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Y fflam yn dal yng
nghyn yng Ngellionnen 

Bedwar mis wedi i Gapel Gellionnen yng Nghwm 
Tawe gael ei ddifrodi gan fandaliaid mae’r 
gweinidog lleyg sydd â chyfrifoldeb am wasanaethu 
cynulleidfa’r hen gapel hanesyddol wedi dweud ei 
fod wedi ei galonogi gan ymateb y cyhoedd.

Yn ôl Lewis Rees, mae’r ymateb wedi bod yn 
“anhygoel”, gyda dros £20,000 mewn cyfraniadau 
ariannol wedi dod i law hyd yma.

“Beth sy’ wedi fy synnu i yw sut ry’n ni wedi cael 
cyfraniadau hael iawn oddi wrth unigolion sy’ heb 
unrhyw fath o gysylltiad â’r mudiad Undodaidd,” 
meddai.

“Mae cyfraniadau wedi dod i law o bob rhan o 
Gymru, a thu hwnt.  Mae cynulleidfaoedd nifer o 
enwadau eraill wedi anfon cyfraniadau. Er 
enghraifft, fe gawson ni arian gan aelodau Eglwys 
Anglicanaidd o Ynys Môn yn ddiweddar, ac ry’n ni 
hyd yn oed wedi cael cyfraniad gan gapel yn 
Adelaide, Awstralia. Felly, mae’r ymateb wedi bod 
ar raddfa fyd-eang!

“Hefyd ry’n ni wedi cael arian oddi wrth unigolion 

sydd ddim yn perthyn i unrhyw eglwys, ond sydd 
wedi dewis mynd i’w pocedi oherwydd eu bod nhw 
wedi tristau i weld y golygfeydd torcalonnus yng 
Ngellionnen. I ddweud y gwir, mae’r cyfan yn 
atgyfnerthu ffydd rhywun mewn dynoliaeth.”
Disgrifiodd Lewis Rees yr olygfa oedd yn ei wynebu 
fe a rhyw 20 o’r gynulleidfa wrth iddyn nhw gyrraedd 
ar gyfer oedfa ym mis Mawrth.

“Roedd y difrod yn ddychrynllyd.,” meddai. “Roedd y 
pulpud wedi ei chwalu, ynghyd â nifer o’r seddi, 
ffenest fawr wedi ei thorri, ac roedd paent 
ymhobman. Roedd pobl yn eu dagrau i weld y fath 
olygfa. Yn bersonol, ro’n i’n methu credu bod 
rhywun yn gallu bod yn gyfrifol am gyflawni 
gweithred cynddrwg o fandaliaeth di-reswm, a 
hynny mewn adeilad sy’n iconig yn lleol. Roedd y 
cyfan mor drist.”

Mae’n debyg y bydd y gost o atgyweirio’r difrod o 
gwmpas £60,000, ond er mwyn adfer yr adeilad yn 
llwyr bydd angen gwario rhyw £250,000. 

Disgwylir i’r gwaith atygweirio ddechrau yn ystod yr 
wythnosau nesaf, a’r gobaith yw y bydd yr hen gapel 
uwchben Pontardawe wedi ei adfer yn llwyr erbyn 
diwedd 2009. 

Yn y cyfamser, mae Lewis Rees ac aelodau ei 
gynulleidfa yn dal i gynnal gwasanaethau rheolaidd 
yng Ngellionnen.

“Mae’n bwysig fod y gwasanaethau’n parhau,” 
meddai Lewis Rees. “Roedd pawb yn unfryd ynglŷn 
â hynny ac mae pawb wedi tynnu at ei gilydd. Yn yr 
wythnos wedi’r digwyddiad, fe gawson ni dros 100 o 
bobl leol – y mwyafrif helaeth ohonyn nhw ddim yn 
Undodiaid – yn dod i  wirfoddoli i’n helpu ni i glirio’r 
difrod. Mae pobl wedi bod yn arbennig o garedig, ac 
ry’n ni’n hynod o ddiolchgar i bawb sydd wedi ein 
helpu mewn unrhyw ffordd.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnig cymorth o unrhyw fath i aelodau Capel Gellionnen, 
cysylltwch â Lewis Rees. Ei rif ffôn yw 01792 830413, a’i gyfeiriad e-bost yw 
lewis_rees@yahoo.com



Roedd dydd Mercher 26ain o Ebrill yn ddiwrnod cyffrous i wyth o aelodau Urdd y Benywod Ceredigion wrth i ni baratoi i fynd ar 
daith o ryw 300 milltir i berfeddion Lloegr.  Cyrraedd Cymanfa Gyffredinol yr Undodiaid ym Mhrifysgol Hatfield, gerllaw 
Llundain, oedd y nod, ac roedd popeth wedi ei drefnu ers wythnosau.  Felly, i mewn i gwt y bws â’r bagiau, eistedd yn gyfforddus 
gyda’n bagiau picnic a dyna ni‘n barod.  Tanio’r injan a chyfeirio trwyn y bws am Gaerfyrddin a’r draffordd a ffwrdd a ni ar ein 
pererindod flynyddol.  Gan fod y G.G. yn 80 oed ac Urdd y Benywod yn 100 oed ein bwriad oedd cyrraedd Hatfield erbyn Y 
Cyfarfod Agoriadol.

Ar ôl egwyl, a chael picnic ar y ffordd, dyma gyrraedd Hatfield ganol prynhawn.  Yna, ffeindio’r gwesty, a dadlwytho, a chael 
cyfle i ymlacio am ychydig a chael pryd da o fwyd, ac yna ffwrdd â ni am y Brifysgol a’r G.G.  Gan fod ‘na ddau achos dathlu eleni 
roedd y Cyfarfod Agoriadol yn wahanol.  Agorwyd y cyfarfod gan Y Parch Celia Midgely (Llywydd y G.G. 2007-08) gyda gair o 
groeso a gwasanaeth byr.  Mrs Marion Baker (Llywydd Cenedlaethol U.Y.B. 2007-08) oedd yng ngofal yr ail ran a hi oedd wedi 
cydlynu’r dathliad.  Cychwynnwyd yr ail ran gyda gorymdaith o faneri gwahanol ganghennau Urdd y Benywod o Brydain a thu 
hwnt.  Arweiniwyd yr orymdaith gan Mrs Eunice Smith (Trysorydd Cenedlaethol U.Y.B.).  Roedd sawl baner o Gymru yno, ac yn 
eu plith, baner newydd Pantydefaid.  Mae’r baneri hyn yn werth eu gweld, cynlluniwyd hwy yn gywrain ac addurnwyd hwy yn 
gyfoethog gyda brodwaith a chlytwaith o aur ac arian, a rheini i gyd wedi eu pwytho â llaw.  Cawsom ddatganiad gan gôr y G.G., 
ac unawdau lleisiol ac offerynnol, gan gerddorion dawnus iawn.  Wedyn bu tair gwraig yn talu gwrogaeth i wragedd a’u 
cyfraniad i gymdeithas.  Wedi’r cyfarfod cawsom gyfle i gwrdd ac eraill o Gymru ac i gymdeithasu ac Undodiaid eraill.  Yna, yn 
ôl a ni i’r gwesty a phawb yn barod am y gwely.

Yn ystod egwyl y bore ar yr ail ddiwrnod roedd cyfle i gymdeithasu.  Cafwyd cynrychiolaeth dda o Dde Cymru, yn ogystal ac 
eraill o Geredigion, a hyfryd oedd gweld y Parch Eric Jones a’i wraig, a’r Parch Cen Llwyd yno.

Prynhawn Dydd Iau cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol U.Y.B.  Cyfarfod oedd hwn i ddathlu y cyfraniad a wnaeth gan wragedd i 
gymdeithas dros y ganrif ddiwethaf, a hefyd y frwydr i wragedd gael eu priod le mewn pob agwedd o fywyd.  Llywyddwyd gan 
Mrs Marion Baker. Yn ogystal, cafwyd pasiant wedi ei seilio ar gyfraniad gwragedd i gymdeithas dros y 100 mlynedd ddwethaf.  
Roedd y gwragedd wedi gwisgo gwisgoedd o wahanol gyfnodau, (diddorol oedd sylwi fod un wraig yn gwisgo clogyn o frethyn 
Cymreig).  Cyhoeddwyd enwau pob un o’r cyn-Lywyddion a chyflwynwyd bathodyn arian i bob un ohonynt a oedd yn 
bresennol.  Yn arwain gorymdaith y Llywyddion yr oedd Mrs Margaret Evans (Bowen) sy’n tynnu am ei 90 oed, roedd Mrs Anne 
Jones (Aberdâr) a Ms Julianna Morgan (Morgannwg) yno hefyd.  I ddathlu’r achlysur cyflwynwyd tair cacen penblwydd, a 
thorwyd hwy gan Y Llywydd a’r Is-Lywydd.  Dyna beth yw dathlu mewn steil!!

Urddwyd y Parch Penny Johnston fel Llywydd ar gyfer 2008-09 gyda Mrs. Mary Wightman yn Is-Lywydd.  Cyflwynwyd siec am 
£8,300 i’r elusen Chaste. Yr Elusen am 2008-09 yw Sightsavers.  Dechreuwyd nodi elusen y flwyddyn yn 1960 a hyd yn hyn fe 
godwyd £146,000 gan U.Y.B.

Dydd Gwener aeth pawb eu ffordd eu hunain gan gyfarfod y noson honno i fynd i’r Gwasanaeth Blynyddol a chawsom gyfle i 
gydaddoli ag Undodiaid eraill – llond neuadd o bedwar ban byd.

Fore Dydd Sadwrn daeth amser troi am adref.  Gallaf eich sicrhau, er fod y siwrnai yn faith, ei bod yn werth chweil.  
Cydnabyddwn gyda diolch y cyfraniad ariannol a roddwyd tuag at gost y bws gan y G.G.  Gobeithio y byddwn yn medru mynd i’r 
G.G. yng Nghaer y flwyddyn nesaf.  Mae’n werth mynd, i gael gweld fod tipyn mwy i Undodiaeth na’r Smotyn Du yn unig. Mae 
Undodiaeth yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i achosion dyn-garol ym mhob rhan o’r byd, a’n poeni am gyd-ddyn mewn angen 
ym mha le bynnag y bo.-  onid dyna yw ‘caru dy gymydog’? 

TAITH YR WYTH I HATFIELD
gan Cynthia Griffiths 
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Y tair Cyn-Lywydd o Gymru a dderbyniodd fathodyn arian yn Hatfield

O’r chwith i’r dde:
Ms. Julianne Morgan (Morgannwg)
Mrs. Margaret Evans (Caerdydd)

Mrs. Anne Jones (Aberdâr)

Yr Wyth a aeth i Hatfield
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Pwysigrwydd parchu’r amgylchedd, 
nid arglwyddiaethu drosto

Mae Tegryn Jones yn Undodwr o Lanbed sydd â swydd bwysig ym maes yr 
amgylchedd yng Nghymru. Fel Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus mae’n 

ymwybodol iawn o effaith pobl ar yr amgylchedd. Yma mae’n rhannu ei bryderon am 
ffactorau megis newid hinsawdd a’i weledigaeth am yr her a’r cyfrifoldeb sy’n wynebu 

Cristnogion i sicrhau cynnal yr amgylchedd i’r dyfodol. 

Mae’n amser o newid i ni fel teulu. Mae genedigaeth 
Ela Gwennon wedi arwain at newid sylweddol yn ein 
blaenoriaethau. Mae popeth yn cymryd llawer mwy o 
amser. Roedd paratoi i fynd i’r cwrdd, er enghraifft, yn 
orchwyl a oedd yn cymryd chwarter awr, ond sy’ 
bellach yn galw am gynllun dros nifer o oriau. Yn 
ymarferol, mae’n rhaid penderfynu pryd mae’r cyfnod 
gorau i fwydo a newid. Pa ddillad fydd yn addas i 
wneud yn siwr na fydd hi’n rhy oer neu’n rhy gynnes 
wedi cyrraedd y capel?  Ond ar lefel arall, mae’n 
gwneud i ni edrych ymlaen i’r dyfodol hefyd. Pa fath o 
fyd fydd Ela yn byw ynddo pan fydd yn 18 oed (yn y 
flywddyn 2025) neu yn 50 (yn 2057)?
Beth allwn ni wneud i sicrhau ei bod yn byw mewn byd 
cyfiawn a llai materol na’r hyn rydym yn byw ynddo 
heddiw?
Tua naw mis ’nôl fe wnaeth y Western Mail gyfres o 
erthyglau am yr amgylchedd. Pwnc sy’n dod yn 
gynyddol ddadleuol wrth i ni wynebu bygythiad o 

newid sylweddol yn yr hinsawdd a fydd o bosib yn 
gwneud y cyfnod o lifogydd eithriadol yr ydym wedi 
gweld llynedd yn ddigwyddiad cyffredin. Yn naturiol 
mae’r garfan amgylcheddol yn gweiddi ‘och a gwae’ 
bod angen newid ein ffordd o fyw er mwyn atal dinistr, 
tra bod y garfan fusnes am sicrhau bod eu elw 
presennol yn cael ei ddiogelu, heb ofidio’n ormodol am 
y dyfodol. Mae’r cysyniad o newid hinsawdd yn anodd 
iawn i’w ddeall ac nid yw’r mudiadau ymgyrchu yn 
effeithiol iawn yn cyfleu neges ddealladwy i’r cyhoedd. 
Ond un ddadl oedd yn effeithiol yn cyfleu y neges oedd 
dadl rhwng Prif Weithredwr Maes Awyr Cymru 
Caerdydd a Gordon James o Gyfeillion y Ddaear. 
Pwnc y ffrae oedd effaith y teuluoedd oedd yn hedfan i 
Lapland i weld Sion Corn. Am bris sylweddol fe allwch 
hedfan o Gaerdydd i Ogledd Norwy, mynd am daith a’r 
slej, ymweld â Sion Corn a cael chyfle i chwarae yn yr 
eira. Dadl Gordon oedd bod effaith y teithio yma yn 
mynd i gael y fath newydd ar yr hinsawdd fel na fyddai 
cenedlaethau’r dyfodol yn cael y cyfle i weld eira na’r 
olygfa draddodiadol o Nadolig gwyn.

Wrth ddarllen hyn fe aeth fy meddwl yn ôl ychydig 
fisoedd i gyfnod yr haf a chyfres o lythyron yng 
nghylchgrawn Cymorth Christnogol.

