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Annwyl Gyfeillion, 

Yn y daflen hon rwyf am sôn am fynwentydd.  Yn y dyddiau cynnar roedd mynwentydd wedi eu lleoli o fewn 

ffiniau tir eglwysi a chapeli ond heddiw maent i’w canfod ar dir cyhoeddus ac yn cael eu rhedeg a’u rheoli gan 

gynghorau llywodraeth leol.  Yng Ngwynedd mae mynwentydd fel arfer dan reolaeth Cyngor Gwynedd ond mae 

yna enghreifftiau o fynwentydd dan reolaeth cynghorau cymuned fel Cyngor Cymuned Llanelltyd. 

Gyda phob claddedigaeth mae costau i’w talu i ofalu am y fynwent.  Mae’r gost yn cynnwys taliadau am y plot, 

torri’r bedd a gosod carreg fedd.  Wedi cwblhau'r bedd y teulu fydd yn gyfrifol amdano gan gynnwys ei gyflwr a’i 

ddiogelwch.  Tybiaf y bydd rhai o’r farn bod costau claddedigaeth yn uchel ond mae’r costau yn mynd tuag at gynnal 

a chadw'r fynwent gan gynnwys agweddau megis torri gwair, tocio gwrychoedd a thrwsio waliau.  Mae cynghorau 

yn cadw manylion o’r beddi, manylion fel cynllun yn dangos lleoliad y beddi a’r ysgrif sydd ar y cerrig beddi. 

Mae gan fynwentydd reolau sydd yn rhaid eu dilyn ac mae'r rhain yn medru amrywio o fynwent i fynwent.  I 

gynnal a chadw mynwentydd yn effeithiol ni chaniateir plannu bylbiau blodau na llwyni ar fedd ond mae rhai 

mynwentydd yn caniatáu gosod teganau fel melinau gwynt bach a goleuadau solar. Mae’n bosib hefyd bod gofynion 

parthed maint y garreg fedd a caniateir. 

Y ffordd draddodiadol yn ôl y ffydd Gristnogol i leoli arch mewn bedd yw bod pen y corff ar yr ochr orllewinol a’r 

traed tua’r dwyrain.  Mae’r syniad hwn yn dod o’r Efengyl yn ôl Mathew 24:27 ‘Oherwydd fel y mae’r fellten yn dod 
o’r dwyrain ac yn goleuo hyd at y gorllewin, felly bydd dyfodiad Mab y Dyn’.  Felly, i’r Cristion sy’n credu mewn 

atgyfodiad y meirw, mae lleoli corff i wynebu'r dwyrain yn galluogi'r meirw i weld Ailddyfodiad Iesu.  Yn 

ddiddorol, mae allor Eglwysi Anglicanaidd ar ochr dwyreiniol yr adeilad am yr un un rheswm. 

Mae gan rhai pobol diddordeb mewn treulio eu hamser hamdden yn pori mewn mynwentydd.  Mae’r bobol hyn yn 

cael eu galw’n ‘taphophile’ - gair o’r Groeg sy’n golygu ‘i garu beddi’  Mi ellir fod ganddynt ddiddordebau yn y 

geiriau sydd wedi cael eu hysgrifennu er cof am yr ymadawedig neu’r gwaith cerflunio a’r llythrennau ar gerrig 

beddi.  Hefyd mae rhai yn mwynhau barddoni neu arlunio mewn mynwentydd. 

Mae amrywiaeth o ysgrif wedi eu rhoi ar gerrig beddi gan seiri maen.  Mae rhai cerrig beddi cynnar gyda 

chamgymeriadau fel gair gyda chymysgedd o lythrennau bras a llythrennau bach, neu lythrennau wedi cael eu 

hargraffu yn anghywir.  Mae rhai o’r farn mai nid gwaith seiri dibrofiad yw'r rhain ond gwaith wedi cael ei wneud 

gan seiri profiadol yn fwriadol i fod yn greadigol.  Hyd at tua chanol 1960au roedd naddu cerrig beddi yn cael ei 

wneud gyda chŷn a mwrthwl ond ers hynny mae’r gwaith yn cael ei wneud gan beiriant a chyfrifiadur a’r garreg fel 

rheol yn wenithfaen. 

