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Y tu mewn: 

Llyfr a newidiodd y byd 

Cefnogwch y Gymanfa! 

Ar y daith! 

Wele’n cychwyn bedwar deg … neu rywbeth tebyg i hynny. Ddydd Sul, Gorffennaf 14, 

oedd diwrnod Taith  Gerdded Flynyddol capeli’r Smotyn Du . Y tro yma, fe gerddodd 

y criw o Gapel y Groes yn Llanwnnen, hyd yr hewl gefn i Gribyn lle’r oedd clamp o de 

yn eu haros yn y Festri. Mae’r arian eleni’n mynd at  Dîm Ymateb Aciwt Ceredigion. 



 

Croeso 
Croeso i rifyn Awst—a’r Eisteddfod— 

o’r Ymofynnydd, gyda chyfle i ledaenu 

neges yr Undodiaid ymhellach a 

chyrraedd pobl newydd. 

Eisoes, mae criw o Undodiad yn 

cwrdd yn ardal Bangor—trwy gyfrwng 

y Saesneg yn bennaf, ond fod rhai hefyd 

yn siarad Cymraeg ac felly’n creu 

cnewyllyn posib ar gyfer addoli trwy’r 

Gymraeg hefyd. 

Mae sylw yn y rhifyn yma i hanner 

canmlwyddiant cyhoeddi’r gyfrol 

Honest to God, sydd efallai’n dangos 

bod yr oed yn aeddfed ar gyfer math o 

ymwneud ysbrydol sy’n agored o ran 

meddwl a dychymyg. 

Dod ynghyd ym Mhenrhiw 

Aeth llond dwrn o gynrychiolwyr 

o’r Smotyn Du i lawr i Sain Ffagan 

ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf i 

ymuno gyda thrip Cymdeithas 

Undodaidd Canolbarth Lloegr yn 

hen gapel Undodaidd Penrhiw. 

Roedd y capel bach yn orlawn ac 

fe gynhaliwyd gwasanaeth 

meddylgar, yn cyffwrdd â rhai o 

egwyddorion canolog Undodiaeth. 

Ymhlith y geiriau cofiadwy, 

roedd y rhain (yn Saesneg) gan 

Carolyn McDade: 

Ysbryd bywyd, dere i mewn i mi, 

Cana yn fy nghalon holl dannau 

trugaredd. 

Chwyth yn y gwynt, cwyd yn y môr, 

Symuda yn fy llaw, gan roi ffurf 

cyfiawnder i fywyd. 

Wreiddiau, dal fi’n dynn; adenydd 

rhyddha fi. 

Ysbryd bywyd, dere ataf fi, dere ataf 

fi. 

 

Yr Is-Lywydd newydd 

Mae’n bleser cyhoeddi mai Is-

Lywydd y Gymdeithas yw Nans 

Davies, o Gapel y Groes. Fe fydd 

hi’n gwasanaethu yn y swydd rhwng 

2013 a 2015 ar ôl cael ei dewis yn 

unfrydol yng Nghyfarfod y 

Gymdeithas yng Nghapel 

Rhydygwin ym mis Gorffennaf. 

Fe fu Nans yn Ysgrifennydd y 

capel am flynyddoedd ac, ar hyn o 

bryd, mae hi a’i chwaer, Mair 

Potter, yn rhannu gwaith y 

Trysorydd yno. 

Mae hefyd yn un o’r 

organyddesau yng Nghapel y Groes 

a’i gwreiddiau’n ddwfn yno. 

Newyddion y Gymdeithas 

Erbyn hyn, mae dau gyfarfod wedi bod dan 

arweinyddiaeth Carwyn Tywyn er mwyn ceisio 

datblygu arweinyddiaeth leyg yn ein capeli. 

Roedd y cyfarfod cynta’ yng nghapel 

Rhydygwin ym mis Mai a’r ail yn Festri 

Brondeifi ym mis Mehefin. 

Roedd nifer o bynciau wedi’u trafod yn 

edrych sut y gall aelodau gyfrannu at fywyd eu 

capeli. 

Y penderfyniad allweddol ym Mrondeifi oedd 

sefydlu cylch  trafod newydd o’r enw Y 

Ganhwyllbren er mwyn rhannu ein barn a’n 

profiad am bob math o bynciau sy’n bwysig i ni 

– ein ffydd, ein capeli a’n cymdeithas. 

Bydd cyfarfod cynta’r Ganhwyllbren nos Iau, 

12 Medi, yn Festri Capel y Graig, Llandysul, am 

7.30pm a’r bwriad yw trafod y llyfryn, Ein 

Ffydd, a gyhoeddwyd ar gyfer y GA. 

Cynnau Y Ganhwyllbren 
Cyfle newydd i drafod a rhannu profiad 



O Ddesg Yr Ysgrifennydd 
 

Cyflawn We? 
Mae cyfarfod yr Undodiaid yn Eisteddfod 

Genedlaethol Sir Ddinbych yn trafod un o 

bynciau mawr y dydd – lle’r We yn ein capeli 

a’n crefydd.  

Mae’n debyg bod y gair “chwyldro” wedi cael ei 

ddefnyddio gan wleidyddion a’r byd marchnata  a 

hysbysebu, nes ei fod, yn amlach na pheidio, yn 

ystrydeb wag. Ond, os ystyriwn sut y mae dulliau 

cyfathrebu wedi newid yn ystod yr 20 mlynedd 

diwethaf, mae’r gair “chwyldro” yn briodol. 

Mae’n debyg y bydd llawer ohonoch bellach yn 

gyfarwydd, i ryw raddau, gyda’r We  fyd-eang, hyd yn 

oed os nad ydych yn ei defnyddio. Gyda llaw, gallwn ni 

Undodiaid ymfalchïo yn y We, gan mai’r Undodwr o 

Loegr, Tim Berniers-Lee, a ddyfeisiodd y syniad. Erbyn 

hyn, bydd nifer fawr ohonoch yn defnyddio e-bost pob 

dydd yn y gwaith, neu’n achlysurol er mwyn cadw 

cyswllt gyda theulu a ffrindiau sydd yn byw ymhell. 

Ond. Beth am “Facebook”? “Trydar” (Twitter?) 

“LinkedIN”? “Blogio”? Negesfyrddau? “Skype”? 

“Apps”? “I-phone”? “Tablet”? “Android”?  

Nawr, rwyf i’n hoffi ystyried fy hun, yn 38 oed, yn 

ŵr cymharol ifanc. Ond mae’r datblygiadau a’r 

newidiadau mewn teclynnau a thechnoleg, a’r ffyrdd 

amrywiol sydd ar gael i gyfathrebu erbyn hyn, yn gallu 

bod yn eithriadol o anodd eu dilyn. Ac mae’r 

newidiadau’n digwydd bron bob dydd. 

Erbyn hyn, mae gan bron bob ffydd ac enwad 

crefyddol ryw fath o bresenoldeb ar y We. Mae ganddon 

ni Undodiaid wefannau Cymreig a Phrydeinig a chyfrif 

Trydar (@UndodiaidCymru).  

Mae sawl fforwm Undodaidd i’w weld ar safle 

“Facebook”, gan gynnwys grŵp o’r enw “Undodiaid y 

Smotyn Du” yn ogystal â grŵp ar gyfer Cymdeithas 

Undodiaid y De Ddwyrain, a chynulleidfa Caerdydd.  

Yn ddiweddar, bûm yn cynnal gweithdy ar gyfer 

Undodiaid Caerdydd, er mwyn cyflwyno agweddau o’r 

We fyd-eang i’r gynulleidfa yno. (Byddwn hefyd yn 

falch iawn i baratoi gweithdy tebyg ar gyfer Undodiaid 

Ceredigion, pe bai diddordeb).  

Ond i ba raddau y mae’r holl weithgarwch ar y We’n 

ychwanegu neu yn helpu at gynnal ein ffydd? Ar hyn o 

bryd, mae trwch gweithgarwch yr enwadau ar y We 

wedi ei ddyfeisio, yn y pen draw, er mwyn ceisio annog 

pobl i droi mewn i gapel ar y Sul.  

Gellid ddadlau mai yn y gweithgareddau mwy 

traddodiadol - taith gerdded, bore coffi, cyfarfodydd y 

Gymdeithas neu Urdd y Benywod - y gwneir y gwaith 

gwirioneddol sylfaenol a ffrwythlon. Ychydig iawn, os o 

gwbl, y mae gweithgareddau traddodiadol Y Smotyn 

Du’n dibynnu ar y We neu e-bost, hyd y gwn i. 

Eleni, rwyf wedi trefnu bod Yr Undodiaid yn cynnal 

cyfarfod cyhoeddus ym Mhabell y Cymdeithasau yn 

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych ar y thema: “Y 

We: Dyfodol Ffydd Cymru?”  

Cynhelir y cyfarfod am 11.30 fore dydd Mawrth 6 

Awst, ym Mhabell y Cymdeithasau (B).  

Dyma’r panel: Y Parch. John Gwilym Jones (yn 

cynrychioli fforwm ar-lein Cristnogaeth 21), Cathrin 

Daniel (Pennaeth Cymorth Cristnogol),  Parch Rhys 

Llwyd (Y Bedyddwyr: blogiwr a thrydarwr efengylaidd 

blaenllaw), Siân Howys (Cristion sydd yn aelod 

blaenllaw o Gymdeithas yr Iaith, a thrydarwraig amlwg), 

Mabon ap Gwynfor (Cristion o gefndir gwleidyddol 

sydd yn amlwg iawn ym myd blogio ac thrydar) 

Mae enwau’r panel yn addo sgwrs dda ac mi fydd yn 

sesiwn eithaf bywiog i mi ei chadeirio!  Rwy’n 

gobeithio y bydd y cyfarfod yn fmynd i’r afael â rhai o’r 

cwestiynau a’r tensiynau sy’n codi wrth i’r We ddod yn 

rhan ganolog o gyfathrebu.  

Eisoes, rwyf wedi derbyn neges gan BBC Cymru yn 

mynegi diddordeb yn y cyfarfod. Felly, os ydych chi ar y 

Maes ddydd Mawrth yr Eisteddfod, cofiwch ddod draw i 

gefnogi eich enwad yn nhiroedd pell y Gogledd! 

