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Annwyl ffrindiau, 

Braint yw cael cyfle i’ch cyfarch unwaith eto drwy gyfrol ein taflen 

fisol.  Mae mis Mawrth wedi cyrraedd,  a’r diwrnodau yn brafio a’r 

oriau  tywyll yn cilio.  Gwelir blodau yn harddu'r gwrychoedd a’r 

gerddi fel ei gilydd ac mae cân yr adar bach yn llonni calon wrth 

iddynt brysuro i nythu a magu teulu bach.  Yn ystod mis Chwefror bu Llinos a minnau yn cerdded rhyw 

gymaint ar hyd llwybr yr arfordir yn Llŷn ac Eifionydd a gwelsom nifer fawr o eirlysiau yn tyfu’n wyllt 

mewn sawl man - roeddynt wir yn werth eu gweld a dwi’m yn credu i mi weld cynifer erioed! Bellach 

mae’r cennin Pedr wedi ymddangos ac yn ein hatgoffa am Dewi, nawddsant Cymru.  Rydym i gyd yn cofio 

amdano ar Fawrth y 1af, a’i anogaeth i bawb wneud y pethau bychain.  Ond faint ohonom, tybed, sy’n co-

fio bod yr Iwerddon hefyd yn dathlu diwrnod ei nawddsant, Padrig,  ar yr ail ar bymthegfed o’r mis hwn. 

Mae cyfeillgarwch mawr rhwng y Gwyddelod â ni’r Cymry, a medraf dystio i mi dderbyn croeso brwd bob 

tro i mi ymweld â’r ynys werdd.  “Our Celtic cousins” meddent amdanom ni’r Cymry a rhai yn dweud 

gyda’u tafod yn eu boch mai Gwyddelod sydd ddim yn gallu nofio yw’r  Cymry.  

 

Yn ôl yr hanes, ganwyd Sant Padrig ym Mhrydain tua 387 O.C., cyfnod y Rhufeiniaid 

yn y wlad.  Ei enw genedigol oedd Maewyn Succat.  Dywed rhai mai ym Manwen, 

ger Nedd Port Talbot yng Nghymru y cafodd ei eni tra bod eraill yn dweud iddo gael 

ei eni yn yr Alban - ardal lle siaradwyd yr hen Gymraeg yng nghyfnod Padrig. Pan 

yn ei arddegau, cafodd ef a’i chwaer eu herwgipio gan forladron a’u dwyn yn 

gaethweision i Iwerddon. Bu yno yn bugeilio defaid am chwe blynedd cyn llwyddo i 

ddianc a dychwelyd i Brydain i fyw bywyd crefyddol.  Yn ddiweddarach dychwelodd 

Padrig i ogledd a gorllewin Iwerddon i ledaenu’r Gair ac mae’n cael ei gydnabod fel 

sylfaenydd Cristnogaeth yno. Mae’r siamroc yn arwyddocaol am fod pobl yn credu i 

Padrig ddefnyddio’r ddeilen i egluro’r Drindod Sanctaidd i’r paganiaid.  Stori arall amdano yw ei fod wedi 

gwaredu yr ynys rhag nadroedd yn sgil cael neidr yn ymosod arno - erbyn heddiw mae tystiolaeth yn dan-

gos na fu nadroedd ar yr ynys yn dilyn yr oes ia diwethaf.  Rhai da yw’r Gwyddelod am ddweud straeon! 

Mae hanesion amdano yn teithio tu hwnt i’r Iwerddon gan gynnwys Llanbadrig, Cemaes, Môn. 

Bu farw Sant Padrig ar 17eg Fawrth, 461 O.C a chredir bod ei weddillion wedi’u cadw yng Nghadeirlan 

Down, Downpatrick, County Down. 

Anfonwn ein cofion anwylaf at yr aelodau hynny sydd mewn cartrefi henoed neu  yn gaeth i’w cartrefi ac 

yn methu ymuno â ni yng ngwasanaethau’r Sul. 

   Yn gywir,  

    John Cadwaladr (Ar ran y Swyddogion) 



 

PENWYTHNOS I’W CHOFIO YN HUDDERSFIELD 
Deallaf i Mr Gerallt Hughes, wrth lywyddu yn yr oedfa bore Sul diwethaf, 

longyfarch John Cadwaladr a minnau  ar lwyddiant Côr y Brythoniaid yn 

Huddersfield dydd Sadwrn, Chwefror 23ain - diolch iddo am roi mensh inni. 

