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treFnIadaU'r sUl
10.00 am Oedfa’r Bore gan gynnwys Ysgol Sul y Plant

GWASANAETHAU’R SUL
Chwefror  5 Gweinidog
Chwefror 12 Parch Olaf Davies
Chwefror 19 Gweinidog
Chwefror 26 Parch Gwenda Richards
Mawrth  5 Gweinidog
Mawrth 12 Parch Evan Morgan
Mawrth 19 Gweinidog       
Mawrth 26 Andrew Settatree
Ebrill  2 Gweinidog
Ebrill  9 Sul y Pasg
Ebrill 16 Gweinidog
Ebrill 23 Parch Peter Cutts
Ebrill 30 Parch Emyr Wyn Rowlands

BLAENOR Y PYTHEFNOS
Ionawr 29/Chwefror 5  Alwyn Ll. Ellis
Chwefror 12/19   Menna Baines
Chwefror 26/Mawrth 5 Gwyn Jones
Mawrth 12/19   Delyth Oswy
Mawrth 26/Ebrill 2  Robat Roberts
Ebrill 9/16    Geraint Hughes

BLAENOR Y DRWS
Ionawr 29/Chwefror 5  Delyth Oswy
Chwefror 12/19   Gwenno Pritchard
Chwefror 26/Mawrth 5 Robat Roberts
Mawrth 12/19    Geraint Hughes
Mawrth 26/Ebrill 2  Gareth Jones
Ebrill 9/16    Cynthia Owen

RHODDWYR Y BLODAU
5 Chwefror  Astra Thomas
12 Chwefror  Manon Davies
19 Chwefror  Eleri W. Jones
26 Chwefror  Elizabeth Evans
5 Mawrth  Betty Thomas
12 Mawrth  Val P. Jones
19 Mawrth  Eleanor Jones
26 Mawrth  Sioned Jones

2 Ebrill  Helen Morris
9 Ebrill  Menna Baines
16 Ebrill  Enyd Roberts
Cydlynydd: Elizabeth Roberts – 353915

OEDFA AR Y FFÔN
Rydym yn dal i gynnal yr oedfa ffôn 
bob prynhawn Sul am 5.30. Gallwch 
ymuno fel hyn:
- Deialu 0333 0164 757
- Bydd llais yn eich croesawu i 
‘WhyPay’ ac yn gofyn am eich ‘room 
number followed by the hash key’, sef: 
29520135#
- Yna bydd y llais yn gofyn am eich ‘pin 
followed by the hash key’, sef: 9653#

E-BOST BOB SUL
Rydym yn parhau i anfon e-bost bob 
Sul at yr aelodau hynny sydd wedi 
rhoi caniatâd i ni gysylltu â hwy drwy 
lenwi’r ffurflen Rheoliadau Cyffredinol 
Diogelwch Data (GDPR). Os nad ydych 
yn derbyn e-bost a myfyrdod y Sul 
anfonwch air, os gwelwch yn dda, at 
elwyn.richards@ebcpcw.cymru

CYFARFOD GWEDDI WYTHNOSOL
Yn ystod y tymor ysgol byddwn yn 
cynnal cyfarfod gweddi wythnosol bob 
dydd Llun am 10.00am, yn y
capel (Ystafell 5) ac ar-lein, i weddïo 
dros y gwaith gyda’r plant a’r ieuenctid 
a’r teuluoedd. Croeso i bawb sydd 
am ymuno yn y gwaith pwysig hwn. 
Am fanylion cysylltwch ag Andrew 
Settatree: Andrew.settatree@ebcpcw.
cymru



Nid yw’n rhy hwyr i ddymuno 
blwyddyn newydd dda i 
bawb ohonoch, ac wrth 
wneud hynny carwn ddiolch i 

chi am eich ffyddlondeb a’ch cefnogaeth 
i’r achos yn ystod y flwyddyn a aeth 
heibio. 