Diolch am eich cefnogaeth. 



Hanner can mlynedd yn ôl i eleni, yn 1963, cyhoeddwyd 

llyfr 140 o dudalennau a greodd gryn dipyn o storm ym 

myd crefydd ac a arweiniodd at drafodaethau di-ri’ am 

natur Duw a pherthynas dynoliaeth a Duw.  

Honest to God oedd enw’r llyfr neu, o’i gyfieithu, 

Wir i Dduw, a’i awdur oedd John A.T. Robinson, Esgob 

Woolwich ar y pryd. Fe fu farw 30 o flynyddoedd yn ôl 

fel mae’n digwydd, yn 1983. 

Daeth y llyfr yn werthwr gorau (os dyna’r cyfieithiad 

cywir o best seller) a’i glawr yn enwog gyda’r llun o 

gerflun mewn efydd o lencyn yn eistedd - Seated Youth - 

o waith Wilhelm Lehmbruck.  

 Mae’r gyfrol yn beirniadu diwinyddiaeth Gristnogol 

draddodiadol ac, fel y byddech yn disgwyl, fe ysgogodd 

hynny ddadlau mawr.  

Dair blynedd ynghynt, yn 1960, roedd yr Esgob wedi 

creu trafodaeth fywiog oherwydd iddo amddiffyn y llyfr 

Lady Chatterley’s Lover gan D H Lawerence.  

Meddai John Robinson ar y pryd  “Lawrence did not 

share the Christian valuation of sex, but he was always 

straining to portray it as something sacred, in a real 

sense as an act of Holy Communion”. 

 Aeth ymlaen i ddatgan ei fod yn credu y dylai 

Cristnogion ddarllen Lady Chatterley’s Lover am eu bod 

yn fodlon lladd pobl ac ymwrthod â phroses daioni 

naturiol y greadigaeth – yn y gorffennol ac yn y dyddiau 

hynny hefyd.  

Roedd hyn i gyd y flwyddyn wedi i Ddeddf 

Cyhoeddiadau Anweddus 1959 ddod i rym gan 

ddiwygio’n sylweddol y gyfraith yn ymwneud ag 

anlladrwydd. Roedd hi wedi ei chyflwyno gan y 

Chymro, Roy Jenkins, gan greu trosedd newydd o 

gyhoeddi deunyddiau anllad a rhoi’r hawl i’r heddlu 

gipio deunyddiau o’r fath.  

Ar yr un pryd, roedd yn creu dwy amddiffyniad, gan 

gynnwys yr hawl i ddadlau bod cyhoeddi’r deunydd er 

lles y cyhoedd. Dyna’r amddiffyniad yr oedd John 

Robinson wedi ei gefnogi pan gafodd Llyfrau Penguin 

eu herlyn tros gyhoeddi Lady Chatterley’s Lover. 

O Lady Chatterley at  

Honest to God 

Mae’n debyg mai’n fuan ar ôl yr helynt hwnnw yr 

oedd Esgob Woolwich wedi dechrau o ddifri’ ar baratoi 

ei lyfr mawr.  

Cyn rhoi ei feddyliau ar bapur mi roedd John 

Robinson wedi bod yn ystyried y cynnwys am beth 

amser. Yn 1962 o ganlyniad i boen yn ei gefn bu’n rhaid 

iddo orffwys am rai misoedd. Ac yntau wedi ei gyfyngu 

i’w wely cafodd gyfle felly i ysgrifennu’r cyfan a’i roi 

mewn print. 

Ar y Sul cyn cyhoeddi’r gyfrol, roedd wedi crynhoi’r 

cynnwys mewn erthygl yn yr Observer a hynny o dan y 

pennawd Our Image of God Must Go.  

Roedd cyfuniad o Esgob oedd yn barod i ddatgan y 

fath beth, ynghyd â’i ddadleuon dair blynedd ynghynt 

am lyfr oedd yn ymwneud â rhyw, yn resipi sicr i 

gynhyrchu diddordeb a sicrhau gwerthiant.  

Yn wir, fe werthwyd 350,000 o gopïau yn y 

flwyddyn gyntaf a hynny yn bennaf o ganlyniad i 

adroddiadau yn y wasg a sylwadau mewn cyhoeddiadau 

gwahanol.  

Daeth ymateb o nifer o gylchoedd gwahanol. Bu 

beirniadaeth lem gan Archesgob Caergaint ar y pryd sef 

Michael Ramsey (1904 – 1988) a fu’n dal y swydd o 

1961 i 1974. Dywedodd ar y teledu ei fod yn gofidio am 

Wir i Dduw i chi 
 

Parch Cen Llwyd yn trafod rheswm tros ddathlu – llyfr a 

siglodd y byd crefyddol hanner can mlynedd yn ôl ac un sy’n 

dal i gael i drafod heddiw. Mae’n llyfr arbennig o bwysig i 

Undodiaid. 



y modd yr oedd yr Esgob wedi defnyddio cyhoeddiad 

mor gyhoeddus i wneud niwed i grefydd.  

Dyma’r ail dro i un o Archesgobion Caergaint 

feirniadu John Robinson. Roedd rhagflaenydd Ramsey, 

yr Archesgob Fisher (1887 – 1972) wedi ei feirniadu 

hefyd – ef oedd yr Archesgob rhwng 1945 a 1961 ac 

felly yn y swydd pan fu Robinson yn amddiffyn Lady 

Chatterley’s Lover. 

Cafodd Honest to God, 

yn ddieithriad bron, ei 

gondemnio gan yr asgell 

draddodiadol, tra’n cael ei 

ganmol fel chwa o awyr iach 

gan y rhan fwyaf o 

ryddfrydwyr crefyddol – er 

fod gan Michael Ramsey ei 

hun yr enw o fod yn 

Rhyddfrydol ac roedd llawer 

wedi synnu ar y pryd ei fod 

mor hallt yn ei gondemniad.  

Pam fod y 

llyfr mor 

ddadleuol? 

Roedd John Robinson yn 

pwysleisio’r hawl ac, yn wir, 

yr angen am ymchwilio 

mewnol i ddod o hyd i 

Dduw ac mae’n gwrthod y 

syniad o 'Dduw Lan Fry’ neu ‘Allan Fan Draw’.  

Roedd hyn yn unol â’i gred fod pobl heblaw’r rhai 

oddi mewn i’r ffrâm crefyddol traddodiadol ac 

uniongred yn cael eu galw.  

Yn wir, roedd yn teimlo’n gryf fod ymlyniad at 

uniongrededd draddodiadol yn gwneud niwed i grefydd 

a hynny yn bennaf am nad oedd lleygwyr yn deall hynny 

o gwbl.  

.Pwysleisia’r pwysigrwydd o weld bod datguddiad 

Duw yn beth cyffredinol y tu hwnt i gyfyngiadau 

"crefydd" neu "eglwys."  

Roedd yn bryder iddo fod pobl fel ef, oedd yn barod i 

gwestiynu a herio, yn cael eu beirniadu a’u hystyried yn 

elynion i grefydd 

I wneud ei bwynt yn gliriach, roedd hefyd yn cyfuno 

rhai o syniadau meddylwyr diweddaraf y cyfnod, Paul 

Tillich, Dietrich Bonhoeffer a Rudolf Bultmann.  

Mae'r llyfr hefyd yn cyflwyno'r syniad o foeseg 

sefyllfa neu foeseg y foment a oedd yn mynnu nad yw 

codau moesol yn cael eu gosod mewn carreg, ond y 

gallan nhw ddibynnu ar amgylchiadau a datblygiadau. 

O ail ddarllen y llyfr mae’n ddiddorol nodi bod y 

pwyntiau a nodwyd gan Esgob Woolwich ar y pryd yn 

dal i fod yn berthnasol ac yn dal i achosi trafodaethau 

gwahanol o fewn gwahanol draddodiadau crefyddol – a 

hwyrach bod yna fwy o 

oddefgarwch a 

dealltwriaeth ymhlith ein 

gilydd wrth eu trafod. 

Neu tybed a oes yna?  

Llun: Yr argraffiad 

dathlu o’r gyfrol 

 

“Roedd yn bryder 

iddo fod pobl fel ef, 

oedd yn barod i 

gwestiynu a herio, 

yn cael eu beirniadu 

a’u hystyried yn el-

ynion i grefydd.” 



Colofn Dylan Iorwerth 
 

Adar o’r unlliw 
 

Hen reilffordd oedd yno. Neu, yn hytrach, hen orsaf reilffordd. Roedd y lein 

yn dal i gael ei defnyddio, ond fod y teithwyr wedi mynd. 

Roedd y paent yn pilio ar y waliau a’r  ffenestri wedi’u byrddio, fel llygaid 

dyn marw. Dim ond ychydig graffiti oedd yna ar y waliau a chwyn yn dechrau 

meddiannu’r cilfachau a’r corneli i gyd. 

Bob hyn a hyn, mi fyddai trenau nwyddau anferth yn rhygnu trwodd, degau 

o wagenni glo neu danciau olew a hwter yr injan anferth yn sgrechian fel 

anghenfil gwallgo. 

Doedd yna ddim ffens i rwystro neb na gatiau i atal ceir rhag croesi tros y 

cledrau ac, ar y cerrig mân o gwmpas y cledrau, o fewn modfeddi iddyn nhw, 

roedd yna glwstwr o wyau bach llwyd. Dim nyth, dim ond wyau a cheiliog ac 

iâr  llawn ffrwst. 

Doeddwn i ddim wedi gweld  y fath adar o’r blaen; rhai tua maint aderyn 

du, ond yn wyn a brown golau a bariau bach ar eu brest. Am unwaith nid fy 

anwybodaeth i o adar oedd y broblem ond y ffaith mai mewn tre’ fach o’r enw 

Decatur yn Alabama yr oeddwn i; yn ne’r Unol Daleithiau. 

Ond, mewn gwirionedd, doedd dim gwahaniaeth ble, a doedd dim 

gwahaniaeth mai adar oedd yno chwaith. Gweld fy hunan wnes i. 