Sefydlwyd Cymroth Christnogol dros 60 mlynedd yn ôl 
ac mae’r mudiad yn bartneriaeth o 39 o enwadau 
Cristnogol. 
Mae ganddynt dri amcan:

• I weithredu gwelliannau real ac ymarferol 
ar draws y byd;

• I siarad allan lle mae anghyfiawnder; ac
• I ymgyrchu am newid.

Maent yn rhedeg nifer o ymgyrchoedd i godi 
ymwybyddiaeth am faterion fel masnach deg, HIV, 
gwrthdaro ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cynhesu 
byd eang. Dros yr haf fe wnaethant drefnu gorymdaith 
ar draws y Deyrnas Gyfunol yn dechrau o Ogledd 
Iwerddon ac yn gorffen yn Llundain i godi 
ymwybyddiaeth o’r broblem o newid hinsawdd. Fe 
wnaeth 18 o bobl ar draws y byd deithio dros 1,000 o 
filltiroedd dros 80 diwrnod. Un o’r rhai a wnaeth 
orymdeithio oedd John Rowlands o Gaerdydd - 
Swyddog gydag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a 
wnaeth gymryd tri mis i ffwrdd o’i waith I fod yn rhan o’r 
daith.
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Tra bod hyn i gyd yn digwydd roedd nifer o ddarllenwyr 
cylchgrawn Cymorth Christnogol yn ysgrifennu i 
gwyno bod y mudiad yn rhoi blaenoriaeth ac adnoddau 
i ymgyrch yr oeddynt yn ystyried yn anaddas. 
Rhoddodd y golygydd ymateb cryf a chlir i amddiffyn y 
mudiad, ac mae’n amlwg ei bod wedi rhoi llawer o 
feddwl i’r pwnc oherwydd iddynt gyhoeddi dogfen o 
dan y teitl – “All creation groaning – A Theological 
Approach to Climate Change and Development”. 
Mae’r cyhoeddiad yn ffrwyth trafodaethau gydag 
amryw o grwpiau Cristnogol. Prif neges y cyhoeddiad 
yw bod newid yn yr hinsawdd yn fater o gyfiawnder.  
Rhoddir dau brif reswm dros hyn.

Yn gyntaf mae’n fater o gyfiawnder oherwydd bod y 
bobl sy’n dioddef fwyaf yw rhai sy’n lleiaf cyfrifol am 
greu y broblem yn y lle cyntaf. Y bobl dlotaf yn y 
gwledydd tlotaf sy’n dioddef fwyaf oherwydd newid yn 
yr hinsawdd. Yn ôl erthygl ym mhapur newydd y 
Guardian tua blwyddyn yn ôl fe wnaeth Julian Borger 
ddadlau mai’r gwrthdaro yn ardal Darfur o Sudan yw’r 
rhyfel Newid hinsawdd cyntaf. Mae gwreiddiau y rhyfel 
yn deillio o’r angen am ddwr. Am ganrifoedd mae’r 
Arabiaid a’r Affricanwyr wedi cydfyw yn heddychlon. 
Roedd y ffermwyr Affricanaidd wedi gadael i anifeiliaid 
y ffermwyr mudol Arabaidd i bori eu tir. Yn ystod yr 
1980au fe ddioddefodd yr ardal sychder enbyd. 
Gorfododd hyn i nifer o’r ffermwyr mudol golli eu 
hanifeiliaid a throi at ffyrdd arall o ennill bywoliaeth. Fe 
wnaethant edrych yn eiddigeddus at diroedd y 
ffermwyr Affricanaidd a dyma ddechrau’r gwrthdaro. 
Mae’r economegydd Jeffrey Sachs yn cytuno gyda’r 
farn drwy ddweud na fydd yna heddwch yn yr ardal nes 
bydd prinder dwr yr ardal yn cael ei ddatrys. Ond nid yn 
unig mewn ardal o ryfel mae’r tlawd yn dioddef. 

Fe wnaeth John Rowlands son am ei gyfaill pennaf ar 
daith Cymorth Christnogol sef Mohammed, bugail 
crwydrol o ogledd Kenya, sydd wedi profi effaith 
cynyddol sychder yn y wlad, yn sgil newid hinsawdd. 

Dros y 25 mlynedd diwethaf mae un o bob tri o'r 
bugeiliaid wedi colli eu bywoliaeth gyda chymunedau 
yn gallu colli cymaint â 250 o wartheg y dydd, a chynifer 
â 500 o ddefaid a geifr. Mae'r argyfwng yn gadael 
teuluoedd yn llwgu a'u gorfodi i symud cannoedd o 
filltiroedd. 

Un o bryderon mawr newid yn yr hinsawdd yw’r 
cynnydd sylweddol yn nifer y ffoaduriaid 
amgylcheddol. Fe all Bangladesh golli 18% o’i dir 
oherwydd llifogydd a chynnydd yn lefel y môr. Ond mae 
yna broblemau yn y wlad heddiw. Mae Amina Begum 
a’i theulu wedi gorfod symud dair gwaith yn barod 
oherwydd bod yr Afon Ganges yn erydu eu tir. Wrth i 
fwy a fwy o eira yn ardal yr Himalaya doddi mae grym yr 
afon yn cynyddu. Oherwydd bod yna alw mawr am dir 
roedd y pris yn uwch na’r disgwyl. Ers iddynt symud 
does ganddyn nhw ddim digon o arian i brynu bwyd a 
dillad, ac mae’r rhagolygon ar gyfer y dyfodol yn ddu 
iawn. 

Yr ail reswm pan fod newid hinsawdd yn fater o 
gyfiawnder yw ein bod ni yn y byd datblygiedig wedi 
cyrraedd safon o fyw uchel iawn. Mae gwledydd arall y 
byd yn dal i ddringo’r ysgol ddatblygu ac yn ceisio 
cyrraedd ein safon byw ni. Tra bydd y byd gorllewinol 
yn ddigon cyfoethog i fedru dygymod gyda newid yn yr 
hinsawdd mae’r stori yn hollol wahanol i wledydd 
tlawd. Mae’n anodd gwneud dadl foesol sydd dim yn 
cytuno gyda hawl i wledydd tlawd i barhau i ddatblygu. I 
hyn ddigwydd fe fydd yn rhaid i ni mewn gwledydd 
cyfoethog newid ein ffordd o fyw.

Dwi ddim yn honni bod yn ddiwynydd ond mae’n 
ddiddorol edrych ar y ddadl ddiwynyddol ynglyn â 
newid yn yr hinsawdd. Ai problem wyddonol gydag 
effeithiau cymdeithasol ac economaidd yw newid yr 
hinsawdd neu a oes iddi sail ddiwynyddol?
Gellir edrych ar hyn o ddau safbwynt, sef ein ymateb i 
dlodi a’n perthynas â’r amgylchedd.
Yn llyfr Luc mae’r Iesu yn cyfeirio at Isaiah drwy 
ddweud:

“Y mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd iddo 
f’eneinio i bregethu’r newyddion da i dlodion. Y mae 
wedi f’anfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac 
adfer golwg y deillion, i beri i’r gorthymedig gerdded yn 
rhydd i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd.”

Mae dameg y defaid a’r geifr yn llyfr Mathew yn creu 
sail i’n dyletswydd i edrych ar ôl y rhai sy’n llai ffodus na 
ni ac mae gwenidogaeth yr Iesu yn seiliedig ar adfer 
cyfiawnder. Y broblem gyda’r safbwynt yma wrth 
ystyried newid yn yr hinsawdd yw bod rhaid i bobl sy’n 
creu yr anghyfiawnder newid eu ffordd o fyw i ffordd fwy 
cyfiawn. Faint ohonom ni sy’n fodlon hepgor teithio 
mewn car neu hedfan? 

Beth am i ni edrych ar ein perthynas gyda’r 
amgylchedd? Ychydig o ystyriaeth mae diwynyddwyr 
wedi ei roi i faterion yn ymwenud â’r amgylchedd. Mae 
llyfr Genesis yn sail i lawer o’r syniadaeth. 
Mae traddodiad Gristnogol yn ystyried bod natur yn 
dangos Duw i ddynoliaeth. Fel dywed yr emyn:

“Beth yw’r greadigaeth, ond Beibl arall Duw”
Ond mae’n werth ystyried, yn ôl y Beibl, na all hyn 
ddigwydd heb bobl. Un gair sy’n disgrifio ein perthynas 
â natur, yw goruchwyliaeth, neu “Stewardship”. 

Effaith newid hinsawdd yn yr India
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Mae hyn yn rhoi’r syniad bod gennym rhyw fath o 
gyfrifoldeb am y ddaear. Ceir synidaeth cryf bod y 
ddaear yn eiddo i Dduw ac mae gennym rol i edrych ar 
ei ôl. Ond nid yw’r gair “goruchwyliaeth” yn cael eu 
ddefnyddio yn y Beibl. Y gair sy’n cael ei ddefnyddio yn 
Genesis yw arglwyddiaethu neu “dominion”. Mae hyn 
yn codi’r syniad o rheolaeth gan ddyn. Nid oes syniad 
o berthynas arbennig rhwng dyn a natur. 

Does fawr o obaith cael sail i newid tra’n dilyn y farn o 
ddyn yn arglwyddiaethu dros natur ac yn defnyddio ei 
adnoddau at ddiben ei hun. Os ydyn ni am edrych yn 
iawn ar y broblem o newid yn yr hinsawdd rhaid i ni 
ddarganfod ffyrdd y mae pobl yn medru adfer y 
berthynas gydag eraill a gyda byd natur.

Mae cyfrifoldeb arnom ni fel Cristnogion i geisio creu 
bywyd cyfiawn i bawb ar y ddaear. Yn gyntaf rhaid i ni 
ystyried ein heffaith ar eraill. Rwy’n siwr bod nifer 
ohonom wedi cymryd rhan yn yr ymgyrch “Gwnewch 
dlodi’n hanes” ychydig flynyddoedd yn ôl, ond yn ôl 
Nazmul Chowdbury, “Anghofiwch am wneud tlodi yn 
hanes fe fydd newid hinsawdd yn gwenud tlodi yn 
barhaol.”

Beth allwn ni wneud, felly? Yn 1999 fe wnaeth 
Rhwydwaith Amgylcheddol Cristnogion Ewrop 
gyhoeddu dofen “Why should Churches Care for the 
Environment?” Mae’r ddogfen yn cynnig saith 
cymhelliad yn cynnwys:

• Mae’r ddaear yn eiddo i Dduw ac fe ddylen ni 
barchu planhigion ac anifeiliaid;

• Fe ddaeth yr Iesu er mwyn i ni cael bywyd llawn, 
ni ddaeth yr Iesu I ni gael byw at ormodaeth. 

Mae’r ddogfen yn argymell bod eglwysi a chapeli yn 
mabwysiadu pedwar egwyddor, sef:

Lleihau – e.e. y trydan rydym yn defnyddio;

Gwrthod –e.e. prynu papur sydd heb gael ei ailgylchu;

Ail ddefnyddio – e.e. defnyddio llestri china yn hytrach 
na phlatiau a chwpanau sy’n cael eu taflu; ac 

Ailgylchu – e.e. poteli a phapur

Mae effeithiau newid yn yr hinaswdd yn frawychus. Yn 
ei lyfr 6 Degrees mae’r awdur Mark Lynas yn darogan 
beth fydd yn digwydd i’r ddaear os fydd y tymheredd 
yn codi o un gradd Celsius i chwe gradd Celsius. Os 
bydd y cyfartaledd tymheredd yn codi 6 gradd Celsius 
fe fydd y mwyafrif o fywyd ar y ddaear yn dod i ben. Fe 
allwn ni gyrraedd y man yma o fewn canrif a hanner os 
byddwn yn cario ymalen i fyw fel yr ydym ar hyn o bryd. 
Tra fod hyn yn frawychus mae yna ddau beth arall yn 
codi sydd yn fwy brawychus fyth.

Yn gyntaf os bydd cyfartaledd tymheredd y byd yn 
codi dros 2% yn uwch na heddiw, fe fydd cymaint o ia 
yn toddi fel na fydd yn bosib atal y tymheredd rhag codi 
o chwe gradd Celsius. 

Ac yn ail, tra y bydd gwir effeithiau Newid Hinsawdd 
ddim yn debygol o effeithio arnom ni yma yng Nghymru 
am ddegawdau neu ganrifoedd mae pobl dlawd y byd 
yn dioddef nawr. Tra bod Cymorth Cristnogol yn 
amcangyfrif y bydd yna un biliwn o ffoaduriaid 
amgylcheddol erbyn 2050, mewn erthygl yng 
ngylchgrawn yr Ecologist yn mis Tachwedd 2007 mae 
hanes am ynys Lohachara ym Mae Bengal sydd 
newydd ddiflannu gan adael y bobl heb unman i fynd – 
dyma y ffoduriaid amgylcheddol cyntaf.
Os ydym yn credu mewn cyfiawnder i bobl sydd ar y 
ddaear heddiw a phobl fydd ar y ddaear yn y dyfodol, 
yna mae angen i ni anghofio am arglwyddiaethu dros 
fyd natur a gweithredu mewn modd sy’n gynhaliol ac yn 
ystyried ein heffaith ar eraill.
Dyw e’ ddim yn deg mai'r gwledydd tlawd sy'n talu'r pris 
am ein ffyrdd o fyw gwastraffus ni. Un byd ydyn ni ac un 
dynoliaeth. Mae'n rhaid i'n consyrn ni am ein chwiorydd 
a'n brodyr adref a ledled y byd ddechrau wrth ein traed.

Mae yna ddywediad yn Saudi Arabia – “Roedd fy nhad 
yn teithio ar gamel, Rwyf fi yn gyrru car. Mae fy mab yn 
teithio mewn awyren. Fe fydd ei fab ef yn teithio ar 
gamel.” 

Ai dyna’r byd yr ydym am greu i Ela Gwennon a 
chenedlaethau i ddod?

Greenpeace yn protestio yn yr India



Dair blynedd nôl roedd Wyn Thomas yn y penawdau wrth iddo gael ei ordeinio yn un o weinidogion ieuenga’ 
Prydain yn 22 oed. Mae’n gofalu am chwech o gapeli’r Smotyn Du, a fe yw gwrthrych colofn Cwestiwn ac Ateb 
yn y rhifyn yma.

Ble gawsoch chi’ch magu?
Boi sy’ â’i wreiddiau yn ddwfn yn naear Pontsian ydw i. Ges i 
fy magu ar ffarm y teulu yng Nghwmdyllest – felly rwy’n hen 
gyfarwydd â godro!