Bu 2022 yn llawn cynnwrf yn y byd 
gwleidyddol ac effeithiodd hynny 
ar fywyd beunyddiol pawb ohonom. 
Gwelwyd prisiau’n codi, y gwasanaeth 
iechyd dan bwysau cynyddol, a 
pharhaodd y rhyfel erchyll yn Wcráin i 
greu braw a dychryn. Drwy drugaredd 
gwelwyd hefyd leihad yn yr achosion 
o Covid-19 a greodd gymaint o ofn a 
dioddefaint dros y tair blynedd diwethaf. 
Er bod yr haint yn dal yn ein cymunedau 
y mae bywyd wedi dychwelyd i batrwm 
mwy cyfarwydd, a bu i mi allu ymweld 
â sawl aelwyd a chartref gofal cyn y 
Nadolig. Diolch am eich croeso a’ch 
diddordeb o hyd yng ngweithgareddau’r 
capel.

Dros y Nadolig cawsom sawl oedfa 
gofiadwy, a rhaid diolch i’r plant 
a’u hathrawon yn ysgol Sul Berea 
Newydd a Chlwb Capel Bethania am 
y gwasanaethau y bu iddynt eu cynnal. 
Fel y dengys y lluniau yn y rhifyn hwn 
o Ichthus, caed cryn liw a dychymyg yn 
y gwasanaethau hynny, ac yr ydym yn 
ymwybodol o’r fendith fawr a ddwg y 
plant a’r ieuenctid i’n hoedfaon o Sul i 
Sul. Diolch i Andrew hefyd, ac i bawb 

sy’n cynorthwyo gyda’r clybiau. Cofiwch 
fod croeso bob amser i rai ymuno o’r 
newydd ac y ceir yn y clybiau awyrgylch 
gartrefol, llawer iawn o hwyl a chyfle i 
wneud pob math o weithgareddau.

Ddechrau’r flwyddyn cynhaliwyd 
cyfarfod gweddi arbennig ym Merea ar 
brynhawn Llun 9 Ionawr gyda the bach 
i ddilyn. Diolch i’r rhai a arweiniodd 
y defosiwn ac a wasanaethodd wrth y 
byrddau. Cafwyd prynhawn bendithiol, 
ac erbyn i chi ddarllen y geiriau hyn 
mae’n debyg y bydd gwasanaethau yr 
Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol 
wedi eu cynnal hefyd. Ni ellir 
gorbwysleisio pwysigrwydd gweddi 
i’r eglwys, a charwn annog rhagor 
ohonoch i ymuno yn y cyfarfod gweddi 
wythnosol am 10 o’r gloch ar fore Llun. 
Gellwch wneud hynny drwy Zoom neu 
yn y cnawd, a chael rhan yn y gwaith 
pwysig o ddwyn bywyd yr eglwys, ac 
yn arbennig y gwaith efo’r plant a’r 
ieuenctid, o flaen Duw.

Yn olaf carwn anfon cyfarchion at 
bawb sy’n wael, ein cyfeillion mewn 
cartrefi ac ysbytai, a phawb sydd mewn 
profedigaeth. Y mae dechrau blwyddyn 
yn gyfnod o edrych ymlaen ac o hel 
atgofion, dwg inni hiraeth ynghyd â 
gobaith, a’n braint yw ceisio cynorthwyo 
ac annog ein gilydd gan roi ein pwys ar 
gynhaliaeth ac arweiniad Duw.
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gaIr gan y gweInIdog
y  pa r c h e d i g  e l w y n  r i c h a r d s
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bUddUgolIaeth bedwyr

Gweddi
Diolchwn, Arglwydd, am dy gariad tuag 
atom, a’th arweiniad inni yn ystod y 
flwyddyn a aeth heibio. Bu llawer tro 
ar fyd yn ystod ei misoedd, a bu i ni 
brofi siom a cholled yn ogystal â gwefr 
a hapusrwydd. Gwyddom nad oeddet ti 
byth ymhell oddi wrthym, ac i’th law fod 
yn gyson ar ein bywyd, er na fu i ni bob 
amser sylweddoli hynny.

Wrth edrych i’r dyfodol gofynnwn am dy 
arweiniad. Cynorthwya ni i ddynesu atat 
mewn addoliad, i geisio dy arweiniad yn 
y Beibl, i gymryd ein ffydd o ddifrif ac 
i fwynhau cymdeithas a chefnogaeth ein 
cyd-gredinwyr.