Bob tro yr oedden ni’n mynd yn agos at yr wyau, roedd y ddau aderyn yn 

cynhyrfu’n lân ac yn rhuthro tuag aton ni gan fygwth ein pigo. Ac, fel y bydd 

adar – a ninnau – yn trio gwneud eu hunain i edrych yn fwy. 

Os nac oedden ni’n cymryd sylw, roedd ymddygiad yr adar yn hynod. Nid 

ymosod yr oedden nhw, ond symud i ffwrdd, ac esgus bod wedi brifo. Hercian 

i ffwrdd yn afrosgo, un adain yn llusgo’r llawr a’r llall ar dro yn yr awyr. 

Mae yna adar eraill yn gwneud yr un peth, a rhai’n hedfan i ffwrdd oddi 

wrth eu nyth pan fydd rhywun yn dod yn agos. Trio esgus y mae’r rheiny mai 

yn rhywle arall y mae’r wyau neu’r cywion. 

Ond roedd adar Decatur yn mynd â’r esgus ymhellach. Am a wydden nhw, 

yno i fwyta’u hwyau yr oedden ni – creaduriaid ysglyfaethus oedd yn chwilio 

am damed hawdd i’w fwyta. 

Eu bwriad mae’n debyg oedd gwneud i’r ymosodwr feddwl fod prae mwy 

blasus fyth ar gael yn hawdd – aderyn wedi brifo a fyddai’n ofnadwy o hawdd 

i’w ladd. 

Pan fydd rhywbeth yn herio ein teimladau mwya’ dyfnion ninnau, pa mor 

aml y byddwn ni’n hedfan i ffwrdd i’r cyfeiriad arall ac esgus nad oes yna 

fygythiad i’w gael o gwbl? 

A phan fydd rhywbeth yn ein brifo neu ein bygwth go iawn, pa mor aml 

fyddwn ni’n ffeindio rhywbeth arall llawer llai pwysig a rhoi ein holl sylw i 

hwnnw? 
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Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol yng nghapel 

Gellionnen ym Mis Mai pan groesawyd Julie Nedin, 

aelod yn Gellionnen, yn Llywydd am y ddwy 

flynedd nesaf. Enwebwyd Tony Foster o Aberdâr yn 

Is Lywydd.  

Diolchodd y cyn Lywydd, Philip Griffiths o Gefn-

coed-y-cymer, am y croeso a gafodd wrth ymweld 

â’r cynulleidfaoedd yn ystod ei ddwy flynedd yn 

Llywydd.  

Ysgrifennydd y Gymdeithas fydd Keith Lewis Jones 

o Aberdâr, gan  olynnu Sarah Boyce o Gaerdydd a’r 

Parch Eric Jones yn parhau’n Drysorydd.   

Dyma benderfyniadau a chyhoeddiadau eraill: 

· Fe fydd Diana Bianchi o Gaerdydd a Keith 

Lewis Jones o Aberdâr yn cynrychioli’r 

Gymdeithas ar bwyllgor y Gyfadran.  

· Fe fydd y Rali flynyddol yn ymweld â 

chapel Brondeifi ddiwedd Mis Gorffennaf.  

· Fe fyddai Aberdâr a Chefncoed yn ymuno 

gyda chynulleidfa Caerdydd am wasanaeth 

Aml Ffydd ddechrau Gorffennaf.  

(adrpddoad iwcj;aw). 

Roedd yn flin deall fod Annette Marsh,  Arweinydd 

Lleyg yn Notais, Porthcawl, wedi ymddiswyddo. 

 

Cyrsiau  

Mae’r Parch Eric Jones yn cynnal nifer o sesiynau ar 

wasanaethau arbennig - Bedydd, Priodas ac Angladd 

- fel y gellir galw ar fwy o unigolion i arwain 

gwasanaethau yn ardaloedd Morgannwg lle nad oes 

gweinidog nac arweinydd. Da yw cofnodi fod saith 

person yn dilyn y cwrs cyntaf, gyda thri arall yn 

barod ar gyfer y cwrs sydd i ddilyn.  

Cymdeithas y De-ddwyrain 

Crefyddau 

yn dod 

ynghyd 
Cafodd Gwasanaeth Rhyng-Grefyddol ei 

gynnal yn Nhŷ’r Crynwyr, Caerdydd, 

Mehefin 23 dan arweiniad y Parch 

Emeritws Eric Jones o Aberdâr.  

Y siaradwyr gwadd oedd Dr. Hasan, 

o Gymdeithas Cymorth Cymdeithasol 

Issa a Chyngor Moslemaidd Cymru, a 

Colin Heyman o Synagog Ddiwygiedig 

Caerdydd.  

Trefnwyd yr achlysur gan Dewi 

Owen, Swyddog Datblygu Undodiaid 

Caerdydd, a daeth dros hanner cant 

ynghyd gan gynnwys aelodau o 

Highland Place, Aberdâr, yr, Hen Dŷ 

Cwrdd, Cefn-coed, Moslemiaid, 

Iddewon, a chrefyddau eraill. 

Arweinwyr y gwasanaeth a rhai o’r gynulleidfa. 

(Lluniau Keith Lewis-Jones) 



Newyddion y capeli  

Aberdâr 
Colli Myra Gordon 

Roedd yn flin gennym golli aelod 

ffyddlon yn ddiweddar. Roedd Myra 

Gordon a’i gŵr wedi dod i fyw i 

Aberdâr ar ôl ymddeol, a hwythau 

wedi bod yn cadw gwesty yn 

Aberdeen a Chaeredin am 

flynyddoedd.   

Collwyd Jim rai blynyddoedd yn 

ôl ac roedd Myra yn 90 mlwydd oed 

pan fu farw – roedd hi yn y 

gwasanaeth yn Highland Place ar y 

Sul blaenorol. Diolchwn am ei 

bywyd a’i chyfraniad clodwiw. Bu’r 

angladd yn Amlosgfa Llwydcoed a’r 

Parch Eric Jones yn gwasanaethu.  

 

Clwb y Plant 

Mae Clwb y Plant yn cyfarfod bob 

bore Sul am ddwyawr ac maen 

nhw’n cael blas ar lawer o wahanol 

weithgareddau fel crefftau, garddio, 

gêmau, munudau tawel a lluniaeth 

ym mhob cyfarfod.  Diolch i Joy, 

Joan a Sarah am eu brwdfrydedd.   

Urdd y Benywod 

Mae Urdd y Benywod yn cyfarfod 

bob wythnos gyda 25 o aelodau. Yn 

ddiweddar, cafwyd sgwrs 

am  “Lloches Anifeiliaid” gan y 

Parch Peter Hewis o Rydychen a 

chasglwyd dros £100 at y gwaith yn 

y cyfarfod. Hefyd, fe drefnwyd te i 

godi arian tuag at  Amnest 

Rhyngwladol sy’n gwneud gwaith 

dros garcharorion cydwybod 

(prisoners of conscience) a 

danfonwyd £225 i’r gronfa honno.  

Llwyddiant i Jacob 

Rydym yn llawenhau gyda’n 

horganydd ifanc, Jacob (sy’n 

bymtheg oed) ar lwyddo mewn 

arholiad Gradd 8 mewn piano. 

 

Darlith flynyddol 

Edrychir ymlaen at y Ddarlith 

Flynyddol ar Fedi 9fed, pan fydd 

Huw Williams yn darlithio ar 

Fudiad y Siartwyr. Mae Huw yn 

ddarlithydd ym Mhrifysgol 

Abertawe. Rydym wedi cael ymateb 

da i’n darlith flynyddol bob 

blwyddyn. 

 

Cynnal a chadw 

Mae gwaith cynnal a chadw’n mynd 

ymlaen yn barhaus a gobeithir 

gwella blaen y capel a’r ffenestr yno  

yn ystod yr haf. Fe fydd hynny yn 

golygu codi swm o £13,000 i wneud 

y gwaith. Rydym hefyd yn gwella’r 

system sain  ac offer clywed yn y 

capel a’r neuadd.  

 

Noson Caws a Gwin —  

a bach o feddwl 
dan adain Yr Ymofynnydd 

13 Medi 2013 7.30pm 

Gwesty’r Grannell, Llanwnnen 

Panel o siaradwyr: 

Dafydd Iwan, Mererid Hopwood, Parch Eric Jones 
Cadeirydd: Dylan Iorwerth 

Mynediad trwy docyn - £5. Tocynnau ar gael gan Parch Wyn Thomas, Parch Cen Llwyd, Siop 

y Smotyn Du. Neu e-bostiwch: ymofynnydd@yahoo.com 

Noddwyr y noson: Gwasg Gomer, argraffwyr Yr Ymofynnydd 



Brondeifi 

Roedd yn brynhawn hanesyddol yn 

Brondeifi ddydd Sul 30 Mehefin 

wrth ailagor yr organ yn swyddogol 

ar ôl 10 mis o weithio arni.  

Roedd wyth o’r naw organyddes 

yn cael lle blaenllaw yn sedd flaen y 

capel, sef Mrs Megan Davies, Mrs 

Beti Evans, Mrs Meinir Evans, Mrs 

Margaret Jones, Mrs Meinir Jones, 

Mrs Tanya Morgans, Mrs Dawn 

Rees a Mrs Elinor Russell. 

Roedd tua 90 o bobl yno, a 

llawer o ymddiheuriadau gan 

gynnwys llythyr oddi wrth Mrs 

Trefina Jones yn egluro na fedrai 

fod gyda’r organyddesau gan fod 

ganddi alwadau eraill – ond roedd ei 

llythyr difyr yn dwyn i gof y cyfnod 

y bu’r diweddar Mrs Rosa Evans yn 

ei hyfforddi ac ambell dro trwstan.  

Mrs Meinir Evans, ysgrifennydd yr 

organyddion, a groesawodd bawb yn 

raenus iawn gan sôn am rai o 

drysorau mwya’r capel, sef y 

ffenestr liw  o waith John Petts ac yn 

awr yr organ wedi ei hadnewyddu. 

Yn ôl yr adeiladydd, Mr Michael 

Davies, fe fydd honno’n iawn am yr 

80 mlynedd nesaf.   