Yn ddiddorol dim ond un gair, sef mynwent, sydd gan yr iaith Gymraeg ar gyfer man claddu’r meirw.  Yn yr iaith 

Saesneg mae dau air sef ‘graveyard’ a ‘cemetery’.  Mae’r gair ‘graveyard’ yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio mynwent 

sydd wedi ei leoli o fewn ffiniau eglwys neu gapel ac felly mae’n gysylltiedig â chrefydd ac oherwydd hyn yn dir 

cysegredig.  Mae ‘cemetery’ yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio mynwent ar dir sydd ddim yn gysylltiedig gydag 

eglwys ac felly nid yw’n gysylltiedig â chrefydd. A dyna ni, ychydig bach o hanes mynwentydd i chi. 

Da i’w gallu dweud fod teulu Ty’n y Coed, Arthog, wedi gwella’n eitha da erbyn hyn a braf oedd cael croesawu Mr 

Gerallt Hughes a Mrs Dorothy Hughes yn ôl i’n plith.  Deallaf hefyd nad yw Mr Gareth Roberts wedi bod yn dda yn 

ddiweddar. Braf oedd gweld yntau yn ôl hefo ni. 

Rydym yn dal yn byw mewn cyfnod digon annifyr. Lle bynnag yr ydych, mae’n hynod o bwysig eich bod yn cymryd 

gofal, dim ots beth yw eich oedran.  Cofiwch gario mwgwd gyda chi, mae o mor bwysig â hances poced.  Cymerwch 

bwyll a pheidiwch â rhuthro. 

Dwi am orffen y llythyr gydag adnod rwyf yn ei ddefnyddio yn gyson yn fy llythyrau ac mae’n dal yn berthnasol y 

dyddiau hyn.  ‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond mae llawer i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, 

awn allan i weithio’. 

          Yn gywir, ar ran y Swyddogion, 

                   Henry M. Edwards 



 

YDYCH CHI YN TAPHOPHILE ? 

Yn ei lythyr y mae Mr Henry Edwards yn son am fynwentydd ac ymdengys eich 

bod yn “taphophile” os ydych yn mwynhau ymweld â nhw. Rhaid cyfaddef fy mod 

yn tueddu i fwynhau sefyllian mewn mynwentydd, gan grwydro o fedd i fedd er 

mwyn astudio’r geirau a’r cerfiadau cain sydd i’w gweld arnynt. Diddorol yw gweld 

y galwedigaethau a oedd y gysylltiedig â’r ymadawedig, yn enwedig yn oes y Fren-

hines Victoria - galwedigaethau sydd bellach wedi diflannu o’r tir mewn sawl 

achos. Maent yn rhoi darlun diddorol i ni o gymdeithas yr oes. Mae’r fynwent tu 

cefn i Salem yn le da i ddechrau arni ond cymerwch ofal yno - mae angen gofal ar y 

llechwedd. 

Mae fy hen daid, William Williams, Pantycelyn (ie, wir i chi!) wedi ei gladdu 

gyda’i wraig, Elen ym mynwent Pencefn, Trawsfynydd. Roedd ganddynt ddeuddeg 

o blant - bu farw pedwar ohonynt cyn iddynt gyrraedd eu chwech oed; mudodd tri 

arall i Batagonia ac nis gwelwyd hwy gan eu rhieni byth wedyn. Cafodd mab arall 

ei anafu’n ddrwg yn y Rhyfel Mawr. Collodd William ei wraig a hithau ond yn 39 oed. Bu farw yntau yn ei 

chwedegau o glefyd llwch y chwarel. Cafodd fywyd caled ac mae hynny yn cael ei adlewyrchu yng ngeiriau’r 

englyn ar ei garreg fedd - gweler isod. Drws nesaf i fedd eu rhieni y mae bedd y pedwar plentyn a fu farw yn 

ifanc, yn eu mysg Robert (Bob)1886 -1889. Y mae’r englyn ar y garreg yn adlewyrchu dioddefaint Bob druan. 

 

OEDFAON MIS TACHWEDD 

Dydd Sul, Tachwedd 7fed - 10.00  - Ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul, Tachwedd 14eg - 10.00  - Y Bnr Richard Jones, Caernarfon  

Dydd Sul, Tachwedd 21ain - 10.00 - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Tachwedd 28ain - 10.00 - Y Parchedig John Owen, Rhuthun  

Cofio William Williams  

Mab tawel ymhob tywydd – wele graith 

aml groes ar ei ysgwydd. 