Gwyddom na fydd inni byth lwyddo i 
fyw yn llwyr yn ôl dy ewyllys, ac am 

hynny gofynnwn am dy faddeuant a’th 
amynedd. Arwain ni gam wrth gam, 
a gad inni bwyso ar brofiadau’r rhai a 
aeth o’n blaen, hyder y rhai sy’n cyd-
gerdded taith y ffydd gyda ni, a gobaith 
anorchfygol yr Efengyl a welwn yn Iesu 
Grist.

Cyflwynwn i’th ofal bawb sy’n annwyl 
yn ein golwg, gan gofio’n arbennig am 
y llesg a’r gwael a’r rhai sydd mewn 
profedigaeth. Boed i’n heiriolaeth ar 
eu rhan ddwyn bendith, a chlyw hefyd 
ein gweddi dros y byd yn gyfan, wrth 
inni ymbil am heddwch a gweithio dros 
gyfiawnder.

Gofynnwn y cyfan yn enw ac yn 
haeddiant Iesu Grist. Amen.

Un o aelodau dawnus yr Ysgol Sul, Bedwyr 
Williams, a enillodd Goron Eisteddfod Ysgol 
Tryfan a gafodd ei chynnal ddiwedd mis Hydref. 
Roedd stori Bedwyr yn trafod llafur plant yn y 

diwydiant ffasiwn gan ddychmygu dwy ffrind sy’n gweithio 
dan amodau enbyd mewn ffatri wnïo ym Mangladesh ac yn 
penderfynu gwneud rhywbeth ynglŷn â’r sefyllfa. Cafodd y 
stori ganmoliaeth uchel gan y beirniad, Dyddgu Glyn.

Meddai Bedwyr am ei stori, “Ges i’r ysbrydoliaeth ar ôl 
clywed straeon am bobol yn gweld negeseuon yn gofyn am 
help ar labeli dillad. Mi wnes i ’chydig bach o ymchwil i ddallt 
mwy am ochor dywyll y diwydiant ffasiwn. Roeddwn i’n 
falch ’mod i wedi ennill gan fod fy stori, gobeithio, yn codi 
ymwybyddiaeth a gwneud i bobol feddwl cyn prynu dillad 
rhad.” 

Llongyfarchiadau mawr i Bedwyr.
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Er bod gennyf wreiddiau yng ‘ngwlad y 
medra’, go brin y medraf wneud cyfiawnder 
â’r holl ystadegau a besychwyd o 
gyfrifiaduron y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
yn sôn am ‘Grefydd, Cymru a Lloegr: 
Cyfrifiad 2021’. Erthygl o oddeutu 300 gair 
yn unig y gofynnwyd amdani! Calonogol, o 
leiaf, oedd deall bod 94% wedi ymateb i’r 
adran grefydd ar y ffurflen, a hynny’n gwbl 
wirfoddol. 

LLeihad 
Y peth cyntaf yr ydym yn sylwi arno yw’r 
lleihad yn y nifer sy’n eu hystyried eu 
hunain yn Gristnogion yma yng Nghymru. 
Er 2011 syrthiodd y ganran o 57% i 43.6%, 
felly lleiafrif ydym erbyn hyn (46.3% yw’r 
ganran yn Lloegr). Nid yw gweld y lleihad 
hwn yn syndod o gwbl. Pan agorwyd Berea 
Newydd yn 2002 roedd gennym dros 700 
o aelodau rhwng y tair eglwys o fewn 
yr Ofalaeth, ac ymhell dros 100 o blant 
rhyngddynt. Beth yw’r ystadegau ugain 
mlynedd yn ddiweddarach? Diddorol yw 
sylwi bod ystadegau siroedd Fflint, Conwy 
ac Ynys Môn yn dangos bod Cristnogion 
mewn mwyafrif yno, ond, fel ym mhobman 
arall, cau mae’r capeli a’r eglwysi yno 
hefyd. Felly ymddengys mai arwynebol yw 
ymlyniad y rhai sy’n arddel Cristnogaeth. 
Onid ydyw hynny’n beryglus o wir am 
Gymru gyfan? 