Croesawodd Meinir Mr Arthur 

Roderick i ailagor yr organ yn 

swyddogol a diolchodd yntau am y 

fraint a’r anrhydedd, Soniodd fel yr 

oedd y gynulleidfa yn 1936, dan y 

Parch T Oswald Williams, am gael 

organ bib a chlywyd bod un ar werth 

yng nghapel Martin Lloyd Jones yn 

Aberafan.  

Aeth y Gw einidog,y diweddar 

Terwyn Davies, Mrs Rosa Evans a 

Miss Myfanwy Davies i’w 

gweld. Mae’n amlwg iddi blesio gan 

iddynt daro bargen, heb sylweddoli 

fod angen trydan i’w chwarae. Gan 

mai dim ond nwy oedd yn y capel, 

costiodd tua £400 i osod trydan yno.  

Dyna’r organ sydd bellach wedi 

cael ei thynnu ddarn wrth ddarn a’i 

hailadeiladu a’i thrawsnewid o 

organ fecanyddol i un drydanol - a’r 

athrylith a gyflawnodd y 

trawsnewidiad yma yw Mr Michael 

Wyndam Davies o Borthaethwy, 

ond o Landeilo’n wreiddiol. 

Cerddoriaeth oedd ei brif hobi, 

ond cafodd radd mewn Electroneg a 

Mathamateg ym Mhrifysgol Cymru 

Bangor. Bu’n athro yn y De cyn cael 

ei benodi’n ddarlithydd yng 

Ngholeg Technegol Bangor yn 1980 

a graddol droi ei hobi’n fusnes drwy 

ffurfio’r Menai Organ Company. 

Ers hynny, mae wedi ailadeiladu 50 

o organau ond mae’n dweud mai 

organ Brondeifi yw’r olaf.   

Tros ddeng mis o ymweld â 

Brondeifi cafodd groeso a llety ar 

aelwyd Awelon ac, oherwydd 

caredigrwydd Arthur a Dilwen, 

cyflwynodd Elen ag Indeg flodau 

hardd i Dilwen.  

Hefyd cyflwynodd Dafydd Jones 

lun o’r capel i Michael Davies – llun 

o waith Mrs Aerwen Griffiths, wedi 

ei fframio gan ei phriod Dan. Ar 

waelod y llun mae englyn pwrpasol 

iawn gan y Prifardd Idris Reynolds: 

Fesul darn gweithiwyd arni – i asio’r 

 Miwsig a oedd ynddi, 

     Nes bod gwres ei hanes hi 

     Yn y nodau yn oedi. 

Diolchodd y Gweinidog i Arthur a 

Dilwen, i Aerwen a Dan Griffiths ac 

i Idris Reynolds. 

Mwynhawyd saith datganiad ar 

yr organ gan Mr Davies— o ‘Aria 

from Concerto rosso’ (Handel) i 

‘Sanctuary of the heart’ (Ketelbey).  

Bu disgyblion yr Ysgol Sul hefyd 

yn cymryd rhan a chafwyd 

datganiadau ar eu trwmpedi gan 

Dafydd a Daniel Jones, unawd ar y 

piano gan Indeg Jones, unawd gan 

Elen Jones, gyda chôr yr Ysgol Sul 

yn canu ‘Diolch, Haleliwia’ a ‘Pwy 

wnaeth y Sêr Uwchben’ i gloi. 

Offrymwyd gweddi gan y 

Gweinidog ac ni allai ddarllen dim 

mwy addas na cherdd i Brondeifi 

gan Mrs Mary Oliver. 

Mynegodd ei falchder o gael 

cwmni y Maer, Mrs Dorothy 

Williams; y Dirprwy Faer, Mrs Elsie 

Dafis; Y Cynghorwyr Sir, Mri Hag 

Harris ag Ifor Williams a’i briod 

Mrs Elizabeth Williams a hefyd Mrs 

Elaine Davies Llywydd  Cymdeithas 

Undodaidd Deheudir Cymru ynghyd 

â’i phriod Dylan Iorwerth.      

 I gloi gwahoddwyd pawb i’r 

festri am de blasus gan wragedd y 

capel a braf oedd deall bod y swm o 

£4750 am y gwaith ar yr organ o 

fewn rhyw £100 i gael ei glirio.  

 

Ail-agor a Chysegru’r Organ 

Rhagor o newyddion—tud 12 



Eirian Jones yn hel atgofion am y 

Gymanfa – ac yn dangos pa mor 

bwysig  yw hi ein bod yn cynnal y 

traddodiad 

 

Wrth gyflwyno rhaglen y ganfed Gymanfa Ganu yn 

ôl yn 1992, cyfeiriodd y diweddar Ddr. D. Elwyn Davies 

at y Gymanfa fel ‘Y Gymanfa Fawr’ oherwydd ‘hyd ei 

thraddodiad, lled ei dylanwad, dyfnder ei chanu ac 

uchder ei safonau’. Rhaid cyfaddef y bu diwrnod y 

Gymanfa yn ddiwrnod ‘mawr’ i Meinir a minnau erioed 

ac yn dal i fod hyd heddiw hefyd.  

Roedd cael ffrog newydd yn uchafbwynt mawr a 

chael eistedd ar y galeri gyda’r plant eraill yn wefr. 

Roeddwn wedi cael fy swyno gan organ Soar ers pan 

oeddwn yn groten fach ac roedd fy mysedd yn ysu am 

gael cyffwrdd â’r ‘eiforis’ melfed.  

Nid oeddwn yn deall beth oedd arwyddocâd y ddwy 

‘maniwal’ yr adeg honno ac nid oeddwn yn poeni 

chwaith na fyddai fy nghoesau byrion  yn cyrraedd y 

pedal fwrdd. Rhaid cyfaddef fy mod yn gweld eisiau 

rhoi’r ‘donc’ flynyddol ar yr organ hyfryd honno. 

Yn y dyddiau hynny paratowyd y plant gan Martha 

Evans Parcyrhos a Myra Jones Melrose a chofiaf yn 

iawn sut y byddai Myra’n cael prynhawn bant o’r gwaith 

ar y dydd Gwener cyn Sadwrn y Gymanfa er mwyn 

paratoi’r wledd ar gyfer yr arweinydd gwadd a fyddai fel 

arfer yn teithio cryn bellter i ddod atom.  

Pleser o’r mwyaf oedd i mi gael cyfansoddi tonau i 

goffáu dwy a fu mor ffyddlon i’r Gymanfa am gynifer o 

flynyddoedd. Da cael dweud hefyd bod y wledd fwyd yn 

parhau o dan ofal saff ‘Caffi M&M’ gyda phob math o 

ddanteithion yn cael eu paratoi i’r cantorion rhwng y 

ddau gyfarfod. 

Mae rhaglen ein Cymanfa yn unigryw, gyda geiriau 

cyfoes wedi eu cyfansoddi dros y blynyddoedd gan ein 

gweinidogion ni, ymysg eraill. Teimlwyd rheidrwydd 

hefyd i symud gyda’r oes a chynnwys yn ein rhaglenni 

donau a chaneuon poblogaidd.  

Gallwn frolio fel enwad ein bod wedi medru 

cynnwys alawon tebyg i ‘Wonderful World’ (Louis 

Armstrong), ‘You Raise Me Up’ (Westlife) a ‘The 

World in Union’ (Cwpan Rygbi’r Byd) yn sail i’n 

hanthemau. Go brin bod unrhyw enwad arall yn medru 

hawlio’r un peth.  

Wrth baratoi’r rhaglen yn flynyddol ceisiwn ‘dorri’r 

got yn ôl y brethyn’ sydd gennym gan addasu yn ôl y 

galw a chynnwys cymaint o amrywiaeth â phosib o’r 

traddodiadol i’r cyfoes. Rydym wedi llwyddo hyd yma i 

ddal ein gafael ar ganu pedwar llais i’r oedolion gyda’r 

plant a’r ieuenctid yn canu’n ddeulais. 

Daeth ambell berl o emyn newydd i’r fei wrth 

wahodd ein hieuenctid i gyfansoddi tonau i raglen y 

plant. Diddorol oedd darllen bod rhai o emynau’r 

gorffennol pell wedi eu labeli fel ‘hurdy gurdy jigs’! 

Mewn cyfnod o drai cyffredinol mae’r Gymanfa 

Ganu hithau wedi cyrraedd croesffordd hefyd a’r peth 

hawsa’ yn y byd fyddai gadael iddi farw’n dawel gan 

adael atgofion melys am y dyddiau da a fu. Ni allwn fel 

enwad adael i hyn ddigwydd, mae gormod o bobl dros y 

blynyddoedd wedi llafurio’n galed er mwyn  ei chadw’n 

fyw.  

Tair rihyrsal yn unig sydd gennym bellach a siawns y 

gall pob yr un ohonom sbario ryw awr ar brynhawn Sul 

er mwyn dangos ein cefnogaeth. Does dim angen poeni 

am fethu â darllen cerddoriaeth; paratoir yr holl emynau 

ar dâp/cryno ddisg i’r cantorion. Dim ond gofyn am gopi 

sydd angen.  

Nid yw hon yn broblem newydd o bell ffordd. 

Cyfeiriodd y Parch T. Oswald Williams at baratoadau 

Cymanfa Seion Llandysul gan sôn am ‘ddifaterwch a 

difrawder yn yr Ysgolion Canu’-  a hynny yn 1929! 

Ymhellach poenai’r Parch Islan Jones bod safon y 

canu yng Nghymanfa 1956 yng Nghapel Soar ‘ymron 

disgyn i lefel ‘community singing’ gyda diffyg ‘darllen 

miwsig’ yn cael y bai! 

Gallwn ymfalchio fel enwad bod safon ein canu 

cynulleidfaol yn dal yn uchel ond mae angen cefnogaeth 

arnom os yw’r Gymanfa am barhau. Yn sicr mae’n 

llawer rhy werthfawr i’w cholli.  

Beth am ddod y flwyddyn nesaf? - cewch groeso 

cynnes a hwyl hefyd (os bydd ambell alto’n bresennol). 

Gallwn drefnu dod i mewn â ffwrwmau os bydd angen! 