Faint o ddylanwad fuodd y capel ar eich bywyd chi?
Wel, i ddweud y gwir, i Ysgol Sul yr Eglwys yng Nghymru o’n 
i’n mynd ar y dehcre – tan mod i siwr o fod tua chwech oed. 
Wedyn ddechreuais i fynd i Gapel Pantydefaid. O oedran 
cynnar iawn fan ’ny rwy’n cofio i’r Parch Elwyn Davies, neu 
‘Dr Elwyn’, fel ro’n i’n ei alw fe, ddod yn ddylanwad mawr 
arna i. Roedd rhywbeth amdano fe – y ffordd roedd e’n 
siarad – roedd e’n garismatig iawn. Ac fel plentyn, rwy’n 
credu mai’r peth mwya’ oedd yn fy nharo i oedd bod gydag 
e’r ddawn i wneud popeth yn ddealladwy iawn. Roedd 
oedolion a phlant, fel ei gilydd, yn gallu deall ei neges e’. 
Roedd hynny’n rywbeth arbennig iawn.

Pryd ddechreuoch chi feddwl am fynd i’r weinidogaeth?    
Blwyddyn 9 yn yr ysgol oedd hi – yr hen form three! I fod yn fanwl gywir, cynnal gwasanaeth oedd y peth mawr o’n i am 
wneud ar y pryd, yn hytrach na mynd i’r weinidogaeth yn benodol. Fe wnes i hynny am y tro cynta’ yng Nghapel 
Bwlchyfadfa pan ro’ni’n 14 oed, ac roedd e’n brofiad hynod iawn. Ond roedd lot o’n ffrindiau yn yr ysgol yn meddwl mod 
i off fy mhen yn llwyr!

Oedd hi’n anodd delio ag agweddau ffrinidau a chyfoedion?
Na, ai ddim i ddweud bod hi’n anodd. ‘Wyn Pregethwr’ o’n i’n cael fy ngalw o flwyddyn gynta’r ysgol uwchradd ‘mlaen – 
dwi ddim yn siwr pam – falle achos mod i’n dal ac yn fain a bod golwg welw arna i, ac yn edrych fel rhyw hen weinidog. 
Doedd neb yn ei feddwl e’n gas, jyst ychydig o hwyl oedd e’! Wy’n credu mai rhyw fath o anghredinedd oedd y rhan 
fwya’ o’n ffrinidau i’n ei deimlo – ro’n nhw jyst yn methu deall pam fod rhywun am wneud rhywbeth mor anffasiynol â 
bod yn weinidog!

A oes angen mynd i gapel i fod yn Gristion?
Dim o gwbwl. Mae’r ddau beth yn hollol wahanol. Yn y meddwl ac yn y galon mae’r gred. Ond, wedi dweud hynny, 
rwy’n gredwr cryf ei bod hi’n bwysig i rannu meddyliau, ac mae’r capel yn fan ac yn gyfle i wneud hynny.

Ydych chi’n digalonni weithiau wrth bregethu mewn capeli gwag?
Rwy’n cydnabod ei fod e’n beth trist i weld, ond dwi ddim yn digalonni. Ambell waith mae’n wir i ddweud bod rhywun yn 
teimlo mwy o naws mewn cynulleidfa fach. Rwy’ wedi bod yn gwasanaethu mewn capeli lle mae’r gynulleidfa cyn lleied â 
dau neu dri o bobol, ond mae’r gwasanaethau hynny hefyd yn aros yn y cof achos mod i wedi cael rhyw deimlad neu 
deimladau arbennig ynddyn hw. Mae’r agosatrwydd yn creu rhyw awyrgylch arbennig rwy’n credu, ac mae’r oedfa yn troi yn 
rhyw drafodaeth anffurfiol rhwng ffrindiau, yn hytrach na gwasanaeth ffurfiol.

Pa mor berthnasol yw’r capel i’r oes fodern?
Mae’n anodd gwybod pa mor berthnasol yw’r capel, ond yn sicr rwy’n credu bod angen i’r capel fod yn berthnasol. Pobol 
sy’n gwneud capel, nid adeilad na’r gweinidog, ac i fi, mae’r capel a’r gymdeithas yn bethau ddyle fod ynghlwm wrth ei 
gilydd.

Beth sy’ angen ei wneud i ddenu pobl ifanc i’r capel?
Mae e’n gwestiwn da, ond mae’n rhaid i fi ddweud mod i ddim yn gwybod beth yw’r ateb! Beth sy’n bwysig, rwy’n credu, yw 
cael sefyllfa lle mae pobol ifanc yn teimlo eu bod nhw am fynd i’r capel, a bod y capel yna iddyn nhw pan fyddan nhw ei 
angen e’. Dyw gorfodaeth neu bwysau o unrhyw fath yn sicr ddim yn mynd i weithio. 

Ydych chi’n difaru eich bod chi wedi mynd i’r weinidogaeth?
Dim o gwbwl. Fel pob un arall, mewn unrhyw swydd, mewn unrhyw faes, mae rhywun yn cael diwrnodau gwael, ond na, dwi 
ddim wedi difaru am eiliad!

Pa ddyfodol sy’ ’na i Undodiaeth?
Wel, rwy’n digwydd credu bod dyfodol disglair i Undodiaeth, ac rwy’n hyderus iawn ynglŷn â’r blynyddoedd i ddod. Y peth 
pwysica’ am Undodiaeth i fi yw ei bod hi’n ffydd sy’n rhoi’r rhyddid i unigolyn i wneud beth mae e’n mo’yn gyda hi – ac mae 
hynny’n rywbeth positif a chadarnhaol iawn.
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Leonard, Waldo a fi

Doedd o ddim yn lle amlwg i feddwl am Waldo Williams.
Yn yr O2 yr oedden ni  y stadiwm anferth sydd y tu mewn i 
adeilad y Dome yn Llundain. Tri ohonon ni, a bron 18,000 o 
bobl eraill mewn rhes ar ben rhes o seddi yn codi un uwchben y 
llall i wneud tair ochr i amffitheatr.
Roedd y llwyfan mor bell i fod angen telesgop. Dim ond ar ddwy 
sgrîn anferth o bobtu yr oedden ni’n gallu gweld y canwr yn 
iawn  Leonard Cohen, yr Iddew o Montreal yng Nghanada, 
sydd wedi ail-ddechrau perfformio’n fyw ac yntau yn 73 oed.
Finnau’n sydyn yn cofio am drip chwe chapel ardal Llanbed rai 
blynyddoedd yn ôl i Sir Benfro, a’r munudau tawel ar rostir 
Mynachlogddu lle mae’r garreg unig yn cofio’r bardd Waldo 
Williams.
Mynyddoedd y Preseli  Foel Drigarn, Garn Gyfrwy a’r gweddill 
 oedd yr unig amffitheatr yn fan’ny a ni oedd yr unig bobl yn 

sefyll lle’r oedd gwerinwyr slawer dydd yn cynaeafu a chneifio, 
yn rhannu gwaith a beichiau bywyd.
Pobol wahanol oedd yn yr O2 ganol mis Gorffennaf  pobol 
ddosbarth canol, ddigon llewyrchus yr olwg, yn heidio draw i’r 
Stadiwm yn nwyrain Llundain o gaffis a swyddfeydd y ddinas, a 
thu hwnt.
Dosbarth canol, canol oed. Roedd y rhan fwya’ wedi gwirioni ar 
Leonard Cohen pan oedden nhw yn eu harddegau ar dro’r 
1960au a’r 1970au, ac yntau yn ganwr lleddf a phruddglwyfus, 
gyda llais a oedd yn gwneud i Bob Dylan swnio fel Bryn Terfel.
Erbyn hyn, mae’r llais wedi dyfnhau a’r wyneb - yr un sbit â’r 
actor Dustin Hoffman ifanc  wedi rhychio a meinhau ond 
mae’r steil a’r caneuon yn sefyll heb heneiddio dim. Yn 
enwedig y caneuon.
Y caneuon sydd wedi cynnal pethau, yn ystod y 15 mlynedd y 
bu Cohen oddi ar y llwyfan. Y daith hon eleni oedd ei gynta’ ers 
dechrau’r 1990au a dim ond cyni ariannol, ar ôl cael ei dwyllo, 
sydd wedi ei yrru’n ôl.
Fel Waldo Williams, mae’n swnio’n gymeriad cymhleth, 
enigmatig, yn ei fywyd go iawn. Fel gyda’r bardd o Sir Benfro 
hefyd, trwy ei waith yr yden ni’n ei adnabod orau a’r rheiny, 
rywsut, yn fwy na’r dyn.
Waldo Williams oedd y dewra’, cofiwch. Breuddwydio am 
wrthryfela y mae Leonard Cohen. Yn ei fywyd cyfrinachol, 
meddai yn un gân, mae’n sefyll dros gyfiawnder a’r gwir ... ond 
yn ei freuddwydion y mae hynny.
Sefyll a wnaeth Waldo Williams. Wynebu’r beilïod a charchar 
gan wrthod talu treth incwm ar gyfer rhyfel a milwriaeth. Ac 
ymgyrchu dros iaith a chenedl mewn ardal lle’r oedd hynny’n 
anodd ac ar amser pan oedd hi’n amhoblogaidd.
Mewn sawl ffordd arall, mae’r bardd gwledig a’r canwr dinesig 
yn hollol wahanol i’w gilydd. Gobaith sydd yng ngherddi Waldo 
Williams, er gwaetha’ popeth; oherwydd popeth, trio gobeithio 
y mae Cohen. Yn un gân mae’n ei alw ef ei hun yn “siopwr 
anobaith” ac mae ei “Haleliwa” ef yn oer ac wedi torri.
Ond, er fod un yn enwog am flynyddoedd am ferched a diod a 
byw’n galed, a’r llall yn ysbrydoli trwy ei fywyd syml, dirodres, 
mae yna ambell i beth yn eu tynnu nhw ynghyd.
Mae’r ddau’n chwilio  un ar y gweundir agored, y llall ar 
strydoedd y ddinas. Mae’r ddau o blaid y bychan yn erbyn y 
mawr ac mae’r ddau  un trwy’r Crynwyr a’r llall trwy fath o 
Fwdistiaeth  yn chwilio am y canol tawel.
Ac, yn fwy na dim byd, cariad. “Cymdeithas” ydi gair Waldo 
Williams am hwnnw, dro ar ôl tro. “Brawdoliaeth” ydi’r llall. 
“Mae Cariad yn dreftâd/Tu hwnt i ryddid gwlad” meddai Waldo 
Williams ac, ynghanol un o’i ganeuon caleta’, mae Leonard 
Cohen yn mynnu mai cariad yw’r unig beth sy’n cynnig gobaith 
inni.
Ac, felly, dyna pam y bues i, yng nghanol cyngerdd gan 
Leonard Cohen o bawb, yn meddwl am Waldo Williams.
A ninnau’n ymbalfalu i egluro pethau. A ninnau fel Undodiaid yn 
gwrthod yr atebion hawdd a’r syniadau set, dyna’r un peth sy’n 
sicr  cariad a brawdoliaeth a chymdeithas â’n gilydd ydi’r 
golau sy’n treiddio trwy’r craciau yn y concrid.

Arholiad Ysgolion Sul 2008

Llafar
Dan 7 oed

Osian Davies, Capel y Cwm
Lois Jones, Capel y Cwm

Naomi Fflur Long, Capel y Cwm
Owain Jones, Capel y Cwm

Hafwen Davies, Capel y Cwm
Beca Jenkins, Capel y Cwm

Sioned Fflur Davies, Capel y Cwm
Meryl Evans, Capel y Fadfa
Carys Evans, Capel y Fadfa

7 - 9 oed
Gwen Thomas, Capel y Cwm

Ffion Evans, Capel y Cwm
Cerys Pollock, Capel y Cwm
Briallt Williams, Capel y Cwm
Liam Worsdell, Capel y Graig

Ifan Evans, Capel y Fadfa
Glesni Thomas, Pantydefaid

9 – 11 oed
Gwenyth Richards, Capel y Graig

Kerry Worsdell, Capel y Graig

Ysgrifenedig
9 -11 oed

Teleri Evans, Capel y Fadfa (1af)
Mirain Thomas, Capel y Fadfa (2il)

Carwyn Griffiths, Capel y Fadfa 
(3ydd)

Heledd Thomas, Capel y Fadfa

11 – 13 oed
Sabrina Jenkins, Capel y Fadfa 

(1af)
Gwenllian Llwyd, Capel y Fadfa 

(2il)

13 – 16 oed
Heledd Llwyd, Capel y Fadfa (1af)
Cari Thomas, Capel y Fadfa (2il)



Mae’r Undodwr, Hefin Jones, sy’n Bennaeth Ysgol Gynradd Talybont, Aberystwyth, 
yn arbenigwr ar faledwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yng nghyfnod yr 
Eisteddfod Genedlaethol, mae wedi ysgrifennu’r erthygl yma ar gyfer Yr 
Ymofynnydd, gan gyfeirio at agwedd ddirmygus rhai o’r baledwyr at Undodiaeth.  

BARN Y BALEDWYR AR UNDODIAETH 
‘YN WAETH NA’R YSBRYD DRWG’
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Y mae’r profiad o ddarllen baledi Cymraeg o’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi bod yn hynod 
ddiddorol a difyr i mi. Ynddynt, ceir darlun byw o 
gymdeithas y cyfnod a gallwn ddod i wybod mwy 
am arferion a ffordd o fyw'r Cymry drwy eu 
darllen.  Ceir baledi am bob math o wahanol 
bethau’r byd; caneuon ysgafn yn son am droeon 
trwstan wrth garu ochr yn ochr â chaneuon yn 
rhoi elfen o feirniadaeth wleidyddol a 
chymdeithasol a cheir rhai eraill yn moli ac yn 
cofio am bobl a bu farw.  Roedd llawer iawn yn 
cyfeirio at lofruddiaethau, hunanladdiadau, 
damweiniau diwydiannol a llongddrylliadau.  A 
dros y cyfan, yr oedd crefydd a moesoldeb yn 
enwedig, yn gysgodion hollbresennol.

Ychydig iawn a gofnodwyd am y baledwyr eu 
hunain pan oeddynt ar eu hanterth, ond fel y 
daeth eu cyfnod euraid i ben yn ail hanner y 
ganrif, dechreuwyd ymddiddori yn y straeon 
amdanynt. Erbyn hynny, â'r baledwyr proffesiynol 
yn prysur ddiflannu o’r gymdeithas, dibynnwyd yn 
helaeth ar gof hen bobl a cheir eu hatgofion 
mewn cylchgronau a phapurau newydd Cymreig. 
Dyma rai o’r baledwyr mwyaf poblogaidd, Lefi 
Gibbon o Gwmfelin Mynach, Dafydd Jones o 
Lanybydder, Abel Jones (Y Bardd Crwst), Ywain 
Meirion a Richard Williams (Bardd Gwagedd, Dic 
Dywyll).

 Erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yr oedd 
llawer mwy o bobl lythrennog yng Nghymru nag 
erioed o'r blaen. Datblygodd yr Ysgol Sul yn 
gyflym i fod yn ganolfan addysgol bwysig iawn ac 
yn raddol crëwyd cymdeithas a oedd yn awchu am 
gael darllen gwaith yn eu hiaith eu hunain am y tro 
cyntaf yn hanes y Gymraeg.  Yr oedd y baledwyr 
yn rhan o draddodiad pwysig iawn, er na ellir eu 
cysylltu â'r traddodiad barddol 'swyddogol'.  Yn 
cydredeg ag awdlau cymhleth yr eisteddfod yr 
oedd llenyddiaeth answyddogol, ymylol.  
Llenyddiaeth oedd hon, a adlewyrchai bywyd 
beunyddiol y werin bobl ac roedden nhw wrth eu 
bodd yn clywed y baledi ac yn eu darllen mewn 
pamffledi bychan a werthwyd, fel arfer, am geiniog 
yr un.  Byddai’r bobol yn llenwi eu pocedi a cherddi 
baledwyr fel Dic Dywyll ac Ywain Meirion cyn 
mynd ati i’w dysgu a’u canu am wythnosau lawer 
wedi eu prynu.
Gellid dadlau mai’r baledwyr oedd prif gynheiliaid 
y diddordeb newydd hyn mewn darllen. Ond pobl 
yr ymylon a oedd yn byw ar gyrion cymdeithas 
oedden nhw, ac yn aml, roedd hynny am fod 
arnynt ryw nam corfforol.  Er gwaethaf hynny, 
roedden nhw’n bobl garismataidd a phoblogaidd 
dros ben.
Amrywiaeth testunau'r baledwyr gorau yw'r peth 
cyntaf y sylwir arno wrth astudio eu gwaith. Ni 
allai'r baledwyr proffesiynol fentro eu cyfyngu eu 
hunain i un ffordd o ganu ac roedd hi bron yn 
rheidrwydd arnynt i fod yr un mor amlochrog â'u 
cynulleidfa.  Ni allai'r un baledwr proffesiynol 
fforddio i gyfansoddi ar un pwnc yn unig gan y 
byddai hynny’n siŵr o olygu colled ariannol.  
Weithiau, byddai testun y faled eisoes yn 
boblogaidd, ond ar adegau eraill y baledwyr 
fyddai'n poblogeiddio'r testun.
Roedd hi’n amlwg fod canu am helyntion 
carwriaethol wrth fodd gwrandawyr y baledi.  Fel 
arfer, caneuon doniol fyddai’r rhain, yn aml ar ffurf 
ymddiddan.  Ond roedd eraill yn hynod 
boblogaidd hefyd, fel y faled am Morgan Jones o'r 
Dolau Gwyrddion sy’n sôn am y tyndra a’r gwewyr 
o fod mewn cariad.  

Baledwr ar grwydr
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Roedd y baledwyr yn feistri ar gyfansoddi 
caneuon digrif, doniol, ffwrdd â hi, ond weithiau fe 
fyddai'r digrifwch yn cuddio neges gymdeithasol, 
gref.  Roedd llawer o'r caneuon hyn am y ffeiriau 
a'r marchnadoedd, ac maent yn cyfleu holl asbri'r 
digwyddiadau hynny i'r dim.  Yr oedd ganddynt y 
ddawn i gydio mewn sefyllfa a'i throsglwyddo i'r 
gynulleidfa mor fyw â phe byddid yn edrych ar 
ffotograff.  Ceir hanesion am gymeriadau doniol 
a cheir digwyddiadau yn ymwneud â moch, y 
domen a chwrw dro ar ôl tro.  Gwisgai'r baledwyr 
fantell y disgyblwr cymdeithasol mewn baledi o'r 
fath, ac os oedd rhywun wedi ‘troseddu’ yn 
gymdeithasol gallai ymweliad gan faledwr achosi 
cryn gynnwrf gan y byddai’r gynulleidfa’n disgwyl 
cân am y digwyddiad.  Ond cred EG Millward fod 
diflaniad y ffeiriau wedi digwydd i raddau helaeth 
gan fod y capeli anghydffurfiol yn cynnal 
gwrthatyniadau ar union ddydd y ffair a bod y ‘... 
ffair fel llys y baledwr tan gabl a’r baledwr fel 
brenin ar y llys cyffrous ac afreolus hwnnw, wedi’i 
ddiorseddu’.

 Mae'n rhyfedd iawn ar un olwg fod damweiniau a 
digwyddiadau erchyll mor boblogaidd.  Ond 
roedd y baledwyr i gyd yn canu am drychinebau 
fel damweiniau mewn gweithfeydd diwydiannol 
neu ymosodiad ffiaidd neu hunanladdiad 
ofnadwy, a hynny, am y rheswm syml, mai 
bodloni chwant y gwrandawyr a wnaed.  
Llofruddiaethau oedd fwyaf poblogaidd, ac fe 
dyrrai'r bobl i'r dref ar adeg achos yn erbyn 
troseddwr, a gallai dienyddio cyhoeddus fod yn 
fwy poblogaidd fyth!  Disgwyliai'r bobl i'r baledwyr 
gael eu caneuon yn barod ar eu cyfer a'r rheiny'n 
rhoi'r hanes i gyd yn gryno a chofiadwy.  Rhaid 
oedd i'r baledwyr fod yn feistri ar adrodd stori’n 
drawiadol ar y gwrandawiad cyntaf.  Yn y baledi 
hyn, dilynid yr un fformiwla gan amlaf, sef rhoi 
gwahoddiad i wrando, cyflwyno'r drosedd a'r 
cymeriadau pwysicaf, rhoi ychydig mwy o 
wybodaeth am y drosedd, y digwyddiadau yn yr 

achos a hanes y dienyddio.  Yn olaf ceid rhybudd 
y dylid dilyn deddfau Duw ar bob cyfrif.  Gall y 
disgrifiadau a geir yn y baledi hyn fod yn gignoeth, 
ond mae'n amlwg fod y manylion hyn wrth fodd y 
gwrandawyr.  Gallai baled am lofruddiaeth fod yn 
boblogaidd mewn mwy nag un ardal, a cheir 
llawer o gofnodwyr yn cymharu gwaith y baledwyr 
â'r adroddiadau a geir yn y papurau newydd a’r 
cylchgronau enwadol.  Yn aml, y baledwyr oedd 
yn gyfrifol am gario hanesion o ardal i ardal, ac yn 
gyfrifol am wneud un stori yn fwy poblogaidd nag 
eraill.
Mae rhai’n dadlau ei bod yn amhosibl i ni ddeall 
natur y gymdeithas yng Nghymru yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg heb i ni yn gyntaf geisio deall y 
rhan allweddol a chwaraeai crefydd ynddi.  Felly, 
nid yw'n syndod gweld baledi crefyddol yn rhan 
hanfodol o gynhysgaeth y baledwyr.  Gellir dadlau 
hefyd fod bod yn grefyddol ar y pryd, yn ffasiynol, 
a hoffai'r bobl gael eu gweld yn cysylltu eu hunain 
â chrefydd.  Oherwydd hynny, mae'n ddigon 
naturiol fod cryn dipyn o faledi wedi eu cyfansoddi 
ar destunau crefyddol a moesol yn y cyfnod.  
Weithiau, ymddengys y canu'n hunangyfiawn, 
oherwydd y defnydd mynych o'r foeswers.  
Canmolid y Beibl yn aml, dyfynnid ohono'n 
rheolaidd, ac fe'i defnyddiwyd fel sylfaen i lawer 
o'r canu crefyddol, yn bennaf am fod y gymdeithas 
yn gyfarwydd â'r storïau a'r cymeriadau.  Cenid ar 
y pynciau mawr canolog megis genedigaeth, 
bywyd a marwolaeth, anogid y bobl i dderbyn y 
drefn, rhybuddid y gymdeithas i fyw'n bur a 
rhinweddol a chynhwysid y gair 'myfyrdod' yn 
nheitlau llawer o'r caneuon hyn.  Diolchwyd i 
Dduw am y pethau da ac ymbiliwyd arno pan nad 
oedd pethau gystal.  Cynhwysid llinellau a 
phenillion digon morbid yn amryw o'r caneuon 
ond gellid tybio fod baled o’r enw - 
Cân newydd sef myfyrdod ar farwolaeth ac er 
anogaeth i bawb ystyried eu diwedd.
gan Dic Dywyll yn hynod boblogaidd gan fod dros 
bymtheg fersiwn ohoni wedi eu hargraffu.  Mae'n 
anodd credu fod rhywbeth fel hynny'n boblogaidd 
yn y ffeiriau a'r marchnadoedd a cheir un 
cofnodwr yn cofio’r canu yn ffair Machynlleth fel 
hyn:

Er y byddai cerddi digrifol a hanner masweddol 

Owain Meirion, 

Dic Dywyll, a Bardd Crwst, yn cael cryn 

wrandawiad gan ryw ddosbarth, da gennyf allu 

dwyn tystiolaeth y byddai cerddi difrifol a 

moesol lawer yn fwy poblogaidd.

Credir, gan rai, mai o dŷ i dŷ y gwerthid y rhan 

Dau faledwr yn dychwelyd o eisteddfod
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fwyaf o faledi crefyddol, ac mai at yr unigolyn yr 
anelwyd llawer ohonynt.  Mae'n debyg y byddai'r 
baledwyr gorau'n gallu troi eu llaw at gyfansoddi 
baledi crefyddol pan fyddai eu hamgylchiadau'n 
waeth nag arfer, neu pan fyddai prinder testunau 
amlwg.  Gwyddent yn iawn y caent farchnad 
barod i'r cynnyrch, ac y gallent droi'r dŵr i'w rhod 
eu hunain oherwydd hynny.  Dyma un hanes am 
Ywain Meirion:

Hoffai, ar rai adegau, ganu ar destynau 

crefyddol; hynny yw, pan y byddai testynau 

mwy poblogaidd dipyn yn brin.

Mae'n amhosib dweud o'r dystiolaeth a geir yn y 
baledi, a oedd y baledwyr yn bobl grefyddol ai 
peidio, ond ni fyddai hynny'n eu poeni, gan mai 
ennill bywoliaeth oedd yn bwysig iddynt.

Gyda natur crefydd yng Nghymru yn 
newid cymaint ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif 
a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, yr oedd llawer o 
faledwyr a mân feirdd yn defnyddio caneuon i 
bardduo enwadau eraill.  Byddai eglwyswyr yn 

canu’n groch yn erbyn Methodistiaeth, a’r 
Methodistiaid wedyn yr un mor feirniadol o’r 
Eglwyswyr.  Ond un o faledi crefyddol mwyaf 
poblogaidd y cyfnod oedd un yn dwyn y teitl,

Cân yn dangos fod Crist yn Dduw yn gystal ag yn 

ddyn, a bod ei aberth yn haeddu rhyddhad i 

bechaduriaid,  mewn gwrthwynebiad i  

Sosiniaeth, tan yr enw Dwyfundodiaeth.

 Yr awdur oedd Owen Dafydd, Cwmaman, a 
byrdwn neges y gân yw bwrw sen ar yr Undodiaid.  
Cyfansoddwyd y faled hon yn dilyn helyntion 
mawr yn eglwys Gellionnen a oedd dan 
weinidogaeth Josiah Rees yn niwedd y 1790au a 
dechrau'r 1800au, ac 'roedd bri mawr ar y faled ar 
un cyfnod.  Fel 'Cân y Sosins' yr adwaenid hi ar 
lafar gwlad ac mae’n debyg bod Amgueddfa Sain 
Ffagan wedi recordio dyn yn ei chanu yn yr 
1960au!  Mae’r gân yn llawn o gyfeiriadau at fod 
athrawiaeth yr Undodiaid yn gelwyddog ac yn 
heresi … ‘yn gyfeiliornus ac yn anysgrythurol’ a 
rhywbeth na fyddai hyd yn oed y diafol yn fodlon ei 
dderbyn.  

Ceir saith pennill ar hugain o’r faled mewn print, ond credir bod y pennill nesaf hwn wedi ei hepgor am 
fod yn rhy eithafol:                                                                                                                                                                              

Fe wyddai’r cythraul obry am Iesu Grist pwy oedd,

Fe’i clywyd yn llefaru ei enw pur ar g’oedd

Fe’i galwyd ‘Sanct yr Arglwydd’ gan angel tân a mwg

Och fi! Mae’r Dwyfundodiaid yn waeth na’r ysbryd drwg!

Yn sicr, wrth ddarllen barddoniaeth gymdeithasol fel baledi’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, cawn 
gyflwyniad byw iawn i'r cyfnod, a diddorol yw gweld y wedd arall ar hanes cymdeithasol Cymru, bywyd 
gwahanol iawn i'r bywyd Fictoraidd a gysylltir â’r dosbarth canol a'r dosbarth gweithiol anghydffurfiol 
parchus.

TAITH GERDDED Y CAPELI – CODI ARIAN A CHADW’N HEINI!

Cerdded yn gynta’… yna’r bwyd a’r tê!



  NEWYDDION MORGANNWG

  PANTYDEFAID

Rali
Ar Orffennaf 6ed, cynhaliwyd y Rali flynyddol a chael cyfarfod arbennig yn 
Amgueddfa Sain Ffagan. Roedd y capel yn llawn a braf oedd croesawu 
ymwelwyr o gynulleidfaoedd Bryste. Yn cymryd rhan roedd eu gweinidog, y 
Parch Lindy Latham, a Llywydd y gymdeithas honno, Bernard Omar. Lewis 
Rees, Llywydd Cymdeithas De Ddwyrain Cymru oedd yn llywyddu’r 
cyfarfod. Cafwyd eitemau cerddorol gan ddwy chwaer o Gapel Notais, a 
soniodd y Parch Eric Jones am hynt Capel Penrhiw ers cyrraedd Sain 
Ffagan yn 1956. Dr Ann Peart fu’n ein harwain mewn gweddi.

Wedi’r gwasanaeth ymwelwyd ag Eglwys Teilo Sant a chael rhywfaint o 
hanes yr adeilad a’r cefndir diwinyddol.

Aberdar
Rhoir gwres canolog newydd yn Highalan Place yn ystod yr haf. Mae cangen 
Urdd y Benywod yn cyfarfod bob wythnos ac mewn Bore Coffi codwyd £90 at 
y Gronfa Ganolog I gynorthwyo oplant ac oedolion I arbed collie u golwg yng 
ngwledydd tlotaf y byd. Cafwyd ymweliad yn ddiweddar gan Marc Kyumba, 
gweinidog Undodaidd o Uganda. Bu’n trulio cyfnod yn cyfarfod aelodau ac 
yn ymweld ag ysgolion lleol.