‘dim crefydd’ 
Gallwn lawenhau bod dros filiwn a chwarter 
o boblogaeth Cymru’n arddel Cristnogaeth 

fel eu crefydd, ond pwy ydynt tybed? Onid y 
rhai sydd wedi bod o dan ddylanwad y ffydd 
ym more oes, mewn Ysgolion Sul ac ati? Ers 
y pandemig cyflymodd dirywiad yr Ysgolion 
Sul yn ddirfawr, gyda’r ysgolion dyddiol o 
dan bwysau i ddysgu crefyddau’r byd i’n 
plant. Nid yw’n syndod gweld bod cynnydd 
yn y nifer a nododd ‘Dim Crefydd’ar y 
ffurflen, sef 37.2% (22.2 miliwn) yng 
Nghymru a Lloegr. Beth fydd y ganran 
ymhen deng mlynedd arall tybed ? 

dau gwestiwn
Onid y ddau gwestiwn mawr yw pa 
ddefnydd a wna gelynion crefydd o’r 
ystadegau hyn? Gallant fod yn fêl ar fysedd 
rhai fel yr Hiwmanistiaid. Hefyd, a ydyw 
hyn yn ddigon i sbarduno Cristnogion i 
gymryd eu cenhadaeth o ddifrif? Chefais i 
erioed unrhyw gysur yn y syniad o drai a 
llanw ym myd Cristnogaeth. Yn hytrach, 
onid cywirach yw sôn am hau a medi gyda’r 
gobaith am gynhaeaf? Mor berthnasol yw 
geiriau’r Arglwydd Iesu wrth ei ddisgyblion 
ddoe a heddiw: ‘Y mae’r cynhaeaf yn fawr 
ond y gweithwyr yn brin, deisyfwch felly ar 
Arglwydd y cynhaeaf i anfon gweithwyr i’w 
gynhaeaf.’ (Math 9:37-38).

Y Parchedig Eric Jones

ystadegau – Pa mOr Bwysig?
Mae’r ffeithiau moel yn dweud hyn 
wrthym am sefyllfa crefydd yng Nghymru 
a Lloegr yn ystod y degawd diwethaf: mae 
niferoedd y bobl sy’n dweud nad ydynt yn 
arddel unrhyw grefydd wedi cynyddu, llai 

ystadegaU sy'n cynnIg her
Canlyniadau'r Cyfrifiad ar grefydd

Ddiwedd mis Tachwedd y llynedd rhyddhawyd ffigurau Cyfrifiad 2021 o ran 
crefydd. Dyma ymateb dau o’n haelodau iddynt.
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na hanner y boblogaeth sy’n disgrifio eu 
crefydd fel ‘Cristnogaeth’, ac mae crefyddau 
a grwpiau crefyddol eraill wedi gweld 
cynnydd yn eu dilynwyr. 

Mae ystadegau yn bethau sydd angen eu trin 
gyda gofal, ac mi allwn ni i gyd adrodd ein 
‘stori’ ein hunain o ddarllen yr ystadegau 
uchod. Rhai gyda stori besimistaidd 
a digalon am sefyllfa crefydd yn ein 
gwlad, ac eraill â’u stori mwy gobeithiol 
a chadarnhaol. Ond be bynnag ydi eich 
‘stori’ chi, be yn union mae’r ystadegau a’r 
ffeithiau hyn yn ei 
ddweud wrthym am 
berthynas pobl a 
chymdeithas heddiw 
â chrefydd? 

Mae newid syfrdanol 
wedi digwydd yn arferion crefyddol pobl, 
mae’r hen weithdrefnau a sefydliadau 
crefyddol yn prysur ddiflannu, ddaw yr 
‘oes aur’ pan oedd ein haddoldai i gyd yn 
llawn byth yn ôl, dydi pobl bellach ddim 
isio cael eu caethiwo gan yr hualau a’r 
gormes oedd yn gysylltiedig â chrefydd 
yn ein gwlad (cam-drin rhywiol o fewn yr 
Eglwys Gatholig, homoffobia, agweddau 
gormesol tuag at ferched, rhyw a beichiogi 
tu allan i briodas, diffyg cydraddoldeb, etc). 
Yr anhawster sy’n codi gyda’r cwestiynau 
am grefydd yn y cyfrifiad yw bod llawer o 
bobl yn aml iawn yn methu gwahaniaethu 
rhwng ‘crefydd’ a ‘Christnogaeth’. Mae 
‘Cristnogaeth’ yn draddodiadol, yn enwedig 
yng Nghymru, wedi’i chlymu mor agos a 
thynn wrth y syniad o ‘fynd i’r capel’. Ydi, 
mae Cristnogaeth yn grefydd, ond mae’r holl 
baraffernalia sefydliadol, a’r negyddiaeth 
sydd wedi codi yn sgil crefydd ar hyd y 
canrifoedd, wedi cymylu meddyliau pobl 
ynglŷn â neges greiddiol Cristnogaeth.  