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich gweld. 

Dewch a joiwch! 
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Lluniau’r Gymanfa … yr oedolion 

yn ei  morio hi … Eirian wrth yr 

organ … y plant yn mwynhau 

yng Nghymanfa’r prynhawn. 
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ôl yn 1992, cyfeiriodd y diweddar Ddr. D. Elwyn Davies 

at y Gymanfa fel ‘Y Gymanfa Fawr’ oherwydd ‘hyd ei 

thraddodiad, lled ei dylanwad, dyfnder ei chanu ac 

uchder ei safonau’. Rhaid cyfaddef y bu diwrnod y 

Gymanfa yn ddiwrnod ‘mawr’ i Meinir a minnau erioed 

ac yn dal i fod hyd heddiw hefyd.  

Roedd cael ffrog newydd yn uchafbwynt mawr a 

chael eistedd ar y galeri gyda’r plant eraill yn wefr. 

Roeddwn wedi cael fy swyno gan organ Soar ers pan 

oeddwn yn groten fach ac roedd fy mysedd yn ysu am 

gael cyffwrdd â’r ‘eiforis’ melfed.  

Nid oeddwn yn deall beth oedd arwyddocâd y ddwy 

‘maniwal’ yr adeg honno ac nid oeddwn yn poeni 

chwaith na fyddai fy nghoesau byrion  yn cyrraedd y 

pedal fwrdd. Rhaid cyfaddef fy mod yn gweld eisiau 
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Evans Parcyrhos a Myra Jones Melrose a chofiaf yn 

iawn sut y byddai Myra’n cael prynhawn bant o’r gwaith 

ar y dydd Gwener cyn Sadwrn y Gymanfa er mwyn 

paratoi’r wledd ar gyfer yr arweinydd gwadd a fyddai fel 

arfer yn teithio cryn bellter i ddod atom.  

Pleser o’r mwyaf oedd i mi gael cyfansoddi tonau i 

goffáu dwy a fu mor ffyddlon i’r Gymanfa am gynifer o 

flynyddoedd. Da cael dweud hefyd bod y wledd fwyd yn 

parhau o dan ofal saff ‘Caffi M&M’ gyda phob math o 

ddanteithion yn cael eu paratoi i’r cantorion rhwng y 

ddau gyfarfod. 

Mae rhaglen ein Cymanfa yn unigryw, gyda geiriau 

cyfoes wedi eu cyfansoddi dros y blynyddoedd gan ein 

gweinidogion ni, ymysg eraill. Teimlwyd rheidrwydd 

hefyd i symud gyda’r oes a chynnwys yn ein rhaglenni 

donau a chaneuon poblogaidd.  
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cynnwys alawon tebyg i ‘Wonderful World’ (Louis 

Armstrong), ‘You Raise Me Up’ (Westlife) a ‘The 

World in Union’ (Cwpan Rygbi’r Byd) yn sail i’n 

hanthemau. Go brin bod unrhyw enwad arall yn medru 
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Wrth baratoi’r rhaglen yn flynyddol ceisiwn ‘dorri’r 

got yn ôl y brethyn’ sydd gennym gan addasu yn ôl y 

galw a chynnwys cymaint o amrywiaeth â phosib o’r 
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ddal ein gafael ar ganu pedwar llais i’r oedolion gyda’r 

plant a’r ieuenctid yn canu’n ddeulais. 
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wahodd ein hieuenctid i gyfansoddi tonau i raglen y 

plant. Diddorol oedd darllen bod rhai o emynau’r 

gorffennol pell wedi eu labeli fel ‘hurdy gurdy jigs’! 

Mewn cyfnod o drai cyffredinol mae’r Gymanfa 

Ganu hithau wedi cyrraedd croesffordd hefyd a’r peth 

hawsa’ yn y byd fyddai gadael iddi farw’n dawel gan 

adael atgofion melys am y dyddiau da a fu. Ni allwn fel 

enwad adael i hyn ddigwydd, mae gormod o bobl dros y 

blynyddoedd wedi llafurio’n galed er mwyn  ei chadw’n 

fyw.  

Tair rihyrsal yn unig sydd gennym bellach a siawns y 

gall pob yr un ohonom sbario ryw awr ar brynhawn Sul 

er mwyn dangos ein cefnogaeth. Does dim angen poeni 

am fethu â darllen cerddoriaeth; paratoir yr holl emynau 

ar dâp/cryno ddisg i’r cantorion. Dim ond gofyn am gopi 

sydd angen.  

Nid yw hon yn broblem newydd o bell ffordd. 

Cyfeiriodd y Parch T. Oswald Williams at baratoadau 
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Ymhellach poenai’r Parch Islan Jones bod safon y 

canu yng Nghymanfa 1956 yng Nghapel Soar ‘ymron 

disgyn i lefel ‘community singing’ gyda diffyg ‘darllen 

miwsig’ yn cael y bai! 

Gallwn ymfalchio fel enwad bod safon ein canu 

cynulleidfaol yn dal yn uchel ond mae angen cefnogaeth 

arnom os yw’r Gymanfa am barhau. Yn sicr mae’n 

llawer rhy werthfawr i’w cholli.  

Beth am ddod y flwyddyn nesaf? - cewch groeso 

cynnes a hwyl hefyd (os bydd ambell alto’n bresennol). 

Gallwn drefnu dod i mewn â ffwrwmau os bydd angen! 

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich gweld. 

Dewch a joiwch! 

 

Lluniau’r Gymanfa … yr oedolion 

yn ei  morio hi … Eirian wrth yr 

organ … y plant yn mwynhau 

yng Nghymanfa’r prynhawn. 



Capel-y-Cwm 
Priodas Berl 

Dathlodd Eifion ac Elenid Jones, 

Talar Wen eu Priodas Berl yn ystod 

mis Mai. Llongyfarchiadau mawr i 

chi a iechyd da i chi i’r dyfodol. 

 

Pen-blwyddi Arbennig 

Dathlodd Mrs Olive Davies, Arosfa 

ben-blwydd arbennig yn ystod canol 

mis Mai a Deian Ryder, Tyngrug-

ganol ar ddiwedd mis Mehefin. 

Gobeithio eich bod eich dau wedi 

mwynhau’r diwrnod. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn adferiad llwyr a buan i 

Mrs Mary Jenkins, Cathal a fu yn 

Ysbyty Bronglais yn ddiweddar. 

Hefyd i Mrs Jean Evans, Llwyn-y-

gôg a fu yn Ysbyty Glangwili yn 

derbyn llawdriniaeth yn ystod yr 

wythnosau diwethaf. Gobeithio bod 

y ddwy ohonoch dipyn yn well 

erbyn hyn. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i rai o blant Ysgol 

Sul Capel-y-Cwm sy’n ddisgyblion 

yn Ysgol Gynradd Cwrtnewydd ar 

eu llwyddiant yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro yn 

ddiweddar gan sicrhau yr 2il safle 

yn y Gân Actol. Da iawn chi blant. 

Capel Ciliau 
Gwasanaeth yn yr ardd 

 

Ddechrau mis Mehefin cynhaliodd 

Cynulleidfa Ciliau Aeron eu 

gwasanaeth blynyddol yng ngardd 

Tŷ Glyn Davis.  

Dyma lun o'r rhai—yn aelodau a 

ffrindiau— a ddaeth i’r oedfa yma 

yng nghwmni’r gweinidog Cen 

Llwyd. 

Ac, fel mae’r llun yn dangos, 

roedd yr haul yn disgleirio hefyd. 

Taith i Sain Ffagan 

Mae bws yn cael ei drefnu i ymweld ag Amguedd-

fa Sain Ffagan ddydd Sul 8 Medi lle bydd cyfle i 

gymdeithasu ag Undodiaid y De-ddwyrain, gyda 

gêmau i'r ieuenctid a chynnal gwasanaeth yng 

Nghapel Penrhiw. 

Bydd rhai o blant y capeli yn canu yn y gwas-

anaeth-os wyddoch chi am blant a fyddai â diddor-

deb helpu-neu os oes gennych ddiddordeb dod, 

cysylltwch â'r Parch. Wyn Thomas.

Y GA y flwyddyn nesa’ 

Bydd cyfarfodydd blynyddol y GA yn digwydd yn 

Whittlebury Hall, rhwng dydd Sul 13 Ebrill a dydd 

Mercher 16  Ebrill 2014. 

Gwesty pedair seren a Chanolfan Gynadledda yw 

Whittlebury Hall yng nghanol cefn gwlad mwyn 

Northamptonshire. 

Mae yno gyfleusterau cyfarfod da gydag ystafelloedd 

gwely a bwyd o safon uchel. Mae cwrs golf 36 twll ar 

bwys, a sba ar dir y gwesty gyda phwll nofio 19 metr a 

chwistrellwyr swigod, sawna, ystafell stem, sba trobwll a 

gym gyda phob cyfarpar. 

Ymlaen llaw 

Newyddion y capeli 



Capel y Graig 

Priodas 

 Ar Ebrill 27 priodwyd Catrin 

Thomas, merch Margaret a Selwyn 

Thomas â Gareth Duncan.  Roedd y 

gwasanaeth yng ngofal ei 

gweinidog, Y Parch Wyn Thomas.   

Cyn symud ymlaen i’r wledd a 

gynhaliwyd yng Nghlwb Golff  

Trefdraeth, cafwyd lluniaeth ysgafn 

yn y festri.   

Phyllis Davies oedd wrth yr 

organ a chafwyd eitem ar y delyn 

gan Mared Tomos, ynghyd â 

darlleniadau gan Aled Williams a 

Leah Jenkins.   

Y Morwynion Priodas oedd 

Anwen Thomas ac Elain Williams 

a’r Gweision Priodas oedd Kevin 

Duncan a Tom Shaw.  

Y Tywyswyr oedd Aled 

Williams, Matthew Vaughan, 

Rhodri Williams a Trystan Davies 

a’r Morwynion Blodau oedd Aneira 

Read a Non Thomas a Cheidwad y 

fodrwy oedd Benjamin Duncan.   

