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Y Dwyrain a’r Gorllewin yn cwrdd ynghŷd 
 
Ar Gorffennaf 28ain eleni, cynhelir gwasanaeth unigryw yng  
Nghapel Undodaidd Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan. Ar y 
diwrnod hwnnw, bydd cynulleidfa Brondeifi yn croesawi  
aelodau o Gymdeithas Undodaidd De Ddwyrain Cymru, sydd 
wedi dewis ymweliad i Frondeifi fel prif gweithgaredd eu rali 
haf blynyddol. Roeddwn yn falch fel Ysgrifennydd y Gyfadran  
i hwyluso’r trefniadau rhwng Brondeifi a’r Gymdeithas. 
 
Cynhelir gwasanaeth ddwyieithog am 11.00 y bore yn ngofal y  
Parch. Goronwy Evans. Darperir lluniaeth arbennig ar ôl y  
gwasanaeth. Wrth gwrs, mae croeso i bawb, ac fel Ysgrifennydd  
y  Gyfadran, rwyf i’n bwriadu teithio o ardal Llanelli ar gyfer y 
Gwasanaeth unigryw hwn. Rwyf yn annog unrhyw rhai eraill  
(sydd yn rhydd ar y ddiwrnod) i ddod draw i Lambed i gefnogi’r  
achlysur, ac i rhoi croeso twymgalon i’r pererinion a fydd wedi  
teithio’n bell o de ddwyrain Cymru! 
 

Undodiaid Caerfyrddin: ail gynnau’r fflam! 
 
Ar ôl hir ymaros, mae’r cyrddau yng Nghaerfyrddin bellach wedi eu hail-sefydlu yng Nghapel 
Bedyddwyr Y Tabernacl. Mae rota o wasanaethau (unwaith y mis) wedi cael ei threfnu hyd 
at mis Rhagfyr. Mae’r gwasanaethau wedi denu amrywiaeth o bobl, gan gynnwys ambell 
aelod newydd ac ambell aelod di-Gymraeg, sydd yn ddatblygiad newydd yn Undodaeth 
gorllewin Cymru. Cafwyd gwasanaeth enwi plentyn yng ngwasanaeth Mehefin, gyda ddiolch 
i’r Parch. Wyn Thomas am weinyddu defod enwi fy mab, Gwyn, mewn gwasanaeth hyfryd. 
Cysylltwch â mi os ydych eisiau manylion llawn am wasanaethau Caerfyrddin. 
          
Cofiwch – rwyf yn barod i ymweld yn unswydd â’ch cynulleidfa chi os ydych yn dymuno cael 
sgwrs neu codi unrhyw fater o gonsyrn. Gyda ddiolch am eich cefnogaeth.     
 
Carwyn Tywyn, Ysgrifennydd y Gyfadran 

  

 

    Capel Brondeifi 



Siop Undodiaid Cymru... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
     “Baner pob ffydd”                            
 

 Baner pob ffydd                       Mat bwrdd capeli Ceredigion             Bathodyn Undodiaid Cymru 
                       (£10)               (£5 yr un neu £20 am 5)           (Rhad ac am ddim)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undodiaid y Smotyn Du yn estyn allan... 
 
Wedi cyfres o drafodaethau brwd, mae Cymdeithas De Cymru (Ceredigion) yn lawnsio cyfres 
o nosweithiau trafod cymdeithasol, gyda’r bwriad o ddenu rhywfaint o ddiddordeb ymhlith 
pobl leol. Edrychaf ymlaen at gefnogi’r fenter newydd. 
 

Cysylltwch â’r Ysgrifennydd...   
 
Post: Carwyn Tywyn, 16 Heol Gwendraeth, Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin, SA16 0AN 
Ebost: ctywyn@unitarian.org.uk 
Ffôn: 01554 833194 // 07973 851590 

  
 

 

Ein Ffydd: Lleisiau Undodiaid Cymru, 2013 

Cyhoeddwyd llyfryn “Ein Ffydd” er mwyn nodi 

Dauganmlwyddiant Deddf y Drindod, a ganiataodd i 

Undodiaid arddel eu ffydd heb gosb gan y 

wladwriaeth. 

Ceir 28 o ddatganiadau ffydd bersonol gan 

Undodiaid o bob cwr o Gymru, ac mae’r llyfryn 

eisoes wedi cael ei ddefnyddio er mwyn cyfoethogi 

gwasanaethau a sgyrsiau am y ffydd. 

Mynnwch gopi YN RHAD AC AM DDIM (gweler y 

manylion cyswllt islaw). 
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