‘I like your Christ, but not your Christianity’ 
chwedl Gandhi (neu iddo ef y caiff y 
dyfyniad ei briodoli o leiaf). 

Yr hyn mae’r ystadegau yn ei wneud yn fwy 
na dim ydi ein herio i feddwl yn wahanol am 
grefydd. Mae pobl yn canfod dulliau newydd 
o fynegi eu hysbrydolrwydd a’u ffydd, sy’n 
fwy cynhwysol ac ymarferol. Dydi’r ffaith 
bod mwy na hanner y boblogaeth yn dweud 
nad oes ganddynt ‘grefydd’ nac yn eu galw 
eu hunain yn ‘Gristnogion’ ddim yn golygu 
nad oes dimensiwn ysbrydol i’w bywydau, 

na chwaith yn golygu 
nad ydynt yn arddel 
gwerthoedd sy’n 
sail i fywyd moesol 
da a chariadus. 
Mae ‘ffydd’, 
bellach, i nifer o 

bobl yn rhywbeth llawer mwy personol, 
a llai cyfundrefnol. Mae cario label 
‘crefydd’ a ‘chrefyddol’ yn aml yn gallu 
bod yn gaethiwus, ac mae gweithio tuag at 
‘sgwrs’ a dod o hyd i ofod i siarad hefo’n 
‘cymydog’ ( pwy bynnag y bo) yn bwysig. 
Ein cyfrifoldeb ydi estyn allan ac anelu at 
greu cymdeithas decach, lle mae daioni, 
goddefgarwch, cydraddoldeb a chariad yn 
cymryd y lle mwya’ blaenllaw. Os ydan 
ni’n anelu at hynny, a ydi canlyniadau ac 
ystadegau crefydd y cyfrifiad – er eu bod 
yn ddiddorol a dadlenol – yn wirioneddol 
bwysig?

Gallwch weld canlyniadau Cyfrifiad 2021 ar 
grefydd yma:
https://static.ons.gov.uk/files/religion-
england-and-wales-census-2021-welsh-full-
bulletin.pdf

Modlen Lynch

Mae cario label
‘crefydd’ a ‘chrefyddol’ yn aml yn gallu

bod yn gaethiwus.



7

chwefrOr
iau 9fed, 7.00
Y GYMDEITHAS
Sgwrs gan Mr Robert Morris
Llywydd: Y Parchedig Ddr Elwyn Richards
sadwrn 11eg, 2.00–6.00pm
Pnawn Gemau Bwrdd i Deuluoedd
(ar gyfer Gofalaeth Bangor)

mawrth
mercher 1af, 12.00
Y GYMDEITHAS
Cinio Gŵyl Ddewi – Coleg Menai, hen 
Ysgol Friars
CLYBIAU – bob nos Lun yn ystod y tymor 
ysgol
Cic Bang Bach (7–11oed), 6–7pm
Cic Bang (11 oed i fyny), 7.30–9pm
CYRSIAU COLEG Y BALA – gw. tud.13

dyddIadUr

llun:geraintTudurllun:geraintTudur

llun:geraintTudur llun: roger w haworth
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FFeFrynnaU dadlennol
y  pa r c h e d i g  e l w y n  r i c h a r d s

Chwe deg a phedwar o 
Gymry adnabyddus 
sydd wedi cyfrannu 
i’r gyfrol hon a 

olygwyd gan y Parchedig Robert 
Nicholls, a rhan o gamp y gyfrol 
yw ei bod yn rhoi cipolwg inni 
ar y cymeriadau hynny drwy eu 
dewis o emynau. 

Mae amryw ohonynt yn dweud 
bod dewis un emyn wedi bod yn anodd, 
bod eu hoff emyn yn aml yn amrywio yn 
ôl eu hwyl a’u hamgylchiadau, a bod y 
briodas rhwng tôn ac emyn yn bwysig. Yn 
aml mae’r emyn a ddewisir yn ymwneud 
ag atgofion arbennig, amgylchiadau 
plentyndod neu ryw brofiad neilltuol, a 
gwelir y lle canolog a fu i oedfa ac addoliad 
ym mhrofiad y cyfranwyr.