Dan ei gariad neu’i gerydd - 

Ai’n nes i’w Dad nos a dydd. 

                       Glan Edog 

Cofio Bob Bach 

Llawer gwell ydyw bellach – newidiodd 

Anwadal fyd afiach 

Am geinion gwlad amgenach – 

Heibio i boen aeth Bob bach. 

                                             Ellis Williams (ei ewythr) 

CYFRANIADAU I’R BANC BWYD AC I FFOADURIAID AFGHANISTAN 

Diolch o galon i bawb a gyfrannodd yn hael eto eleni tuag y Banc Bwyd lleol yn eglwys Elim yn y Bermo, 

ynghyd â deunyddiau ymolchi a hylendid i ffoaduriaid Afghanistan. Fe es â’r bwydydd draw i’r Bermo yn fuan 

wedi’r oedfa ac fel bob blwyddyn arall roeddynt yn werthfawrogol iawn ohonynt. Mae’r Banc wedi ehangu’n 

sylweddol es i mi ymweld dwy flynedd yn ôl. Yr adeg honno roedd y storfa yng nghefn y `stafell ble maent yn 

addoli ond roeddynt yn gweld fod y storfa yn raddol 

yn cymryd mwy a mwy o ofod. Felly, penderfynwyd 

addasu a gwneud defnydd o’r ystafell helaeth sydd 

ganddynt i fyny staer. Roedd yn agoriad llygad 

gweld y drefn a oedd yn bodoli yno - dwsinau o drês 

plastig a silffoedd yn llawn o amrywiol fwydydd, pob 

un wedi’i drefnu’n ofalus o ran cynnwys a dyddiad. 

Mae ganddynt ddealltwriaeth dda iawn gyda gwir-

foddolwyr mewn ardaloedd eraill megis Dysynni, 

Dolgellau, Penrhyndeudraeth ayyb. Mae yna 

becynnau yn cael eu dosbarthu i’r ardaloedd hyn yn 

wythnosol a’r blychau gwag yn cael eu casglu a’u 

hailddefnyddio. Cyn iddo ymadael â’r Fro, Mr Ste-

phen Rowe oedd yn cydlynu’r ........DROSODD 



 

CREFYDD - Myfyrdod gan y Parchedig Patrick Slattery 

Rwy’n hoff iawn o’r pulpudau minffordd, poster gydag adnod o’r Beibl neu neges Gristnogol arno, y gall pawb 

sydd yn mynd heibio gweld, tu allan i rai eglwysi. Rwyf yn argyhoeddedig bod hyn yn un ffordd effeithiol o 

genhadu. Dyma neges a welais y tu allan i eglwys yn ddiweddar: ‘Nid ydym yn cynnig Crefydd ond 

Cristnogaeth.’                                                                                                                 

Rwy’n teimlo’n anesmwyth yng nghwmni rhai pobl grefyddol. Cefais brofiad annifyr iawn wrth deithio yn 

gynnar ryw fore Sul, ar y trên i Lundain i bregethu, a minnau’n gwisgo coler gron. Dyma ddyn yn dod i ei-

stedd wrth fy ochr a dechrau siarad am grefydd. Peidiwch â chamddeall, rwyf wrth fy modd yn siarad am gre-

fydd, ond roedd yn amhosibl cael cyfle i siarad gyda’r dyn hwn. Roedd yn rhaid iddo ddweud ei ddweud gan 

mai dyn crefyddol oedd e, ond eto roedd yn feirniadol o’r eglwys. Y gwir yw, nid gair poblogaidd yw’r gair 

crefydd i lawer o bobl ym Mhrydain heddiw. Mae llawer yn  cysylltu crefydd gyda rhyfeloedd yn y byd, ac yn 

beio crefydd am hyn.                                                                                       