Caerdydd
Mae’r gynulleidfa wedi cynnal arolwg yn cynnwys gweledigaeth yr aelodau 
ar gyfer y dyfodol a dadansoddiad o’r hyn yr hoffent ei gael oddiw rth y 
gweinidog. Mae’r gynulleidfa Gymraeg yn dal i gyfarfod bob mis yn Nhy 
Cwrdd y Crynwyr yn Charles Street  yr ail Sul bob mis am 3.15 y prynhawn. 
Croeso i Undodiaid sy’n byw yn ardal Caerdydd i fynychu. Bu pump aelod o’r 
capel yn ymwelwyr yng nghyfarfodydd y G.A. yn ddiweddar.

Cefncoed
Bu farw un o aelodau hynaf y capel yn ddiweddar. Roedd Tommy Edwards 
yn 96 mlwydd oed. Y Parch Eric Jones wasanaethodd yn yr angladd.

Gellionnen
Amcangyfrifir y bydd hi’n costio £60,000 i atgyweirio’r capel wedi’r difrod a 
achoswyd gan fandaliaid yn ddiweddar. Bydd y cwmni yswiriant yn cyfrannu 
rhywfaint at y gost. Ond bydd angen gwario llawer mwy mewn gwirionedd ar 
gael gwell system ddiogelwch, a chael toiledau a chegin newydd yn ogystal. 
Amcangyfrifir y bydd cyfanswm cost y gwaith o gwmpas £250,000. 

Cydymdeimlo
Hoffem gydymdeimlo â’r canlynol:
Ellen Davies ar golli ei chwaer; D.O. Evans ar golli ewythr; Teulu Cwmdyllest 
ar golli mam a mamgu; Sally Davies ar golli merch yng nghyfraith.

Rhodd
Diolch i deulu Cwrt am rodd o ganhwyllbren i’r Capel.

Gwellhâd buan
I Ieuan Lloyd, Pwllau’r Bryn a Geraint Richards, Parc yr Ynn.
Rydym yn falch clywed hefyd bod y canlynol ar wellhâd 
Uel Evans, Glaslwyn; Mary Davies, Awel Teifi; Mary Jones, Moel y môr; Mrs 
N Martin, Garnwen; Mrs Peggy Davies, Caerowen.

Cartref Newydd
Dymuniadau gorau i Walis George yn ei gartref newydd yn Castell Newydd 
Emlyn.

Llongyfarchiadau
I Uel Evans ar ddathlu penblwydd arbennig, ac i Gethin Richards ar raddio o 
Brifysgol Caerdydd, a phob lwc iddo yn ei astudiaethau pellach.
Hefyd i Gwenyth Richards ar ennill yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghorwen.

Gymanfa Bwnc
Cynhaliwyd y Gymanfa Bwnc ym Mhantydefaid eleni. Roedd yn hyfryd 
clywed y plant yn ymateb i gwestiynau’r Parch Wyn Thomas. Bu’r oedolion 
yn trafod y cwestiwn “Pam dod i’r Capel?”

Cymanfa Ganu Rali CFfI Ceredigion
Drannoeth Rali’r Sir, daeth Clwb Pontsian a’i rali i gapel Pantydefaid. Roedd 
y Capel yn orlawn a chafwyd noson fendigedig o dan arweiniad Gwyneth 
Ayers ac i gyfeiliant Sally Davies a’r band. Yr artistiaid oedd côr y lwb a 
chafwyd gwledd ganddynt hwy, a gan wragedd y clwb yn y festri wedyn.

Urdd y Benywod
Cynhaliodd Urdd y Benywod wasanaeth arbennig i ddathlu canmlwyddiant 
cenedlaethol y mudiad. Cafwyd anerchiad pwrpasol gan Elaine Davies yn 
sôn am wragedd a gwaith Cymorth Cristnogol. Gwnaed casgliad o £158 at yr 
elusen. Roedd Llywydd y G.A, y Parch Celia Midgley, yn bresennol a hyfryd 
oedd ei chlywed hi yn ei haraith yn Hatfield yn dal i gofio am y “splendidly laid 
out afternoon tea tables in the schoolroom at Pantydefaid”. Torrodd Sally 

Davies y gacen fendigedig a wnaed ar gyfer y dydd. I barhau â’r dathlu 
cynhaliwyd cyngerdd yn y capel ar Ebrill 13eg. Roedd Côr Car di gân yno i’n 
diddanu o dan arweiniad Heledd Williams, yr Unawdydd oedd Sian Cameron, 
Caerdydd; gor wyres Penarwel. Llywyddion y noson oedd Mrs Sally Davies a 
Miss Marged Evans. Cyflwynodd Gwenyth Richards flodau i Sally, ac i Mrs 
Mary Jones ar ran Marged. Sicrhaodd Rowena Davies fod pawb yn cael cyfle i 
weld y faner a waned ar gyfer yr achlysur.

I orffen y tymor cynhaliwyd cinio yng ngwesty’r Emlyn Arms a chafwyd noson o 
gymdeithasu hwyliog. 

Marathon Llundain
Bu Dylan Davies, Maesglas, yn rhedeg y marathon yn Llundain yn ystod y mis 
Ebrill. Llwyddodd i gwblhau’r ras mewn 4 awr 43 munud a 24 eiliad. Bu Dylan 
yn rhedeg ar ran Ymchwil Cancr Cymru.

Gwellhad Buan
Gobeithio fod Olive Davies, Arosfa; Mary Jenkins, Cathal; a Jean Evans, 
Llwyn y gôg, yn gwella yn dilyn llawdriniaethau yn ddiweddar. 

Priodas Arian
Llongyfarchiadau i Eifion ac Elenid Jones, Talar Wen, ar ddathlu eu Priodas 
Arian ym mis Mai.

Cymanfa Ganu
Yn wahanol i’r arfer, nid unigolyn fu’n cyhoeddi emyn yn y Gymanfa ar ran 
Capel y Cwm eleni.Yn hytrach cafwyd Parti Ysgol Sul y Cwm yn canu’r gân, 
‘Os wyt ti’n hapus.’ Da iawn chi blant. 

Swydd Newydd
Llongyfarchiadau i Einir Ryder, Tyngrug ganol, ar ei phenodi yn athrawes y 
Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Gynradd Aberbanc. Pob dymuniad da i ti ym mis 
Medi.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Ceiron Jenkins, Brynmeddyg, ar basio ei brawf gyrru’n 
ddiweddar. Cymer bob gofal ar yr hewl! Hefyd, llongyfrachiadau iddo hefyd ar 
ei benblwydd yn ddeunaw oed ar ddechrau mis Gorffennaf.

Cwrdd Pawb Ynghyd
Yn ystod mis Mehefin cynhaliwyd Cwrdd Pawb Ynghyd yng Nghapel y Cwm o 
dan arweiniad y gweinidog. Cafwyd oedfa fendithiol fel arfer a hyfryd oedd 
gweld cynifer wedi teithio cryn bellter i fod yn bresennol. Roedd yn wych cael  
presenoldeb y plant yn yr oedfa hefyd ac mae’n bleser eu gweld ar bob 
achlysur  gan mae nhw yw ein dyfodol. Yn gwasanaethu wrth yr organ oedd 
Mrs Eleri Jenkins, Bryngolau, ac roedd casgliad y prynhawn yn mynd at Capel 
Gellionnen, a ddifrodwyd gan fandaliaid yn ddiweddar. 

Taith Gerdded
Ar ddydd Sul cyntaf mis Gorffennaf bu cynrychiolaeth o Gapel y Cwm yn 
cerdded ar daith gerdded blynyddol Capeli’r Smotyn Du o Henllan i Fynwent 
Capel Penrhiw yn Nrefach Felindre.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys â Ray a Les Jenkins, Beiligwyn, a’r holl gysylltiadau 
teuluol ar golli tad, tadcu a hen dadcu yn ddiweddar ym mherson Dan 
Edwards, Tyddyn Gwyn, Rhydowen.

Priodas Ruddem
Ar ddechrau mis Awst dathlodd John a Mary Jones, Penrheol, eu Priodas 
Ruddem. Hir oes i chi eich dau ac ymlaen at yr AUR nawr!

Marwolaethau
Ar Fawrth 1af claddwyd llwch Ann Sylvia Thomas o Lundain yn y fynwent.
Claddwyd Kathleen Ann Jones, Penryn, 5 Bro Duar, Llanybydder ar Fawrth 
12fed. Ar Fai 3ydd cynhaliwyd gwasanaeth angladdol Wendy Wyn o 
Lanybydder yn y capel a chladdwyd ei llwch yn y fynwent ar Fehefin 21ain. 
Hefyd claddwyd llwch Sylvia Florence Jenkins o Nelson yn y fynwent ar Fai 
9fed.
Cydymdeimlwn â’r holl deuluoedd yma.

Cyngerdd
Ar nodyn hapusach cynhaliwyd cyngerdd yn y capel ar nos Wener, Mehefin 
27ain, i godi arian i’r capel. Yr artistiaid oedd Côr Lleisiau’r Werin. Parti’r 
Gannwyll, Heledd a Gwenllian Llwyd a Phlant Ysgol Gynradd Llanwnnen. 
Cafwyd dwy eitem hefyd gan wraig a phlentyn gweinidog o Romania a oedd 
yn bresennol ar y noson. Roedd yn gyngerdd hwylus a llwyddiannus iawn. 
Diolch yn fawr iawn i bawb.
a’u teuluoedd ar golli modryb a hen fodryb yn ddiweddar, sef Miss Eirlys 
Williams, Spring Gardens, Cwrtnewydd.

CAPEL Y CWM

CAPEL Y GROES
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  BRONDEIFI
Cefnogi Achosion Da

Yn ystod y cyfnod cefnogwyd yr achosion teliwng isod:

Capel Gellionnen Cyfranwyd £300 o goffrau’r capel i apêl Ail adfer Capel 
Gellionnen ar ôl y difrod ddigwyddodd yno yn gynharach yn y flwyddyn.

Prosiect Ysgol St James  Casgliad Sul, 13eg Ebrill, yn cael ei gyflwyno i 
Gareth Morgans i ddechrau prosiect a fyddai o fudd i blant Ysgol St 
James, Lesotho.

Apêl Ty Hafan  Mewn gwasanaeth arbennig ar yr 22ain o Fehefin 
cyflwynodd disgyblion yr Ysgol Sul y swm o £573.15, a gasglwyd 
ganddynt drwy gynnal gwanhanol weithgareddau, i Apêl Ty Hafan.  
Ysgrifenwyd spript ardderchog gan Mrs Mary Jones ar y thema ‘Fflam’ a 
chafwyd cyflwyniadau graenus iawn gan y plant . Ar ran yr Ysgol Sul 
cyflwynodd Heini Thomas (Cwmann) y siec i Mr Phil Thomas o Dy Hafan 
ac wrth ymateb a diolch am y cyfraniad hael cyflwynodd ychydig o hanes 
a gwaith yr hosbis arbennig yma i ni mewn arddull sensitif iawn.

Mynwent Capel Penrhiw ac Apêl Ffagl Gobaith  Oherwydd fod Taith 
Gerdded CUDC yn digwydd ar yr un diwrnod, ac yn cyfyngu ar y nifer a 
fedrai fynd ar y daith eleni, penderfynwyd cyflwyno casgliad y 
gwasanaeth i gefnogi’r apêl eleni a deallir fod y casgliad wedi croesi’r 
£150. 

Gwasanaethau Teuluol

Ar y 13eg o Ebrill cafwyd gwasnaeth cofiadwy iawn yng nghwmni Gareth 
a Tanya Morgans , Megan Haf a Guto. Mae gan Ysgol Nantgaredig 
gysylltiad agos iawn ag ysgol St James, Maseru ers blynyddoedd lawer. 
Eleni cawsant fel teulu ynghyd â Leah, athrawes arall o ysgol 
Nantgaredig ag athrawon o ysgolion eraill gyfle i dreulio cyfnod yn 
Lesotho ym Mis Chwefror ac fe ddaeth Gareth a’r teulu, Leah a dwy 
athrawes o Lesotho, a oedd drosodd ar ymweliad, i’r gwasanaeth.

Trosglwyddodd Gareth yr hanes yn ddiddorol a thrwy gyfrwng lluniau ar y 
cyfrifiadur daeth â’r ymweliad yn fyw iawn i ni. Darllenodd Megan Haf ran 
ran o’i dyddiadur hi a Guto a ymddangosodd yn y rhifyn blaenorol o’r 
Ymofynnydd. Canwyd cân ganddi hefyd a offrymwyd gweddi gan Guto ac 
i gloi ymunodd y ddwy wraig o Lesotho, Mary a Leorna gyda Leah a 
theulu’r Morgans mewn cân o’u gwlad.

Ar y 12fed o Fai tro Teulu Tŷllwyd oedd cynnal gwasanaeth a chafwyd 
gwledd yn eu cwmni wrth iddynt dreulio orig yn darllen, actio, canu ag 
adrodd am anifeiliaid, adar a byd natur. Roedd eu cariad a’u consyrn at 
anifeiliaid yn cael ei amlygu ymhob rhan o’r gwasanaeth o’r aelod 
ieuengaf, sef Hanna sydd yn 5 oed i Mamgu, sef Mrs Ceinwen Jenkins a 
chafwyd ambell foeswers a’n atgoffa am ein cyfrifoldebau o beidio taflu 
sbwriel sydd mor niweidiol i fywyd gwyllt ac anifeiliaid fferm.    

Llwyddiant
Cyflawnodd Angharad Isaac gamp arbennig drwy basio ei phrawf gyrru 
bws a hithau ond yn 18 oed. Llongyfarchiadau mawr iddi a braf gweld ei 
ymroddiad o gadw’r traddodiad teuluol yn fyw ymlaen i’r genhedlaeth 
nesaf.
 
Bedydd
Ar y 18fed o Fai bedyddiwyd Casi Marie Gregson,  merch fach Lyndon a 
Maxine Gregson. Nia Milcoy oedd y Fam Fedydd â Darren Gregson a 
Stephen Morris y ddau Dad Bedydd.
 