Prin iawn ar y cyfan yw’r sylw a roir i 
syniadaeth a diwinyddiaeth yr emynau, 
er y ceir dadansoddiad treiddgar iawn o 
ambell i emyn, megis yn ymdriniaeth Siôn 
Aled o ‘Mi glywaf dyner lais’. Yr hyn 
a bwysleisir dro ar ôl tro yw’r argraff a 
gafodd yr emynau, a threwir sawl nodyn 
personol yn y gyfrol. Dywed Dafydd 
Iwan, er enghraifft, fod ail bennill emyn 
Ehedydd Iâl (CFf 183) yn ei farn o ‘yn un 
o ddarnau barddoniaeth mwyaf pwerus ein 
llenyddiaeth fel Cymry’. Yn yr un modd y 
mae Alwyn Humphreys yn addef na all brin 
ddarllen emyn Elfed, ‘Caed baban bach 
mewn preseb’ (CFf 365) heb ‘brofi rhyw 
ias a theimlo’r dagrau’n cronni’, a dywed y 
ddiweddar Hazel Charles Evans fod emyn 

William Williams, ‘Yn Eden, 
cofiaf hynny byth’ (CFf 522) 
yn ei dwyn yn ôl i’r cymun yn 
eglwys Soar Llwynhendy, ac 
yn ei hatgoffa o eiriau melys y 
gweinidog, y Parchedig D. J. 
Jenkins, wedi rhannu’r gwin, 
‘Wedi swpera hwy a ganasant 
emyn. Gwnawn ninnau yr un 
modd.’

Er bod y rhan fwyaf o’r emynau a 
ddewiswyd yn ddigon adnabyddus, a rhai 
yn cael sylw fwy nag unwaith, bydd ambell 
un yn ddigon anghyfarwydd mae’n siŵr, 
megis emyn Saunders Lewis, ‘O galon 
Crist’, ddewiswyd gan Guto Harri, ac ‘O 
am ysbryd i weddïo’ o waith Josiah Jones, 
Gomer, Ohio, ddewiswyd gan D. Densil 
Morgan oherwydd ei gyswllt teuluol â’r 
dalaith.

Yn ogystal ag ysgrifau’r cyfranwyr y mae 
nodiadau gwerthfawr iawn yn y gyfrol ar 
bob emyn a thôn, ac ar yr emynwyr a’r 
cyfansoddwyr a’r cyfranwyr. A rhag i neb 
feddwl mai amherthnasol a hen ffasiwn 
yw emynau, mae’n werth nodi sylw Casi 
Wyn mai rhoi ‘cipolwg ar wir brydferthwch 
y Ddaear Newydd sydd ar droed’ a wna 
emyn. Profiad Angharad Tomos hithau yng 
Nghapel Tyn Lôn, Llanwnda, oedd ‘o fod 
ymhlith angylion ac yn rhan o gymundeb 
gwirioneddol efo’r Tad’ wrth ganu emynau.

hoff emynau’r cymry, Robert Nicholls 
(Gol.), Cyhoeddiadau’r Gair, 2022 (£9.99)
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dathlU'r Ŵyl gyda'n 
deFnyddwyr

j o h n  w y n n  j o n e s

Y Nadolig hwn rhoesom gynnig 
ar wneud rhywbeth gwahanol 
i ddathlu’r Ŵyl. Wrth feddwl 
am yr holl wahanol grwpiau 

a chymdeithasau sy’n defnyddio ein 
hadeilad, teimlem mai da fuasai iddynt 
weld ei gilydd am unwaith gan eu bod 
yn mynychu’r adeilad ar wahanol adegau 
o’r wythnos. Felly dyma wahodd pawb 
ohonynt i wasanaeth Nadolig gan ofyn 
iddynt roi cyflwyniad byr yn sôn am eu 
gweithgaredd a hefyd gyfrannu eitem 
briodol.

