair i’ch hysbysu fod swyddogion Salem wedi penderfynu, fel dilyniant i’r uchod, y byddwn yn ymuno â’n 
ffrindiau yn y Tabernacl ar gyfer Oedfa Gymun dan arweiniad  y Bonwr Euron Hughes, bore dydd Sul, 
Tachwedd 5ed. 

RHODDION AR GYFER EIN HOEDFA DIOLCHGARWCH  

(Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn y drefn arferol o ddod â bwydydd addas ar gyfer y 
Banc Bwyd lleol, os gwelwch yn dda - gweler y rhestr isod) 

Llaeth (UHT neu powdr, siwgr (500g), sudd ffrwythau(carton), cawl(tun neu sych). 
sawsys pasta, pwdin sbwng(tun), tomatos(tun), pwdin reis (tun), bisgedi, grawnfwydydd, bagiau te, coffi parod, 
tatws stwmp (sych), reis, pasta, cigoedd/pysgod tun, ffrwythau (tun), jam. 

Y SAMARIAID TRUGAROG 

Difyr oedd darllen hanes y Samariaid mewn rhifyn diweddar o bapur 

newydd yr i. Sôn yr ydwyf am y Samariaid Beiblaidd, nid y rhai sydd ar ben 

arall y ffôn. Beth tybed ddigwyddodd i'r Samariaid gwreiddiol? Tua diwedd 

cyfnod yr Ymerodraeth Rufeinig, roedd mwy na miliwn ohonynt, ond yn 

ôl cyfrifiaid 1922 dim ond 163 ohonynt oedd yn weddill. Erbyn hyn mae’u 

nifer wedi cynyddu i 802. Mae’r 802 yn byw mewn dwy gymuned - tua’u 

hanner yn Holon, un o faestrefi Tel Aviv a’r gweddill mewn pentref ben-

mynydd o’r enw Gerizim. Mae'r Samariaid yn dilyn ffydd o’r enw 

Samariaeth, crefydd sy'n gysylltiedig yn agos ag Iddewiaeth. Maent yn 

credu mai eu haddoliad hwy, sydd wedi'i seilio ar y Pentateuch 

Samariadaidd, yw gwir grefydd yr hen Israeliaid fel 

ag yr oedd cyn y caethiwed Babylonaidd. Mae rhai 

bobl yn meddwl y gallai’r Samariaid chwarae rôl 

bwysig mewn unrhyw drafodaethau heddwch 

rhwng y Paenstiniaid a’r Israeliaid gan eu bod yn 

cael eu parchu gan y ddwy gymuned. Y mae’r 

gwarcheidwaid hyn o’u ffydd hynafol yn defnyddio 

dulliau modern e.e. y we, i gadw eu cymuned fach 

yn fyw ac i ddysgu am y byd mawr. Yn wir, y mae 

nifer o Samariaid ifanc yn gweithio i gwmnïau fel 

Google a Microsoft yn Tel Aviv.  

Y Samariad Trugarog 

Samariaid yr Oes Fodern 