Mae sawl dehongliad o’r gair crefydd. Yn ôl Geiriadur Charles: ‘ceisio Duw ’ yw crefydd. Felly, crefydd yw’r 

gydnabyddiaeth fod yna ‘rym’ yn rheoli bywyd. Y ‘grym’ hwn yw Duw sy’n rheoli pob rhan o’n bywyd. Wrth 

natur rydym yn fodau crefyddol ac yn ceisio ein Duw. Dyna oedd profiad Awstin Sant: ‘Fe’n gwnaethost er 

mwyn dy hunan ac mae ein calonnau yn anesmwyth hyd nes y cant orffwystra ynot Ti.’ Ond mae llawer o bobl 

yn ceisio duwiau eraill, duwiau maent yn creu eu hunain. Ond y perygl yw y gall pobl droi crefydd yn 

rhywbeth llai na cheisio Duw a thrwy hynny wneud dim ond creu delwau. Hawdd iawn dadlau bod Prydain 

wedi cefnu ar wir grefydd ac wedi mabwysiadu crefyddau estron, sef addoli eilunod o bob math. Ac mae pobl 

o bob oedran wedi gwneud delwau o’u harwyr, o’r byd chwaraeon i fyd cerddoriaeth. Ers blynyddoedd mae 

gamblo yn grefydd i lawer, ac mae lotrïau wythnosol yn  grefydd llawer o bobl.  Mae ceisio cyfoeth yn tynnu 

oddi wrth wir fyw a hapusrwydd mewnol sydd i’w gael mewn gwir grefydd yn unig. “ y mae cyfoeth mawr 

mewn gwir grefydd ynghyd a bodlonrwydd mewnol.” 1 Timotheus 6:6.                                                                                                           

Ond pa hawl sydd gennym i feirniadu fel ‘Crefyddwyr’? Oni ddywedodd Iesu, “Peidiwch â barnu, ac ni chewch 

eich barnu” Luc 6:37. Y gwir yw pan mae’r eglwys yn codi llais rydym yn cael ein beirniadu ac yn cael ein 

cyhuddo o fod yn gul ac yn amherthnasol i’r oes ac i’r gymdeithas. Felly rydym yn cau llygaid a chadw’n 

ddistaw a hyd yn oed yn cyfaddawdu.                                                                                    

Dysgeidiaeth Iesu am grefydd yw, “ Byddwch yn ofalus  i beidio gwneud sioe o’ch crefydd, er mwyn i bobl 

eraill eich gweld chi.” Mathew 6:1.                                                                                                        

Mae Iago yn crynhoi dysgeidiaeth y Beibl am grefydd gan ddweud: “ Y math o grefydd mae Duw y Tad yn ei 

ystyried yn bur ac yn ddilys ydy’r grefydd sy’n gofalu am blant amddifad, a gwragedd gweddwon sy’n dioddef, 

ac sy’n gwrthod dylanwad y byd.” Iago 1:27.   Delwedd Duw yn yr enaid yw gwir grefydd sy’n ein harwain i 

helpu’r rhai sydd mewn angen.                                                               

Rhaid i ninnau bod yn esiampl dda a chadw safon yr eglwys a herio’r crefyddau sydd wedi dylanwadu ar bobl 

i’r fath raddau fel eu bod yn addoli delwau.                                                                                             

Dyma gyfle gwych i’r eglwys gynnig gwir grefydd sef Cristnogaeth i gymdeithas sydd ar gyfeiliorn. 

I fywyd glan, i grefydd bur, o achub Di ein gwlad.  Elfed 

Deunydd darllen - Matthew pennod 6 adnodau 1-4. 

Defnyddiwch emyn 866  Caneuon Ffydd fel gweddi. 

trefniadau yma yn Nolgellau ond bellach Mr Elfed Lewis, y 

Brithdir, sydd yn gyfrifol amdanynt. O fis Tachwedd ymlaen 

bydd y banc ar agor rhwng 2 a 3 o’r gloch  ar brynhawn Gwener a 

hynny yn Festri Ebeneser. Os oes rhywun wirioneddol angen cy-

morth yn gynharach yn yr wythnos gellir mynd â phecyn iddynt. 

Mae angen i’r rhai sydd angen cymorth gael eu cyfeirio gan 

asiantaethau lleol e.e. canolfan waith, meddyg, CAB, gweithwyr 

cymdeithasol ayyb. Rydym yn dal ein gafael yn y deunyddiau 

ymolchi am ychydig wythnosau nes y bydd y gwaith o leoli’r 

ffoaduriaid mewn safleoedd mwy parhaol wedi datblygu. Rwyf 

mewn cyswllt rheolaidd gyda Mrs Joan Pugh ynglŷn â hyn. 