Cwrdd Clebran
Ar y 29ain o Fehefin ac union gant a phedwar o flynyddoedd yn ôl ail
agorwyd capel Brondeifi ar ôl gorfod dymchwel y gwreiddiol oherwydd 
diffyg yn y seiliau. Yn ôl y cofnodion cynhaliwyd ‘Cwrdd Clebran’ yn y 
capel fel rhan o ddathliadau hanner can mlynedd ers yr ail agor (Mehefin 
1954) a dyma ddefnyddio yr un thema eto hanner cant a phedair mlynedd 
yn ddiweddarach gan arwain fyny at ddiwrnod lansio llyfr Hanes yr Achos 
y Sul canlynol. Cafwyd llawer iawn o straeon difyr am achlysuron a 
chymeriadau a’r Parch Goronwy Evans wrth ei fodd yn sôn am droeon 
trwstan a ffraethineb rhai o‘r aelodau sydd, gwaetha’r modd, ddim gyda ni 
erbyn hyn.
 
Lansio’r Llyfr
Ar ôl cryn edrych ymlaen a llawer iawn o waith diflino ymddangosodd llyfr 
‘Hanes yr Achos’ Brondeifi gan ddiweddaru ac ychwanegu at y llyfr 
gwreiddiol a gyhoeddwyd yn 1974. Golygwyd y gyfrol gan y Parch 
Goronwy Evans ac o fewn y cloriau ceir trawsdoriad o hanes,  
gwelliannau,  aelodau, ieuenctid ac yn wir gyferiadau at bob agwedd o’r 
gweithgarwch sydd wedi cymryd lle dros y cyfnod. O fewn y 225 tudalen a 
fydd yn gofnod hanesyddol bwysig mae yna ddarllen difyr gan gynnwys 

dros 100 o luniau.
Cafwyd ychydig flas o’r cynnwys drwy ddarlleniadau gan rai o’r cyfranwyr a 
chyflwynodd y Parch Goronwy Evans y gyfrol gyntaf i’r Cynghorydd Odwyn 
Davies, sydd newydd ddechrau ar ei swydd fel Cadeirydd Cyngor Sir 
Ceredigion.
Bu hwn hefyd yn Sul cyflwyno rhoddion yn ogystal. Derbyniwyd system 
sain newydd gan Mrs Phyllis Jones, Cilgell a theulu Coedmor Hall er côf am 
y diweddar Mr David Dan Jones a Mr a Mrs Albert Evans, Castell Nedd 
(Cilgell Isaf gynt). Cyflwynwyd Cwpwrdd Arddangos gan Meinir a Meleri, 
Ffosyffin a Sian a Heini, Glanhelen a’r hysbysfwrdd tu allan gan Geraint 
Edwards er côf am ei fam, y diweddar Mrs Magw Edwards. Roedd y glwyd a 
addawyd gan Emyr ag Eirian Jones a’r teulu, Teifi Forge, i gau mynedfa’r 
festri, hefyd wedi ei gorffen ac yn ei lle. Diolchodd y Parch Goronwy Evans 
i’r bobl ifanc a fu wrthi yn ddiwyd yn glanhau o gylch y capel; i bawb a fu 
ynghlwm â holl weithagreddau’r diwrnod; i Tanya Morgans ag Eleanor 
Russell am eu gwasanaeth wrth yr organ ac i’r gwragedd a fu’n paratoi’r te. 
Hefyd cydnabyddodd waith graenus Gwasg Gomer a nawdd hael CADW at 
gyhoeddi’r llyfr. 

Gwasanaeth gan Aelod
Ar fore Sul 13eg Gorffennaf croesawyd Mr Tegryn Jones sydd, wrth gwrs, 
yn aelod o’r capel, i gynnal gwasanaeth. Mae Tegryn a’r teulu yn byw yng 
Nghaerdydd ac yn achlysruol yn cymryd gwasanaeth ac yn weithgar gyda’r 
enwad yn yr ardal honno.
Croesawodd y Parch Goronwy Evans ef yn gynnes iawn a hefyd ei chwaer 
Trefina, sydd yn rhan o dim o organyddion y capel.  Cafwyd neges glir a 
phendant ganddo am ein dyletswydd i warchod yr amgylchedd a’r effaith 
frawychus mae newid yr hinsawdd eisioes yn ei gael ar ffoaduriaid 
amgylcheddol. Cynorthwywyd Tegryn gan ei nai, Siôn, a fu’n cyhoeddi 
emyn ac yn casglu. 

Dathlu
Llongyfarchiadau i dri chwpwl sydd â chysylltiadau agos â'r capel sydd 
wedi dathlu eu priodasau rhuddem yn ystod y misoedd diwethaf sef Gerald 
a Kathleen, Nantygwyddau, John ac Eileen, Brynlluest, a Tommie a Marion, 
Hafan.

Priodasau
Pob dymuniad da i Elin Rhydlydan ar ei phriodas â Dewi o Ffostrasol yn y 
capel yn ddiweddar, hefyd yr un yw’r dymuniadau tuag at Alwyn, 
Nantygwyddau a Nia Dolgerdd ar eu priodas hwythau. Dymunir pob 
hapusrwydd i’r ddau gwpl yn y dyfodol.

Cymanfa Ganu
Yr oedd y Sul diwethaf  ym mis Ebrill yn un pwysig iawn i’r capel gan fod y 
Gymanfa Ganu wedi dod ar ei hymweliad cyntaf â'r capel a braf oedd gweld 
tyrfa cystal wedi dod i gyfarfod y prynhawn, sydd yn ôl y traddodiad er sawl 
blwyddyn bellach yn cael ei drefnu ar gyfer plant a phobl ifanc yr enwad. Os 
am gynnal Cymanfa, mae’n rhaid cael arweinydd da ac eleni Mrs Margaret 
Daniel o Aberporth oedd y person gwadd ac ni chafodd neb eu siomi gan 
fod yr arweinyddes wedi gwneud pawb i deimlo’n hollol gartrefol gydol y 
dydd. Hefyd mae’n rhaid cael Organyddes dda i gyd weithio gyda’r 
arweinydd ac roedd cyfraniad Miss Eirian Jones fel arfer yn arbennig. 
Croesawyd pawb i’r Gymanfa gan Drefnydd y Dydd sef y Parch Wyn 
Thomas. Hefyd cafodd gyfle i gyflwyno Llywydd y prynhawn sef Mrs Carol 
Rees, sydd yn aelod ffyddlon a gweithgar yng Nghapel Llwynrhydowen. 
Cafwyd anerchiad diddorol a rhodd hael gan Carol tuag at goffrau’r 
Gymanfa. Hyfryd oedd clywed y plant yn adrodd yr emynau yn eu tro ac 
wedyn yn eu canu mor swynol. Rhoddwyd y fendith ar ddiwedd oedfa’r 
prynhawn gan y Parch Cen Llwyd. Ar ddiwedd cymanfa'r prynhawn i’r festri 
aeth pawb i fwynhau’r te ysblennydd a oedd wedi cael ei baratoi gan 
wragedd yr enwad.  Tro’r oedolion oedd hi yng nghyfarfod yr hwyr a braf 
oedd gweld cymaint wedi dod i ymuno yn y canu unwaith eto, gyda’r 
arweinyddes yn cael y gorau allan o bawb. Croesawyd pawb i’r oedfa hwyr 
gan y Parch Wyn Thomas ac ef a gyflwynodd Llywydd y nos hefyd, sef Mrs 
Kay Davies, aelod teyrngar a diwyd yng Nghapel Rhyd y gwin. Cafwyd 
anerchiad diddorol a rhodd hael iawn gan Kay hefyd at goffrau’r Gymanfa. 
Offrymwyd y fendith ar ddiwedd oedfa’r hwyr gan y Parch Eric Jones.

Eisteddfod Gadeiriol
Unwaith eto eleni cafwyd Eisteddfod Gadeiriol lwyddiannus iawn dan 
nawdd Capel y Fadfa yn y Neuadd Goffa. Llywydd y dydd oedd Wmffre 
Dafis, Gwardafolog, sydd erbyn hyn yn byw yn Henffordd ond mae 
gwreiddiau Wmffre yn ddwfn iawn yn yr ardal ac mae'r achos yng Nghapel y 
Fadfa yn agos iawn at ei galon. Eleni yr oedd yna bedwar beirniad yn 
rhannu’r llwyfan. Delyth Morgan o Aberystwyth yn beirniadu’r adran gerdd, 
Eirian Williams, Llambed oedd yn ofal yr adran Llên a Llefaru, Siwan 
Davies o Gaerfyrddin yn beirniadu’r adran ddawnsio ac yn olaf Lis Woolley 
o Dalgarreg yn beirniadu’r arlunio. Y gyfeilyddes yn ôl yr arfer oedd Lynne 
James o Gastell Newydd Emlyn. Rhoddwyd y gadair eleni a gwobr ariannol 
o £30 am ysgrifennu geiriau ar gyfer Carol y Nadolig gan Euros a Trudy 
Jones a'r teulu, Crugyreryr, a’r enillydd oedd John Morris, Llanrhystud.

CAPEL Y FADFA
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Yn 1992 fe ges i alwad oddi wrth y bos, y Prif Arolygwr Wyn Davies, yn gofyn a 
oedd yn bosib i mi fynd i’r Thomas Arms ar ddydd Sul er mwyn cwrdd â 
pherson pwysig o Lundain. Fe ddywedais wrtho fe y byddai popeth yn iawn, 
ond roedd rhaid gwneud yn siwr fod ‘na ddim cwrdd ar ddydd Sul gynta’! 
Cadarnhau gyda’r wraig wedyn fod dim oedfa yng nghapel Silo, Carwe, ar y 
dydd Sul hwnnw, oherwydd taw’r wraig sydd yn chwarae’r organ a fi yw’r 
trysorydd – felly fydde ‘na broblem chwarae a thalu pe bai’r ddau ohonom yn 
absennol.

Ta beth, fe gwrddes y person pwysig yn y Thomas Arms – Yr Arglwydd 
Wincheslea oedd hwnnw. Roedd yn gyrru tacsi Llundain, a hwnnw wedi ei 
beintio yr un lliw â’r enfys o amgylch arfordir Prydain Fawr. Fe esboniodd ei 
fod yn codi arian er mwyn arwain confoi allan i’r Sahara, a hynny er mwyn 
helpu ffoaduriaid o Orllewin y Sahara. Fe ymosododd  Morocco o’r gogledd a 
Mouritania o’r de ar Orllewin y Sahara dros nos a bu rhaid i’r bobol ffoi i Algeria 
gan adael y rhan fwya’ o’u heiddo. Ers dros 30 mlynedd mae’r bobol hyn wedi 
byw fel ffoaduriaid yn Algeria gan ddibynnu yn gyfangwbl ar y cymorth maent 
yn cael oddi wrth bobol gyffredin fel ni. 

Wrth i ni sgwrsio fe ddywedodd yr Arglwydd Wincheslea fod ‘na broblem 
ganddo. Roedd wedi cael hen fan yr heddlu i fynd i’r Sahara, ond doedd neb 
ganddo i yrru’r cerbyd yno. Pam, dwi ddim yn gwybod, ond fe ddywedais yn 
syth mod i’n fodlon gyrru. Pan gyrhaeddais i adre a rhoi’r newyddion iddi 
roedd fy ngwraig mewn sioc!  Pwy a ŵyr, falle fod y dydd Sul yna wedi cael 
dylanwad arna i a rhywun goruwch wedi gwneud y penderfyniad drosta i?!

Ta beth, i ffwrdd a fi i’r Sahara, gan yrru drwy Ffrainc a Sbaen, a chyrraedd 
Alicante. Ar y fferi wedyn i groesi’r Med (Môr y Canoldir) ac yna cyrraedd 
porthladd Oran yn Algeria. Teithio 1700 milltir mewn i’r Sahara wedyn a gweld 
golygfa anhygoel o chwarter miliwn o bebyll mewn lle o’r enw Tindouf.

Roedd na groeso enfawr oddi wrth y bobol hyfryd yma, gyda’r côr mwya’ yn y 
byd yn canu cân o groeso!  Er fod y bobol hyn yn dlawd iawn roeddwn yn 
synnu fel oedd y plant bach yn gwenu. Rwy’n cofio digwyddiad un bore pan 
ro’n i tu allan i’r babell tua chwech o’r gloch  yn golchi’n nannedd ac yn yfed 
dŵr. Fe ges i gipolwg o’r crwt bach saith oed ‘ma yn wen o glust i glust ac yn 
dweud “acwa”. Yr hyn roedd e’n tynnu sylw ato oedd ei fod e’ eisiau dwr a 
finnau yn ei wastraffu. Mewn ffordd syml iawn llwyddodd y crwt bach ‘ma i 
gael effaith ryfedd a bythgofiadwy arna I.

Fe arhosais am ryw wythnos gyda’r bobol yma, a’r dasg anodda’ oedd gorfod 
gadael gan deimlo mor rwystredig nad oeddwn i’n gallu gwneud rhagor i 
geisio helpu’r bobol hyfryd hyn.

Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i gaeI mynd nol i’r Sahara eto ond fy 
mreuddwyd yw i deithio gyda’r ffoaduriaid yn ôl i’w gwlad eu hunain ryw 
ddiwrnod – fe fyddai hynny yn brofiad anhygoel.

Yn 2001 fe ges alwad ffôn gan berson o’r enw Mike Rye yn gofyn os oedd yn 
bosib i mi deithio dramor unwaith eto. Er i mi benderfynu peidio mynd eto, ar 
ôl i Mike esbonio pwrpas y daith i Felarws, er mwyn helpu plant yn dioddef o 
effaith Chernobyl, allen i fyth dweud “na”. Roedd angen gyrrwr lori, a bant â fi.

Beth oedd yn taro rhywun ym Melarws oedd bod y plant bach ‘ma mor 
ddiolchgar. Er fod nifer fawr iawn yn dioddef o gansr neu rywun o’r teulu yn sâl 
iawn, roedd pob un yn barod eu cymwynas ac yn barod iawn I wenu.

Unwaith eto y plant yn gwenu oedd wedi cael y dylanwad mwya’ arna i, a bum 
yn ddigon ffodus i ymweld â’r wlad unwaith yn rhagor yn 2003.

Ar ol teithio i lefydd tlawd iawn a gweld pa mor wael oedd cyflwr iechyd y plant 
roeddwn I hefyd yn ymwybodol bod angen gwneud rhywbeth yn agosaf i adre 
pan welais i hysbyseb yn y Western Mail am swydd Swyddog Apêl 
Rhanbarthol i Dy Hafan - yr Hosbis iI Blant yng Nghymru . Fe fues yn ffodus 
iawn i gael y swydd. Beth oedd yn effeithio arna i unwaith eto oedd y wên ar 
wynebau’r plant yn Ty Hafan – er eu bod nhw hefyd yn ddifrifol wael. Mae 
hynna wastad yn gwneud i fi roi pethau mewn perspective – ac yn aml iawn 
rwyn dweud wrth fy hunan, “Paid â conan Phil, meddylia am y plant sy’n 
ddifrifol wael dros y byd ac ma nhw’n llwyddo i wenu drwy’r cyfan.”