Bydd y ddau’n treulio eu mis mêl 

yn yr Eidal yn ystod gwyliau’r 

haf. Maent wedi ymgartrefu yn ardal 

Llanwrda. Pob lwc i’r ddau yn eu 

bywyd priodasol. 

Cinio 

Ar ôl cwrdd y bore ar 9 Mehefin, aeth rhyw 16 ohonom i 

Dafarn y Daffodil ym Mhenrhiwllan i gael 

cinio. Cafwyd pryd blasus o fwyd a llawer o hwyl yng 

nghwmni ein gilydd.  Mae’r digwyddiad yma ar galendr 

Capel y Graig bob blwyddyn. Os oes rhai ohonoch wedi 

methu dod, byddwn yn trefnu cinio arall adeg yr 

Hydref.  

Capel y Fadfa 
Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau mawr i William 

John a Margaret Griffiths, Y Glyn ar 

ddathlu eu priodas aur. 

 

Urdd y Benywod 

Nos Fercher, Mawrth 27 bu Gyrfa 

Chwist yn y festri. yng ngofal Mr. 

Jack Jenkins. Diolchwyd gan y 

ParcheWyn Thomas. Diolch i bawb 

a gyfrannodd at y noson. Gwnaed 

elw sylweddol at yr achos a diolch 

am y gefnogaeth honno. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad llwyr a buan i 

Gerald Evans, Nantygwyddau, a 

John Davies, Glynriced, yn dilyn 

llawdriniaeth. 

 

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu 

Nantygwyddau ar golli mam, mam-

gu a hen famgu sef Sarah (Sally) 

Davies, Pentre’r Bryn. 

 

Ysgol Sul 

Ddydd Sul, Mehefin 23, aeth llond 

bws ohonom ar drip yr Ysgol Sul i 

Oakwood. Cafwyd diwrnod llawn 

hwyl a sbri ac i orffen galwom yn 

McDonalds yng Nghaerfyrddin ar y 

ffordd adre. 

Diolch i bawb a gefnogodd ac a 

helpodd y plant i ddathlu eu gwaith 

caled gydol y flwyddyn. 



Capel y Groes 

Sul y Pasg 

Daeth cynulleidfa dda ynghyd 

ddydd Sul y Pasg pan gynhaliwyd 

Oedfa Undebol y chwe chapel. 

Roedd y gwasanaeth dan ofal 

Dafydd Iwan a chafwyd neges 

bwrpasol o amserol ganddo. 

Ceinwen Roach oedd yn canu’r 

organ a gwnaed y casgliad gan 

Haydn Richards a Gwyn Jones. 

Y Sulgwyn 

Ddydd Sul y Sulgwyn am 3 y 

prynhawn cynhaliwyd Gwasanaeth 

Cymun yn y capel. Thema’r 

gwasanaeth oedd cryfhau y profiad 

ysbrydol mewn bywyd.  

Cyhoeddwyd yr emynau gan 

Ann Davies, Mair Davies, Haydn 

Lewis a Mair Potter.  

Wrth fwrdd y cymun 

cydymdeimlwyd â Magw Hughes 

ym marwolaeth perthynas agos, sef 

Olwen Hughes o Temple Bar, a 

hynny yn ystod yr wythnosau cyn y 

gwasanaeth.  

Hefyd, tua diwedd mis Ebrill bu 

David Griffiths o Lundain yn 

claddu llwch ei ddiweddar fam, sef 

Marian Griffiths, ynghyd â’i 

ddiweddar fam-gu sef Eirwen 

Jones. Cydymdeimlwyd ag yntau 

hefyd.  

Dosbarthwyd y cymun gan 

Dilwyn Thomas a fe hefyd a 

wnaeth y casgliad. Gwnaed y 

cyhoeddiadau gan Haydn Richards.  

Dymunwyd yn dda i Averina 

Lewis a Megan Jones gan fod y 

ddwy wedi derbyn triniaeth ysbyty 

yn ddiweddar. Yr organyddes oedd 

Manon Richards.  

Gwasanaeth Cymun 

Ddydd Sul 16 Mehefin am 3.00 y 

prynhawn cynhaliwyd Gwasanaeth 

Cymun yn y capel.  

Dosbarthwyd y bara a’r gwin 

gan Dilwyn Thomas.  

Yn ystod y gwasanaeth 

dymunwyd pen-blwydd hapus i 

Magw Hughes, Pantdderwen oedd 

yn dathlu ei phen-blwydd y 

diwrnod hwnnw.  

Dymunwyd y gorau hefyd i John 

Jones, Penrhyn, Broduar, 

Llanybydder, ac yntau wedi bod yn 

yr ysbyty yng Nghaerdydd yn ystod 

y pythefnos diwethaf. 

Anfonwyd dymuniadau da yn 

ogystal at Elsa Thomas, 

Caerfyrddin, a oedd yn disgwyl 

llawdriniaeth yn Ysbyty Glangwili, 

Caerfyrddin. 

Cydymdeimlwyd gyda Mair 

Potter a Nans Davies ym 

marwolaeth Eira Evans, sef modryb 

iddynt oedd yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf wedi mynd i 

fyw i Lanrug ger Caernarfon.  

Gwnaed y cyhoeddiadau gan 

Haydn Richards a Nans Davies 

oedd yn canu’r organ. Yn dilyn y 

gwasanaeth cynhaliwyd cyfarfod o 

Ymddiriedolwyr y capel.  

Gyda’n Gilydd 

Ni chynhaliwyd y gwasanaeth 

undebol a oedd wedi ei drefnu yn y 

capel ddydd Sul 30 Mehefin.  

Yn hytrach, aeth yr aelodau i 

wasanaeth o dan ymbarél At Ein 

Gilydd Gyda’n Gilydd  yn Nyffryn 

Aeron.  

Roedd y gwasanaeth yn cael ei 

gynnal y diwrnod hwnnw yng 

Ngerddi Tŷ Glyn Davis yng 

Nghiliau Aeron a hynny am 2.00 

o’r gloch.  

Roedd aelodau gwahanol 

Glybiau Ffermwyr Ieuanc Dyffryn 

Aeron yn cymryd rhan ynghyd â’r 

gantores Heather Jones. 

 

Noson Joio 

Nos Wener 7 Mehefin cynhaliwyd 

Noson Joio yng Ngwesty’r 

Grannell, Llanwnnen, gyda Dafydd 

Hywel, Sue Roderick a Dewi Pws. 

Roedd rhan o’r elw yn mynd at 

Gronfa Eisteddfod Capel y Groes a 

rhan arall at  Ysgol Gymunedol 

Llanwnnen. Roedd hi’n noson 

gofiadwy, yn gymysgedd o ganu, 

actio a hiwmor. 

 



Cribyn 

Pen-blwyddi 

Llongyfarchiadau i Eurwen Davies, 

Blaenwern; Ronald Thomas, 

Penbryn, Llanbed; a Ann Jones, Bro 

Grannell, Llanwnnen ar ddathlu pen

-blwyddi arbennig yn ddiweddar. 

Priodas 

Yn Seland Newydd Nos Galan 

2012, priodwyd Dyfed Thomas 

(mab Ronald a Morwen Thomas, 

gynt o Tŷ Newydd, Cribyn) â Greta 

Shirley, Hamilton. Mynychwyd y 

briodas gan deulu a ffrindiau agos a 

chafwyd prynhawn i’w gofio mewn 

lle bendigedig ar lan y dŵr yng 

nghartref rhieni Greta yn Waimana, 

Operau.  

Braf oedd croesawu Dyfed yn ôl 

yn ddiweddar pan gynheuoodd y 

gannwyll yn ein gwasanaeth. 

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â 

Greta mewn oedfa yn y dyfodol! 

 

Cymun a chân arbennig 

Ddydd Sul 24 Mawrth cynhaliwyd 

yr oedfa gymun fisol gan ddechrau 

ynghynt na’r arfer er mwyn cefnogi 

gweithgareddau cyntaf At ein gilydd, 

gyda’n gilydd, sef y daith gerdded 

yn Dilyn yr Asyn o Ddihewyd i 

Giliau Aeron. Fel rhan o wasanaeth 

y cymun canwyd cân arbennig gan 

Ronald Thomas. Fe, ynghyd ag 

Olwen Davies, a fu’n dosbarthu’r 

cymun. Cyfeiliwyd gan Cynthia 

Griffiths a Rhiannon Jones. 

 

Diolch 

Diolch yn fawr i Ifan Meredith, 

Penbryn, Llanbed, am gyhoeddi’r 

emyn “Gwefus Bur” ar ran Capel 

Cribyn yn y Gymanfa Bwnc a’r 

Gymanfa Ganu ym mis Ebrill. 

. 

‘Yr Oedfa’ Radio Cymru 

Clywyd lleisiau Delyth Evans, 

Llysycoed, a Hâf Meredith, 

Penbryn, Llanbed ar y rhaglen Yr 

Oedfa a ddarlledwyd ar Radio 

Cymru ddydd Sul 21 Ebrill. Roedd 

Parch Cen Llwyd wedi paratoi 

gwasanaeth yn seiliedig ar ganeuon 

a chyfraniadau gwahanol gan Dewi 

Pws Morris a oedd yn dathlu pen-

blwydd arbennig y diwrnod hynny. 

 

Marwolaeth. 

Yn frawychus o sydyn fore dydd 

Mercher 3 Ebrill, bu farw Iwan 

Davies, Glennydd, Cribyn ac 

yntau’n 79 mlwydd oed.  

Gwelir ei eisiau yn fawr iawn 

gan ei deulu, sef Mair ei wraig, Joy 

ei ferch a’i gŵr Huw a hefyd ei 

wyrion Rhydian a Sioned a’u 

partneriaid.  

Yn ychwanegol bydd hiraeth 

mawr ar ei ôl ar lawer i aelwyd arall 

yn y gymdogaeth gan fod Iwan yn 

berson cyfeillgar, caredig  a pharod 

ei gymwynas ac yn ffrind i lawer. 

Roedd yn ddibynadwy, yn 

ymroddedig  a theyrngar.  