Do, treuliasom y penwythnos yn Swydd Efrog gyda’r Côr yng Ngŵyl Gerdd 

Mrs Sunderland, un o wyliau cerdd hynaf a mwyaf safonol gogledd Lloegr. 

Ymddengys fod Mrs Sunderland (1819-1905) yn gantores o fri yn ei dydd ac 

fe’i hadweinid fel y “The Yorkshire Queen of Song” . Cafodd fynd i Lundain i 

ganu i’r Frenhines Victoria ac yn ôl y sôn fe ddywedodd y Frenhines wrthi  "I 

may be the Queen of England, but you are the Queen of Song".  Cynhaliwyd yr 

Ŵyl gyntaf  yn 1889, gyda thri deg saith o gystadleuwyr - saith ar hugain o 

gantoresau a deg pianydd. Y dyddiau hyn mae’r Ŵyl yn para am naw diwrnod, 

gyda’r corau yn cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf. 

Wrth feddwl am drefi gogledd Lloegr mae’r dywediad “dark Satanic Mills” yn 

dod i’r meddwl ond rhaid cyfaddef fod Huddersfield yn dref ddigon dymunol 

mewn dyffryn hardd, gyda’r tai a’r adeiladau cyhoeddus wedi eu hadeiladu â 

charreg lliw hufen-frown. Os byddwch yno rywdro hoffwn eich annog i fynd i 

mewn i Neuadd y Dref, oherwydd mae’n adeilad trawiadol dros ben. Yn oes 

Victoria roedd trefi gogledd Lloegr i gyd yn awyddus i ddangos eu statws a’u 

cyfoeth trwy adeiladu neuaddau gwych - nid yw Huddersfield yn eithriad yn 

hynny o beth. 

Yn ystod y prynhawn Sadwrn bu’r Côr yn cystadlu yn y gystadleuaeth i gorau 

meibion ac yna yn y gystadleuaeth agored. Yn y gystadleuaeth gyntaf canwyd 

Heriwn, Wynebwn y Wawr gan Gareth Glyn ac Agnus Dei gan Bizet. Roedd 

cryn ddathlu ymysg yr aelodau pan gyhoeddodd y beirniad, Steven Roberts, mai’r Brythoniaid oedd wedi cipio’r 

wobr gyntaf. Yna, ymlaen i’r gystadleuaeth agored, gan gystadlu yn erbyn amrywiaeth o gorau meibion, corau 

merched a chorau cymysg. Y tro hwn canwyd tair cân, sef Prayer  allan o Lohengrin gan Wagner, Cyn cau llygaid 

gan Ieuan Rees-Davies  ag Anthem allan o Chess. Pan gyhoeddwyd mai’r Brythoniaid oedd wedi ennill y categori 

agored hefyd roedd John Eifion, arweinydd y Côr, ynghyd â’r aelodau ar ben eu digon. Gyda dwy wobr gyntaf wedi 

eu cipio estynnwyd gwahoddiad i’r Côr gystadlu yng nghystadleu-

aeth “Côr yr Ŵyl” yn ystod y cyngerdd cloi nos Sadwrn. Y tro hwn 

roedd mwy o bwyslais ar yr elfen adloniannol ac fe ganodd y Côr 

One Day Like This  gan y grŵp cyfoes, Elbow, a’r hen ffefryn O Sole 

Mio. Roedd chwe chôr yn cystadlu a’r ail wobr a ddaeth i ran y Bry-

thoniaid y tro hwn, gyda’r wobr gyntaf yn mynd i gôr merched, 

dawnus o Peterborough. 

Gallwch ddychmygu fod John Eifion, Elizabeth Ellis, cyfeilydd y 

Côr, ynghyd â’r aelodau wedi mwynhau dathlu llwyddiannau’r di-

wrnod, y noson honno! 

OEDFAON MIS MAWRTH  2019  

Dydd Sul, Mawrth 3ydd - 10 o.g. y bore  - Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth 

Dydd Sul,  Mawrth 10fed - 10 o.g. y bore  - Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel, Caernarfon 

Dydd  Sul,  Mawrth 17eg - 10 o.g. y bore  - Y Parchedig Gerallt Lloyd Evans, Llangristiolus, Ynys Môn 

Dydd Sul, Mawrth 24ain  - 10 o.g. y bore -Uno yn Judah, Y Parchedig  Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol UBC 

Dydd Sul, Mawrth 31ain - 10 o.g. y bore  - I’w drefnu gan y Swyddogion 