Yn aml mae pobol yn gofyn i fi os ydw I’n tristau wrth weld plant yn ddifrifol 
wael?
Yn blwmp ac yn blaen yr ateb yw “ydw”. Er fy mod i’n dipyn o seis rwy’n berson 
eitha’ teimladwy, ac fe alla i fod yn berffaith onest wrth ddweud bod dim 
diwrnod yn mynd hebio heb i fi feddwl am blant y Sahara, plant Belarws, a 
phlant Ty Hafan.  Iechyd yw’r anrheg mwyaf pwysig i unrhywun. Mae’n galed 
iawn i feddwl fy mod i yn 58 ac wedi byw bywyd cymharol iach ond does na 
ddim dyfodol i blant Ty Hafan oherwydd does dim gobaith iddyn nhw fyw i 
gyrraedd oedran oedolyn. Mae honna’n ffaith sy’n anodd iawn i’w derbyn, ond 
dyna yw realiti’r sefyllfa.

Yn fy swydd i, yr hyn sy’n codi calon rhywun yw gweld pa mor garedig mae 
pobol ar hyd a lled Cymru. A’r nod yn syml o gasglu arian ar gyfer Ty Hafan yw i 
gadw drysau’r Hosbis ar agor.  Mae bron yn ddeng mlynedd bellach ers i Ty 
Hafan agor yn Ionawr 1999, ac adeiladwyd y lle gyda chyfraniadau o £3 miliwn 
wrth y cyhoedd. Ymhellach, mae angen i ni godi dros £2.5 filiwn  y flwyddyn i 
sicrhau ei fod yn aros ar agor. Rydym yn llwyddo i wneud hynny drwy drefnu 
digwyddiadau codi arian, a gyda chefnogaeth oddi wrth y sector gorfforaethol 
a’r cyhoedd. Mae’r gwasanaeth a roddir gan Ty Hafan am ddim i bob teulu yng 
Nghymu sydd ei angen.

Bywydau bach byr sydd gyda’r plant ond gyda help y cyhoedd rydym yn 
medru gwneud bywydau’r plant mor llawn ac mor hapus ag sy’n bosib. Mae Ty 
Hafan yn fangre cariad, gobaith, hwyl a chyfeillgarwch. Fel y dywedodd un 
fam “mae’n lle I FYW.”

Er fod pobol mor garedig, wrth gwrs, y cwestiwn sy’n cael ei ofyn i fi yn fwya’ 
aml yw:  “Oni ddylai’r llywodraeth fod yn cyfrannu mwy er mwyn cynnal 
elusennau fel Ty Hafan?”
Rwy’n awgrymu eich bod yn edrych ar wefan Ty Hafan – www.tyhafan.org -  i 
weld drosoch chi’ch hunain beth yw’r cyfanswm sy’n dod oddi wrth y 
llywodraeth. Yn bersonol, rwy’n dweud yn gyhoeddus o hyd ei fod yn warthus i 
feddwl bod rhaid casglu arian er mwyn cadw drysau hosbis ar agor – ond cario 
mlaen fydda i a phobol eraill gyda’n gwaith fel arfer, a diolch yn fawr i chithau 
am eich cefnogaeth a’ch caredigrwydd.

Mae Hosbis Ty Hafan yn elusen sy’n agos iawn at galonnau nifer fawr o Undodiaid, ac mae’r enwad 
wedi bod yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i godi arian ati dros y blynyddoedd diwethaf. Un o 
wynebau cyhoeddus mwya’ amlwg Ty Hafan 
yw Phil Thomas, y Swyddog Apêl brwdfrydig 
ac egnïol. Yn yr erthygl yma mae’n son am 
ddylanwad gwaith elusennol ar ei fywyd, a 
sut yr aeth e’ i weithio’n llawn amser yn y 
maes ar ôl gadael yr heddlu.

O’r Heddlu i’r Hosbis… drwy’r Sahara a Belarws - 
taith bywyd gweithiwr elusennol.
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Fe gyflwynwyd Tlws Llenyddiaeth a rhodd o £20 i bobl ifanc dan 18 oed am 
gyflwyno dau ddarn gwahanol er enghraifft  stori fer, ysgrif, cerdd neu 
bortread gan deulu Tŷ’r Ysgol a’r enillydd oedd Annys Wood, Abertawe.  
Dymuna'r pwyllgor ddiolch i bawb am bob rhodd a gweithred i gyfrannu at 
lwyddiant yr eisteddfod.

Sul y Blodau
Ar Sul y Blodau hyfryd oedd clywed y Parch Wyn Thomas yn darlledu 
oedfa arbennig iawn ar Radio Cymru. Cafwyd ganddo ddarlleniadau 
pwrpasol gyda chaneuon priodol a oedd yn gweddu i’r dydd ac yn rhoi 
boddhad mawr i’r gwrandawyr. 

Sul y Pasg
Ar Sul y Pasg cynhaliwyd oedfa yn y capel gyda’r gweinidog yn 
gwasanaethu. Cafwyd y cyfle i dderbyn dau aelod newydd yn ystod yr 
oedfa sef Mr a Mrs Tommie Evans, Hafan, Llanarth. Braf oedd cael 
croesawu’r ddau, yn enwedig Marion, gan ei bod hi wedi dod yn ôl at ei 
gwreiddiau yng Nghapel y Fadfa.

Cyfarfod Blynyddol
I Brifysgol Hatfield aeth sawl aelod o’r capel rai wythnosau yn ôl gan fod 
Cyfarfodydd Blynyddol yr Undodiaid yn cael eu cynnal yno. Yr oedd 
cynrychiolaeth o gapeli eraill ardal y Smotyn Du wedi mynd yno hefyd 
ynghyd â’r gweinidogion i fod yn rhan o’r digwyddiad pwysig hwn, lle mae 
pobl o bob cwr o Brydain a thu hwnt yn dod at ei gilydd i drafod materion 
pwysig yr enwad. 

Gwellhad Buan
Yr ydym am ddymuno gwellhad llwyr a buan i’r holl aelodau a ffrindiau’r 
achos sydd ddim wedi bod yn dda iawn eu hiechyd yn ystod y misoedd 
diwethaf. 

Cydymdeimlo
Fel aelodau yr ydym am estyn ein cydymdeimlad dwysaf â phawb sydd â 
chysylltiad â’r capel sydd wedi colli perthnasau a ffrindiau yn ystod y 
misoedd diwethaf. Yr ydym yn meddwl amdanoch yn eich galar a’ch colled 
i gyd.

Taith Gerdded
Fe aeth sawl aelod o’r capel ar daith gerdded noddedig flynyddol y 
Gymdeithas Undodaidd eleni eto.  Y Parch Wyn Thomas oedd wedi 
trefnu’r daith hyn a oedd yn cychwyn o Henllan, gan gerdded ymlaen at 
safle Mynwent Penrhiw yn Nrefach Felindre. Braf oedd gweld rhai o 
aelodau a phlant o amryw gapeli ardal y Smotyn Du wedi dod ynghyd i gyd
gerdded ac i godi arian tuag at Gronfa Mynwent Penrhiw a’r Elusen Ffagl 
Gobaith yr un ffordd. Ar ôl i bawb gyrraedd safle’r hen gapel sydd erbyn 
hyn lawr yn yr Amgueddfa yn Saint Fagan, cafwyd paned, cacen a chlonc 
ac i ddilyn cafwyd gwasanaeth byr yng nghwmni'r Parchedigion Wyn 
Thomas a Cen Llwyd. Ymunodd pawb i ganu'r emyn “Calon Lan”. 
Diolchwyd gan Lywydd y Gymdeithas Undodaidd, Ann Harries.

Llwyddiant
Llongyfarchiadau i Wmffre Davies, Gwardafolog gynt, ar gael ei 
anrhydeddu gan Glwb Rygbi Henffordd yn ddiweddar.  Mae Wmffre wedi 
byw a gweithio yn Henffordd ers dros deg mlynedd ar hugain ac wedi bod 
yn aelod diffuant ac ymroddedig gyda’r Clwb ar hyd y blynyddoedd hyn, 
felly fe gafodd ei enwebu ar gyfer gwobr arbennig am ei wasanaeth tymor 
hir fel Gwirfoddolwr i’r Clwb. Mae gwreiddiau Wmffre yn ddwfn iawn yng 
Nghapel y Fadfa o hyd ac y mae’n edrych ymlaen at bob cyfle i ddod nôl i 
wasanaeth yn y capel mor aml â phosib. 

Gorsedd y Beirdd
Llongyfarchiadau i’r Parch Caradog Evans, Yr Hendy (Awelfa gynt), ar 
gael ei dderbyn i’r orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni. 
Mae Caradog wedi bod ar lwyfan yr Eisteddfod dros nifer helaeth o 
flynyddoedd fel adroddwr, arweinydd, cynhyrchydd drama a beirniad a 
chyflwynydd medrus ar lwyfan y Babell Lên. Mae e’ hefyd â chysylltiadau 
agos iawn â Chapel y Fadfa.

Ymweliad
Yn ddiweddar fe ddaeth teulu o Transylvania ar ymweliad ag ardal y 
Smotyn Du. Mae'r Parch Csaba Todor yn weinidog gyda’r Undodiaid 
mewn pentref bach gwledig, ac ar hyn o bryd mae’n fyfyriwr yn y coleg ym 
Manceinion gan iddo ennill ysgoloriaeth i ddod i astudio yno am flwyddyn. 
Fe ddaeth y gweinidog, ei wraig Eva a’i merch fach, Esther, i’r ardal er 
mwyn cael gweld y wlad, y môr a’r pentrefi hardd sydd o fewn y bröydd hyn. 
Cael y cyfle i weld rhai o gapeli Undodaidd y cylch, lawr i lan y môr yng 
Nghei Newydd a Chwmtydu a mynd i weld yr anifeiliaid ar fferm Glyncoch, 
Cwrtnewydd, oedd yr arlwy ar eu cyfer, cyn iddynt fynd yn ôl ar y trên i 
Fanceinion.

Graddio
Llongyfarchiadau i Helen Davies, Penffynnon, ar raddio o’r Brifysgol ym 
Mangor yn ddiweddar. Hefyd pob dymuniad da iddi yn y dyfodol yn ei 
swydd newydd gyda’r cyfryngau i lawr yng Nghaerdydd.

  CAERONNEN

CRIBYN

Gwasanaeth croeso
Braf oedd gweld Capel Caeronnen yn orlawn mewn gwasanaeth arbennig 
i groesawu’r Parch Cen Llwyd yn weinidog amser llawn arnom.
Croesawyd pawb yno ar ran y Capel gan yr ysgrifenyddes, Mrs Lynnne 
Williams, Treforys, ac fe estynodd groeso cynnes iawn i’r Parch Cen 
Llwyd.
Y Cynghorydd Odwyn Davies groesawodd Cen Llwyd ar ran y 
gymdogaeth, a Mr Ken Jones ar ran Capel yr Erw.
Ymddiheurodd Y Canon Aled Williams, Ficer y Plwyf, a Mrs Ann Harries, 
Llywydd y Gymdeithas Undodoaidd am eu habsenoldeb.
Cafwyd eitemau graenus gan ddisgyblion Ysgol y Dderi, dan ofal ei 
Prifathrawes, Mrs Ann Davies.
Diolch i Miss Eirian Jones, Cysgod y Pin, a fu’n cyfeilio.
Diolchodd Cen Llwyd i bob un am y croeso, ac fe gafwyd neges arbennig a 
her ganddo yn ei anerchiad.
Aeth pawb i neuadd y pentref am baned o de a oedd wedi ei baratoi gan 
wragedd y capel.
Diolch i bawb am gefnogi ac am eu presenoldeb yn y gwasanaeth arbennig 
yma a oedd yn cofnodi dechrau cyfnod newydd yn hanes y capel.

Gwasanaeth undebol
Daeth cynulleidfa dda ar ddydd Sul, Mehefin yr 30ain, i’r gwasanaeth 
undebol oedd yng ngofal y Parch Cen Llwyd. Diolch i Mrs Nans Davies am 
gyfeilio.

Cartref newydd  Mae Mr Ifan Jones, Emlyn House, erbyn hyn wedi 
ymgartrefu yn Hafan yr Efail, Llannon.  Gobeithiwn eich bod yn setlo 
mewn yn dda.

Cydymdeimlo  Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’n aelodau, Mrs 
Morwen Thomas, Tynewydd, a Mrs Hâf Meredith, Penbryn, Llanbed, a’u 
teuluoedd ar golli modryb a hen fodryb yn ddiweddar, sef Miss Eirlys 
Williams, Spring Gardens, Cwrtnewydd.

Llongyfarchiadau   Llongyfarchiadau i Mr Charles Gale, gŵr Mrs 
Annwen Gale, Ffynnon Tâf, Caerdydd, ar gael swydd athro yn yr Adran 
Dechnoleg yn Ysgol Gyfun Emlyn lle bydd yn dechrau ym mis Medi.  
Edrychwn ymlaen at groesawu’r ddau yn ôl i’r ardal yn fuan. 

Penblwydd  Penblwydd Hapus i Mr Ronald Thomas, Tynewydd, a 
ddathlodd benblwydd arbennig yn ddiweddar.

Gwellhad  Rydym yn falch o weld Mr Iwan Davies, Glennydd yn gwella ar 
ôl llawdriniaeth yn ddiweddar.   

Taith Gerdded Noddedig  Bu nifer o aelodau’r Capel ar y daith noddedig 
o Henllan i Fynwent Penrhiw yn Drefach Felindre ar brynhawn Sul 6ed o 
Orffennaf.  Buon yn lwcus iawn o’r tywydd a chafwyd taith bleserus.  Diolch 
yn fawr i’r rai hynny a oedd wedi sicrhau fod yna baned o de a chacennau i 
ni ar ddiwedd y daith.  

Gwasanaethau  Fe fydd y Parch Cen Llwyd yn cynnal gwasanaeth yn 
Soar y Mynydd ar yr 21ain o Fedi.  Mae croeso cynnes i bawb .

Gymanfa Bwnc
Hyfryd yw gweld fod yr hen arferiad o gynnal y Gymanfa Bwnc yn dal yn fyw 
yn ein hardal.  Eleni o dan arweiniad y Parchedigion Wyn Thomas a Cen 
Llwyd cafwyd ychydig newid ar y drefn arferol.  Yr hen ladi wedi cael dillad 
newydd fel petai.