Cafodd ei eni a’i fagu yn yr ardal 

ac yno y bu’n byw a gweithio, ym 

maes adeiladu i Daniel Davies, 

Ffoshelyg, yna yn was fferm yn 

Rhydypennau ac yna yn y Ffatri 

Lath yn Felin-fach. Pan gaeodd 

honno - doedd dim segurdod i fod – 

fe aeth i weithio i’r Annedd yn 

Llanybydder.  

Byddai wrth ei fodd yn edrych 

yn ôl a chofio ac, eto, roedd yn 

llawn gobeithion am yr hyn a all 

fod. Ei ddau brif diddordeb oedd ei 

ardd a Chôr Cwmann ac roedd 

ganddo lu o storïau gwahanol am 

deithiau a chyngherddau’r côr. 

Cynhaliwyd yr angladd ar 11 

Ebrill a hynny yng Nghapel 

Gorffwys Gorwel, Llanbed, ac yna 

Amlosgfa Parc Gwyn Arberth. 

Roedd y gwasanaethau yng ngofal y 

Parch Cen Llwyd ac fe gymerwyd 

rhan yn Gorwel gan y Parchedig 

Goronwy Evans. 

 

Meddwl amdanoch 

Ein cydymdeimlad dwysaf gyda 

phawb sydd â chysylltiad â'r capel 

sydd wedi colli perthnasau a 

ffrindiau a gwellhad llwyr a buan i'r 

holl aelodau a ffrindiau'r achos sydd 

heb fod yn dda iawn eu hiechyd. 

 

Cwrdd y Gymdeithas  

Cynhaliwyd Cwrdd Chwarter 

Cymdeithas Undodaidd Deheudir 

Cymru yng Nghapel Cribyn ar 7 

Ebrill.   

Roedd Parch Cen Llwyd wedi 

paratoi myfyrdodau a sylwadau ar y 

pwnc sensitif o ‘Hawl i Gael 

Cymorth i Farw’—pwnc a 

drafodwyd yn y General Assembly 

yn Nottingham wythnos yn 

ddiweddarach.  

 



Pantydefaid 

 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf  â theuluoedd  Katie 

Thomas, Tŷ Llwyd; Tommy 

Thomas, Llainddelw, a Pegi Davies, 

Caerowen, yn eu colledion a gydag 

Alf Thomas ar golli ei chwaer yng 

nghyfraith. 

 

Gwella 

Mae’n dda gweld fod Barbara 

Davies, Hafan Hedd; Gaynor 

Richards, Bryndolau, ac Allan 

Jones, Hengoed ar wellhâd wedi 

triniaeth yn yr ysbyty. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Gethin Richards, 

aelod o dîm buddugol Siarad 

Cyhoeddus Cymru gyda’r C.Ff.I ac i 

bawb a gafodd amryw lwyddiannau 

gyda’r C.Ff.I ac Urdd Gobaith 

Cymru. 

 

Diolch 

Diolch i bawb sy’n brysur yn cadw’r 

fynwent yn dwt a thaclus trwy’r haf. 

 

Bedydd 

Ddydd Sul, 26 Mai, cynhaliwyd 

bedydd Ceredig Llŷr, mab Huw a 

Vicky Thomas, Rhuthun 

(Cwmdyllest gynt) yn y capel. 

Cafwyd te i bawb yn y festri i 

ddilyn. 

Cribyn … parhad 
 

Penderfyniad y GA oedd bod yr 

enwad yn cefnogi’r syniad fod gan 

bobl hawl i ddymuno cael cymorth i 

farw ond o dan amodau tynn iawn. 

Diolch i’r aelodau a wnaeth baratoi 

y te yn dilyn y cwrdd. 

Taith Gerdded 

Ddydd Sul 14 Gorffennaf, rhoddodd 

aelodau Cribyn groeso i gerddwyr y 

Daith Gerdded Flynyddol. Roedd y 

daith yn cychwyn yng Nghapel y 

Groes gan godi arian at Dîm Ymateb 

Aciwt Ceredigion. 

Llun: “Ffor’co mae Cribyn a’r te” 

 

Rhyd-y-gwin 

Cofio Graham 

Yn drist iawn bu farw Graham 

Griffiths, Craigwen, Felin-fach yn ei 

gartref yn sydyn ar ddydd Gwener 

17 Mai. Estynnwn ein 

cydymdeimlad gyda’i briod Eluned 

a’i fab Kenneth. 

Cafodd yntau a’i briod ergyd 

greulon yn 1994 pan bu farw 

Mansel mewn damwain gan adael 

teulu, ei wraig Wendy a dau fab 

Eric a Gareth. Estynnwn ein 

cydymdeimlad atynt oll ynghyd â’i 

chwaer Anna yn Felin-fach. 

Gŵr ei filltir sgwâr oedd 

Graham. Cafodd ei eni yn Tŷ Coch, 

Dihewyd, yn un o dri o blant, a phan 

yn faban symudodd i Hendre 

Forant. Bu’n amaethu drwy ei oes 

gan wasanaethu mewn rhai 

ffermydd cyfagos cyn mynd i fyw i 

Graigwen  lle bu’n ffermio gyda’i 

briod Eluned. Gwnaeth ei briodas ag 

Eluned gryfhau yr elfen leol a’i 

angori yn gryf yn y gymdogaeth 

amaethyddol hyfryd yn Nyffryn 

Aeron. Roedd Graham yn uchel ei 

barch fel ffermwr cydwybodol a 

chymydog hael ei gymwynas. 

Daeth torf fawr i’w angladd yng 

nghapel Rhyd-y-gwin, Felin-fach ar 

ddydd Sadwrn 25 Mai. 

Gwasanaethwyd gan y Parch Cen 

Llwyd a’i gynorthwyo gan y Ficer 

Betty Morris. Ceinwen Roach oedd 

yn cyfeilio yn y capel. 

Y Fflam a’r CFFI 
Roedd dwy o ferched yr Undodiaid yn Forwynion  i’r Frenhines yn Rali CFFI 

Ceredigion yn Nhalybont—Gwawr Thomas (Pantydefaid) ar y chwith a Luned 

Mair (Capel y Groes), ail o’r dde. 



 

Bron bum mlynedd yn ôl, 

ymrwymodd pedwar o bobl i 

gwrdd gyda’i gilydd ar gyfer 

addoli Undodaidd unwaith y 

mis yn ardal Bangor, 

Gwynedd. Mae hynny, a 

llawer mwy, wedi ei gynnal 

ers hynny. 

Ym mis Mehefin eleni, er 

enghraifft, fe wnaethon ni 

gwrdd i addoli dair gwaith ac 

mewn tri man gwahanol: 

Neuadd Talgai yn Llandegai 

ger Bangor, siambr gladdu 

Bryn Celli Ddu a’r 

Gaplaniaeth yn Ysbyty Gwynedd, Bangor. 

Rwy’n sgrifennu yn fy swyddogaeth yn aelod o 

Undodiaid Bangor Unitarians. Mae bod yn rhan o’r 

gymuned hon yn rhoi cyfle i fi barhau i geisio byw 

mewn perthynas gywir â mi fy hun ac eraill, a gyda’r 

hyn yr wy’n ei alw’n Dduw. 

Rwy’n cael fy herio, fy ymestyn a fy maethu gan fy 

ymrwymiad i’r gymuned hon sy’n parhau i dyfu.  

Mae’n llawenydd mawr i allu addoli gydag 

Undodiaid lleol, Undodiaid sy’n ymweld â’r ardal, ac 

eraill, yn bobl leol ac ymwelwyr, sy’n dod o hyd i’r 

Undodiaid am y tro cyntaf trwy’r wefan 

(www.ukunitarians.org.uk/bangor). 

Yn sicr, mae addoli wrth galon y gymuned. Rydym 

yn mwynhau addoli mewn ffyrdd sy’n amrywiol o ran 

dulliau a chynnwys ac sydd, fel rheol, yn cael ei arwain 

gan aelod o Undodiaid Bangor Unitarians.  

Yn y cynulliad rheolaidd ar ail Sul y mis yn 

Llandegai (ger Castell Penrhyn), yn aml bydd chwech 

neu saith o bobol ifanc yn ymuno gyda munudau cyntaf 

yr addoli, cyn gadael i ddilyn eu gweithgareddau eu 

hunain gydag arweinydd  sy’n llawn dychymyg a 

menter, ac yna’n dychwelyd i rannu ffrwythau eu 

cyfarfod. 

Addoli yw’r man cychwyn ar gyfer gweithgareddau 

eraill, sy’n cynnwys teithiau i addoli gyda 

chynulleidfaoedd Undodaidd eraill, cyfarfodydd astudio 

bychan, cefnogi prosiect gweithredu cymdeithasol lleol, 

Interfaith Bangor, encilfeydd Undodaidd a chymryd 

rhan mewn cyfleoedd hyfforddi Undodaidd sydd ar gael 

ar lefel Brydeinig. 

Mae’n golygu llawer i mi i wybod nad oes rhaid i mi 

deithio mwy nag 20 milltir i gwrdd gyda chyd 

Undodiaid i addoli. 

Yr Undodiaid yn y 

Gogledd 

 

Liz Birtles o Undodiaid Bangor Unitarians sy’n egluro pam fod 

cyfarfod yn enw’r enwad mor bwysig iddi hi, a hynny yn yr 

unig grŵp addoli Undodaidd yng ngogledd Cymru. 

http://www.ukunitarians.org.uk/bangor


Hel mynwentydd ydi un o ddiddordebau mawr llawer o 

Gymry Cymraeg. Ac, weithiau, mae’n troi’n waith. 

Wrth geisio dilyn hynt a helynt gwraig o Gymraes ar 

draws yr Unol Daleithiau yn niwedd y bedwaredd ganrif 

ar bymtheg, roedd mynwentydd ymhlith y darnau 

pwysica’ o dystiolaeth. 

Yn ogystal â chadarnhau gwybodaeth ffeithiol – pryd 

yr oedd pobl wedi marw a phethau o’r fath – maen 

nhw’n llawn o hanes cymdeithasol. 

Ac, yn achos Cymry’r Unol Daleithiau, maen nhw’n 

dangos yn glir pa 

mor gyflym y 

cafodd y 

Gymraeg ei 

cholli yn eu 

plith. 

Mae ymweld 

â mynwentydd 

hefyd yn golygu 

siarad â phobl 

heddiw, a hynny’n rhoi cipolwg sydyn o gyflwr crefydd 

hefyd. 

Ar gyfer rhaglen deledu yr oedd hyn i gyd – cyfres o 

raglenni teledu gan gwmni Unigryw o Aberystwyth. Fe 

fydd yna chwech rhaglen i gyd yn cael eu dangos y 

flwyddyn nesa’ yn dilyn gwahanol Gymry mewn 

gwahanol rannau o’r byd. 

Wrth ddilyn ddoe, rydech chi’n bownd o gymharu â 

heddiw ac, felly, mae holi am Gymry Cymraeg gant a 

hanner o flynyddoedd yn ôl yn golygu chwilio am eu 

disgynyddion heddiw. 

A dyna sut y daethon ni i’r ‘Welsh Church’ ynghanol 

y wlad y tu allan i Iowa City. ‘Church’ ydi pob capel 

yno a phob capel yn edrych fel eglwys. 

Nid un o’n bocsys sgwâr ni oedd y capel yma, ond 

pictiwr o eglwys fechan bren, yn goron wen ar fryncyn 

bach a’r fynwent yn batrwm ar y llethr o’i blaen. 

O fynd yn nes, roedd yna bump o blant bach ac 

athrawes yn gwneud cardiau Sul y Tadau o dan 

ganghennau coeden fawr; y tu mewn, roedd y gweinidog 

yn ei grys llewys byr yn pregethu am y mab afradlon. 

“Mae newyn yn ffordd dda o ddisgrifio bywydau 

gwag ... mewn cymdeithas o gyflawnder, dydyn ni ddim 

yn llawn mewn gwirionedd ... ond mae Duw’n ein caru, 

fel yr ydym ni.” 

Ar un olwg, mi fyddai tu mewn y capel yn ddigon 

cyfarwydd, efo’i gôr mawr a’i fymryn o galeri yn un pen 

a ffenestri efo ymylon lliw, yn union fel Capel y Groes.  

Ond, ar yr ail olwg, roedd yna ychydig mwy o 

foethusrwydd o 

gwmpas y côr 

mawr – ambell 

glustog yn creu 

teimlad parlwr a 

dwy faner yn 

hongian yno, y 

Ddraig Goch a’r 

‘Stars and 

Stripes’. 

Er fod tôn ambell emyn yn gyfarwydd, doedd neb yn 

siarad Cymraeg. Disgynyddion pell i’r ymfudwyr o 

Gymry oedd y rhan fwya’ ond roedden nhw i gyd yn 

falch o hynny. Ac wedi ei atgyfodi yr oedd y capel bach 

ar ôl bod mewn peryg o gau. 

Ychydig o Gymraeg oedd yn y fynwent hefyd, a 

hynny ar y beddau cynharaf. Doedd dim amheuaeth am 

lawer o’r enwau – Jones, Williams, Davies – ond roedd 

hi’n amlwg fod y Gymraeg wedi’i cholli, neu ei 

gollwng, yn gynnar iawn. Yn 1914 y cafwyd y 

gwasanaeth ola’ yn iaith yr hen wlad yn y capel bach yn 

Old Man’s Creek. 
Yr un oedd y stori’n union ar ran nesa’r daith, 

ymhellach i’r gogledd a’r dwyrain, yn Scranton, 

Pennsylvania. Mynwent anferth yn llawn o enwau 

Cymraeg a Chymreig ond y cyfan, bron, yn Saesneg. 

Yr eithriad y tro yma oedd beddau criw o ddynion a 

fu farw mewn damwain pwll glo – oherwydd bod 

hynny’n fuan ar ôl iddyn nhw symud draw o Gymru,  

Mynwentydd pell 
Argraffiadau Dylan Iorwerth o daith yn yr Unol Daleithiau 

 



roedd y cofnodion yn Gymraeg. 

Fel arall, o fewn degawd neu ddau, roedd Cymry 

Cymraeg yr Unol Daleithiau’n dechrau troi at y Saesneg 

ac, yn Scranton, roedd hynny i’w weld yn glir yn hanes 

y capeli.  

Cyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg – o fewn 

rhyw hanner canrif i’r Cymry ddechrau cyrraedd – roedd 

y Capel Annibynwyr Cymraeg cynta’ wedi cytuno ar 

sefydlu capel arall am fod llawer o’r bobl eisiau 

gwasanaeth Saesneg. 

Roedd y capel cynta’ hwnnw wedi ei sefydlu i 

ddechrau mewn adeilad a fu’n gapel Undodaidd, ond 

doedd dim ôl o hwnnw bellach ond mi fyddai’n 

ddiddorol gwybod ai Cymry oedd wedi’i sefydlu – rhai 

o Ferthyr neu Aberdâr falle wedi dod allan i weithio yn 

y diwydiannau haearn a glo. 
Ond, o ran yr hyn welson ni, dyw’r Undodiaid ddim 

yn amlwg. Yr enwadau efengylaidd sy’n ennill tir, hyd 

yn oed ym Mhennsylvania. Fel y dywedodd un wraig yn 

y capel Cymreig gan droi ei llygaid, “Pobl sy’n credu’n 

llythrennol yn Stori’r Creu ... yn dweud mai dim ond 

wyth mil o flynyddoedd ydi oed y byd.”  

Yr un oedd y stori yn nhaleithiau’r De – hen 

daleithiau’r casineb hiliol – lle mae’r agweddau’n 

geidwadol iawn. Ymhobman ar hyd y daith, roedd yna 

eglwysi bach newydd sbon wedi’u codi yma ac acw ar 

ochr y ffyrdd a phob un gydag arwydd a slogan am 

bechod neu, weithiau, am gariad duw. 

Nid rheswm a rhyddid meddwl sy’n ennill tir yn yr 

Unol Daleithiau ac nid crefydd fwy cymodlon yr 

ymneilltuwyr Cymreig. 

Yn Scranton, beth bynnag, roedd yna deimlad fod y 

dirywiad y capeli traddodiadol yn mynd law yn llaw â 

cholli gafael ar Gymreictod. Roedd y cof am fynd i’r 

capel yn un â’r wybodaeth niwlog am gyndeidiau mewn 

llefydd pell. 

Y lluniau: 

 

Gyferbyn 

 

Atgof o’r Gymraeg, y 

llestri cymun o gapel 

Cymraeg gwreiddiol yr 

Annibynwyr yn Scranton. 

 

 

Uwchlaw 

 

Rhai o’r beddi ym 

mynwent fawr Scranton, 

Pennsylvania — 

‘Mynwent y Cymry’ 

 

 

Chwith 

 

Y capel bach yn Old 

Man’s Creek lle 

cynhaliwyd y gwasanaeth 

Cymraeg ola’ yn 1914. 
 



Holi hwn a hon ... 
 

Y drydedd erthygl mewn cyfres, yn holi 

rhai o aelodau a ffrindiau ifanc yr enwad. 

Enw: Sioned Green 

Oed: 31 

Gyrfa: Cwmni Brodweithio a Phrintio 

Dillad, Mwnci Ffwnci 

Pa gapel: Caeronnen, Cellan 

Pam wnest ti benderfynu dod yn aelod o’r 

Undodiaid?  Fel y mwyafrif ohonon ni siŵr o fod, dilyn 

Mam i’r capel gan fy mod yn rhy ifanc i benderfynu! 

Ond erbyn dod i oedran ymaelodi, roeddwn yn  sicr mai 

dyma’r enwad i mi ta beth. 

Beth wyt ti’n meddwl sy’n gwneud Undodwr da? 

Rhywun â meddwl agored, sydd yn 

barod i estyn llaw ac yn glust i 

wrando a pharchu eraill 

Disgrifia’r Undodiaid mewn 3 

gair: Gweithgar, cymwynasgar a  

chydwybodol 

Beth wyt ti’n mwynhau gwneud 

yn dy amser sbâr? Rwy’n 

mwynhau darllen, arbrofi gyda 

rysetiau yn y gegin, rhoi help llaw ar 

y fferm adre ar adegau prysur, ac yn trial cyflawni fy rôl 

yn arweinydd yn CFFI Llanddewi Brefi. 

Ble wyt ti fwyaf hapus? Wrth weld pobl ifanc yn 

profi’r wefr o ddysgu rhywbeth newydd a llwyddo - a 

dysgu nad oes rhaid ennill; mai cymryd rhan, dysgu, joio 

a chymdeithasu yw’r llwyddiant mwyaf.  

Beth yw’r atgof/digwyddiad gorau sydd gennyt yn 

ymwneud â’r enwad? Mynd am drip dydd i Lundain i 

ymweld ag Essex Hall pan oeddwn yn fy arddegau 

cynnar, a wâc o amgylch Westminster Abbey, a chriw o 

fois Ysgol Llanbed yn esgus dwyn handbag Mam!   

Beth wyt ti’n meddwl yw rôl ieuenctid o fewn yr 

enwad? Fel pob enwad a 

chymdeithas, mae angen gwaed 

newydd i gynnal a chadw i fynd, ac 

mae’n amlwg fod yna bobl ifanc 

sydd yn fodlon cymryd at swyddi 

blaenllaw. Efallai mai gofyn i’r 

person iawn ar yr amser iawn yw’r 

tric! 

Beth faset ti’n hoffi gweld yr 

enwad yn ei wneud i bobl ifanc? Efallai y byddai creu 

lle i gymdeithasu mewn awyrgylch y tu allan i’r cwrdd 

yn denu mwy o bobl ifanc i gadw diddordeb. Er bod y 

Gymanfa yn achlysur i ddenu pawb at ei gilydd i rihyrsal 

a chanu, nid pawb sydd yn hoffi (nac yn gallu!) canu. 

 

Llun: Un o grysau Mwnci Ffwnci 

Dyddiad derbyn newyddion i rifyn nesaf Yr Ymofynnydd:  

1 Tachwedd 

Cofiwch dynnu lluniau o ddigwyddiadau ac anfon 

gwybodaeth am rai sydd i ddod. 