Dydd Sul y 4ydd o Fai cynhaliwyd y Gymanfa Bwnc yng Nghapel 
Rhydygwin.  Tro’r plant lleiaf oedd hi i gychwyn yr oedfa ac i ddangos eu 
doniau ar lafar ac ar gân ac hefyd i ddangos eu sgiliau fel gyrrwyr y dyfodol.  
Wedyn cafwyd dau gyflwyniad diddorol gan ddwy o ferched ifanc Cribyn 
wedi ei selio ar y thema “Hau”.  Roedd yn amlwg fod Delyth Evans a Rhian 
Armstrong wedi bod yn meddwl yn ddwys am y testun ac am y modd y gellir 
dehongli’r thema  o sut gallwn fel Undodiaid hau hadau da trwy ein 
gweithredoedd yn ein bywydau bob dydd, ac am sefyllfa pobl ifanc heddiw, 
a’r modd y mae rhai yn barod i wrando ar gynghorion da ac eraill yn clywed 
y gair ond heb ei dderbyn, na gwrando ar unrhyw gyngor da.  Cafwyd cyfle 
wedyn i holi a thrafod, gyda’r gweinidogion hefyd yn rhoi eu mewnbwn.  
Cawsom brynhawn diddorol iawn.

Mae Rhian a Delyth bob amser yn barod i gymryd rhan yng 
ngweithgareddau Capel Cribyn.  Mae Rhian wedi bod wrthi yn cyflwyno 
emyn yn y Gymanfa Ganu a’r Gymanfa Bwnc ers oedd yn ifanc iawn a hi fu 
wrthi eleni eto.  Pob clod i ti Rhian am ddal ati.  Mae Delyth hefyd yr un mor 
weithgar, hi yw un o swyddogion newydd ein Capel.  Daliwch ati ferched a 
diolch yn fawr i chi.



Anaf
Blin gennym glywed fod Mrs Cynthia Griffiths, Bank Villa, wedi cael 
damwain adref ac wedi anafu ei phigwrn. Gobeithio na fydd y plastar yn 
rhy anghyfforddus dros yr haf a dymunwn wellhad buan I chi.
 

Newyddion  Os oes unrhyw newyddion gan rywun yng Nghapel Cribyn 
i’w gynnwys yn rhifyn nesa’ Yr Ymofynnydd a fyddech yn medru ei 
ddanfon at Miss Delyth Evans, Llysycoed, mewn da bryd.  Diolch yn fawr.

Bedydd
Ar ddydd Sul, Gorffennaf, 13eg bedyddiwyd dau blentyn Emyr a Sarah 
Evans, ŵyron Meredith a Morfydd Evans, Gwrfach, Pentrecwrt , a gor  
ŵyron y diweddar Barchedig Marles Thomas.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Daphne a Twelly Davies, Brynderwen, Llanfihangel ar 
Arth, ar ddathlu ei Priodas Aur ar y 9fed o Orffennaf.  Pob dymuniad da i’r 
ddau.

Llongyfarchiadau i Cerian Colbourne ar gael ei dewis yn forwyn i’r 
frenhines yn Sioe Castell Newydd Emlyn.  

Taith Gerdded
Ar y 6ed o Orffennaf gwnaeth rhai o blant yr ysgol sul ac aelodau'r capel 
gymryd rhan yn y daith gerdded a mwynhau.  Diolch yn fawr iddynt i gyd.

Gwellhad buan
Gwellhad buan I holl aelodau a ffrindiau’r capel sydd yn yr ysbyty neu wedi 
bod yn yr ysbyty neu’n ddi  hwyl yn ddiweddar.

Cydymdeimlo

Yn gynnar ym mis Mehefin daeth y newydd trist am farwolaeth Mrs. Rita 
Davies, Esgerlygoer, yn Ysbyty Bronglais, wedi cyfnod o salwch blin. Fel 
aelodau hoffem gydymdeimlo’n ddwys â’r plant, Goronwy ac Enid, a’r holl 
gysylltiadau teuluol yn eu colled a’u hiraeth. Roedd yr angladd yn 
Amlosgfa Aberystwyth yng ngofal y gweinidog, y Parch Wyn Thomas. 
Cynorthwywyd ef gan y Parch Chris Bolton. Claddwyd ei llwch ym medd ei 
phriod ym mynwent Capel y Bryn.

Hefyd, dymuna aelodau’r capel estyn eu cydymdeimlad dwys â’r 
gweinidog sef y Parch Wyn Thomas a’i deulu ar golli mam a mamgu 
annwyl yn ddiweddar ym mherson Mrs Ray Parry, Penlon, Gorsgoch.

Y Gymanfa Ganu

Catrin Rosser, Gwelcwmteifi, Brynteg, ynghyd â dwy ffrind sef Cerys 
Pollock a Meleri Jenkins, o Ysgol Sul Capel y Cwm fu’n adrodd emyn ar 
ran Capel y Bryn yn y Gymanfa eleni. Cyflawnodd y dair eu gwaith gyda 
graen. Diolch iddynt ac hefyd i’r sawl fu’n eu hyfforddi.

Arholiad Ysgolion Sul

Llongyfarchiadau i aelodau ifancaf y Capel ar basio eu arholiadau yn 
ddiweddar fel rhan o Ysgol Sul Capel y Cwm. Diolch i’r sawl fu’n paratoi a 
hyfforddi.

Cwrdd Pawb Ynghyd

Daeth llawer o aelodau a ffrindiau at ei gilydd ar brynhawn braf o Fehefin i’r 
Cwrdd Pawb Ynghyd blynyddol. Gwasanaethwyd a gweinyddwyd y 
Cymun gan y gweinidog gyda Mrs Sharon Long yn cyfeilio wrth yr organ. 
Mae’n dda cael cofnodi hefyd fod Mrs Nel Price wedi ail gydio yn ei gwaith 
fel un o organyddion y capel a’i bod yn mwynhau chwarae’r organ newydd.

Llwyddiant

Pleser yw llongyfarch Huw Evans, Alltgoch, ar ei lwyddiant yn cipio’r brif 
wobr eleni eto yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd am hwrdd o Frid Llanwenog.

Gohebydd Newydd

Mrs Sharon Long, Llys Alaw fydd yn gohebu i’r Ymofynnydd ar ein rhan o 
hyn allan. Diolchir yn fawr iawn iddi am ymgymryd â’r gwaith.

  CAPEL Y GRAIG

CAPEL Y BRYN

Rhyw dri mis ‘nol derbyniais alwad ffôn a’r llais yr ochr arall i’r 
lein yn gofyn : “Ti Goronwy sy’ ‘na?  George sy’ fan hyn. Ffonio 

dros wraig fach sy’n byw drws nesa’ rwy’n neud. Mae hi wedi 
gweld ar y teledu y difrod wnaed i Gapel Gellionnen ac mae’n 

awyddus i gyfrannu at y gronfa adnewyddu. Dywedais wrthi am 
adael y mater gyda fi, fe gysylltwn â fy nghyfaill o Undodwr yn 

Llanbed. Dyna’r stori. Allu di’n helpu i?”

Gyda marwolaeth George Noakes, cyn Archesgob Cymru, collodd 
anghydffurfiaeth yng Nghymru un o’i chyfeillion mynwesol. Gŵr 
eciwmenaidd ei ysbryd. 
Fe’i codwyd yn yr awyrgylch hynny ym mhentref Bwlchyllan, 
Ceredigion.
Addoli yn Eglwys Nantcwmlle yn y bore ac yng Nghapel y 
Methodistiaid yn y pentref yn yr hwyr. Gŵr y wlad oedd George a 
phobl ac arferion gwlad oedd yn apelio iddo. Dyn y bobl oedd. 
Roedd ganddo amser a chlust i bawb gyda’i agwedd garismataidd 
yn cydio ym mhersonoliaeth pawb. 

Yn ystod ei yrfa o fewn yr Eglwys yng Nghymru  hynny yw, o fod 
yn gurad Llanbedr Pont Steffan i fod yn Archesgob Cymru  ni 
newidiodd ei gymeriad ac ni wnaeth ymbellhau wrth ei bobl. 
George oedd i bawb a ‘ti’ a ‘tithau’ wrth gyfarch a sgwrsio.

Rwy’n cofio cyfarfod ag e’ gyntaf mewn angladd ym Mwlchyllan. 
Minnau wrth ysgwyd llaw ag ef yn ei gyfarch fel ‘Mr Noakes’ a 
chael yr ateb, “George yw’r enw a ti nid chi os gweli’n dda.” 

Fel yna fuodd hi wedyn tan iddo gael ei ethol yn Esgob Tŷddewi.  
Yna ei weld mewn gwasanaeth yn Eglwys Sant Pedr Llanbed a’i 
longyfarch ar gael ei ethol i’r swydd honno. Yntau’n ychwanegu :  
‘Cofia mai George yw’r enw o hyd’.

Bu’n ffrind arbennig i bawb ac aeth allan o’i ffordd i helpu pawb. 
Bum am ugain mlynedd yn ohebydd lleol i’r BBC ac ymhlith yr hyn 
ddisgwylid imi wneud oedd cyflwyno adroddiadau o gynhadledd 
yr Eglwys yng Nghymru a fyddai’n cyfarfod
ym Mhrifysgol Llanbed. Fel Archesgob fe fyddai’n gyfrifol am 
gadeirio’r Corff Llywodraethol. Bob tro fe fyddai nifer o faterion yn 
galw am gael ymateb yr Archesgob iddynt. Byddai George yn fy 
ngalw o’r naill ochr ac yn awgrymu i mi ddod nôl yn ddiweddarach 
i gael sgwrs. Byddai’n trefnu cyfarfod a mi mewn ystafell tu cefn i’r 
neuadd a chael tawelwch i’w holi. Un fel ’na yw gwir gyfaill. Dyna 
pam yr erys parch mawr iddo yn nhre’ Llanbed. Gŵr y bobl oedd, 
a’r un oedd ar y llain criced ac yn siarad a thrafod materion pwysig 
fel Archesgob Cymru. Rhoddodd bwyslais mawr ar fugeilio a 
gofalu am y praidd.

Roedd George yn ddarllennydd cyson o’r Ymofynnydd a bu’n ei 
ddarllen i lyfr y deillion. Roedd yn uchel ei glod o’r cylchgrawn a’i 
eiriau bob tro oedd, “Rydych chi fel Undodiaid wedi gwneud 
cyfraniad amhrisiadwy i Ymneilltuaeth Cymru ac yn gwneud o 
hyd.” 

Drwy’r cylchgrawn estynnwn ninnau ein cydymdeimlad â’i briod, 

Jean, yn ei hiraeth a’i galar.

George – “dyn y bobl” gan Goronwy Evans
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DIOLCH I 
NODDWYR Y 
RHIFYN YMA

Cyfrol newydd Brondeifi

Ychydig wythnosau nôl 
lansiwyd cyfrol newydd yn 
croniclo hanes cyfoethog 
Capel Undodaidd Brondeifi 
yn Llanbed. Yn y 134 o 
flynyddoedd ers ei sefydlu 
dim ond tri gweinidog sydd 
wedi bod yno – ac mae 
hynny’n dipyn o record, 
mae’n siwr. Y gweinidog 

presennol, y Parch Goronwy Evans, sydd wedi golygu’r gyfrol. Yn y 
llun mae e’n cyflwyno’r cyfrolau cyntaf i’r Cynghorydd Odwyn Davies,  
Cadeirydd Cyngor Ceredigion, a’r Cynghorydd Hag Harries o Lanbed. 
Mae’r gyfrol ar werth yn Siop y Smotyn Du am £9.95.

Canmlwyddiant

Gwenyth Richards yn 
cyflwyno blodau i Sally 
Davies a Mary Jones 
adeg gwasanaeth 
canmlwyddiant Urdd y 
Benywod ym 
Mhantydefaid. 

Urdd y Benywod

Aelodau Urdd y Benywod 
Pantydefaid gyda'r faner 
a wnaed ar gyfer y 
Gymanfa Gyffredinol yn 
Hatfield.

Ty Hafan

Plant Ysgol Sul Brondeifi, 
Llanbed gyda'u  
hathrawon, Enid 
Henaghan a Heini 
Thomas, yn cyflwyno 
siec o £573.15 a godwyd 
ganddynt drwy nifer o 
weithgareddau, i Phil 
Thomas, Ty Hafan.

J & E Woodwork
Asiedwyr / Seiri Coed Barley Mow, 

Llanbed     
01570 422141

 
Ivor Thomas a'i Feibion, Blaendyffryn, 

Pont Creuddyn
Datgymalwyr Moduron         

01570 470530
 

Gwesty Boar's Head, Caerfyrddin
Llety; Ystafell Fwyta; 
Gwleddoedd Priodas  

01267 222789
 

S.R.Thomas a Huw Thomas - 
Trydanwyr

Beehive Radio, Stryd Fawr, Llanbed
01570 422736

 
Gwesty'r Grannell, Llanwnnen

Arlwy ar gyfer pob math o achlysuron; 
gweinyddir priodasau

01570 480476
 

Cenfil Reeves , Ymgymerwr 
Angladdau, Garreg Wen, Talgarreg

01545 590254

Eleri Thomas a’i Chwmni, Cyfreithwyr
Cartrefle, Stryd y Bont,
Castell Newydd Emlyn

01239 710492

J.H. Williams A’i Feibion,
Crown Stores, Llanbed a 37, Stryd y 

Brenin, Caerfyrddin
Arbenigwyr china a gwydr

01570 422488 / 01267 232216

Gwesty’r Porth, Llandysul
Arlwy ar gyfer pob math o achlysuron

01559 362202

Cwmni Tristar
Esgairgoch, Ffarmers

Gwerthwyr loriau a cheirt cludo ceffylau
01570 422250

Siop y Smotyn Du, 
Y Stryd Fawr, Llanbed

Cardiau, llyfrau, cryno ddisgiau a 
mwy…

01570 422587

Bara Gwalia, Llanybydder
Bara nad oes mo’i debyg

01570 480465

Ty Thai,
Cei Newydd

01545 560400
www.ty-thai.com

D.S. Davies,
Ger y Nant, Drefach, Llanybydder 

Contractwr Amaethyddol
01570 481065 / 07774 731542

Lloyd’s, Pysgod a Sglodion,
Sgwâr Harford, Llanbed

01570 422366

Golygydd Yr Ymofynnydd yw
Ioan Wyn Evans.

Rhif ffôn:
01267 233690

E-bost: 
ioanwyn_gwenllian@hotmail.com