Cafwyd ymateb wych, er bod rhai’n methu 
â dod oherwydd prysurdeb y cyfnod. Daeth 
pawb ynghyd ar 14 Rhagfyr a chafwyd 
noson amrywiol o garolau a darlleniadau 
Nadoligaidd. Mae gennym ddau gôr yn 
ymarfer yn y capel a chafwyd eitem gan 
Encôr. Mae Ysgol Tsieineaidd Bangor 

yn mynychu ar y Sul ac fe gawsom 
ddawns hyfryd gan griw o’r plant ac yna 
cawsom weld yn union beth a olyga Taiji 
fel ymarfer. Rhoddwyd blas o beth a 
gyflwynwyd gan griw Agor y Llyfr ar gyfer 
y Nadolig yn Ysgol Glancegin. Cafwyd 
fideo byr i ddangos rhai o weithgareddau’r 
clybiau plant ac ieuenctid. Cafwyd 
darlleniadau gan Eglwys Mosaic a hefyd un 
o athrawon Adran Addysg Gwynedd.
Fe estynnwyd gwahoddiad trwy lythyr i’r 
cartrefi hynny sy’n ffinio â’r capel a da 
oedd gweld bod rhai wedi ymateb. Diolch 
hefyd i’r aelodau a wnaeth baned a mins 
pei ar y diwedd a mawr fu’r sgwrsio yn y 
festri ar y diwedd.

Hoffem ddiolch i bawb am eu hymdrechion 
a byddai’n dda gallu gwneud gwasanaeth 
tebyg eto y flwyddyn nesaf.
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plant, IeUenctId a theUlUoedd
a n d r e w  s e t t a t r e e

dIgwyddIadaU cwpan y byd 
Fe wnaethom ni gynnal dwy noson yn 
gwylio gemau Cwpan y Byd Cymru yn 
erbyn yr Unol Daleithiau a Lloegr yn y 
capel er mwyn casglu pres tuag at Apêl 
Hadau Gobaith. Daeth criw da ynghyd ar 
y ddwy noson ac er nad oedd y gemau’n 
llwyddiannus i Gymru, cafwyd amser da 
gan bawb oedd yn bresennol gyda gemau, 
gweithgareddau a thamaid i’w fwyta. 
Codwyd swm da o bres hefyd. Diolch i 
bawb a gymerodd ran, a’n gobaith yw 
cynnal digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.
Aeth criw o bedwar o hogiau o Fangor a’r 
Felinheli i benwythnos Pêl-droed Coleg 

y Bala ddiwedd Tachwedd. Eto cafodd 
pawb amser da gyda digon o chwaraeon 
a gweithgareddau i’w cadw’n brysur tra 
oedden nhw’n gwrando ac ystyried neges 
yr efengyl mewn ffordd berthnasol.

y nadolIg
Cawsom nosweithiau Nadolig gwych yn 
Berea a Bethania, gyda llawer o hwyl a 
sbri wrth feddwl am neges yr Ŵyl. Mi aeth 
gwasanaeth Nadolig y plant yn Berea yn 
dda iawn ar 18 Rhagfyr a chawsom amser 
braf yn Table Table efo’n gilydd wedyn, ni 
a theuluoedd yr Ysgol Sul. Cafwyd criwiau 
da yng ngwasanaethau’r ddau gapel ar 
ddydd Nadolig pan gefais i gyfle i sôn 
am sut mae Candy Cane yn ein dysgu am 
hanes y geni.

y clybIaU
Mae’r pedwar clwb wedi bod yn mynd yn 

dda dros y misoedd 
diwethaf, gyda rhai 
aelodau newydd yn 
ymuno ar ddechrau’r 
tymor. Mae wedi bod 
yn braf cael dod i 
adnabod y plant a’r 
bobl ifanc yn well 
wrth ddysgu am yr 
Iesu efo’n gilydd.
Mae CIC Bang a CIC 
Bang Bach eisoes 
wedi ailddechrau a 
byddant yn digwydd 
bob wythnos yn 
ystod y tymor. Mae 

CIC Bethania (7–11 oed) hefyd wedi 
ailddechrau a bydd yn cael ei gynnal ar 
nosweithiau Iau rhwng 6pm a 7pm. Bydd 
Bethania Bach (3–7 oed) yn ailddechrau 
nos Fercher, 1 Chwefror, ac yn cael ei 
gynnal rhwng 5pm a 6pm. Mae manylion 
llawn am ddyddiadau’r clybiau ar gael ar 
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galendr gwefan yr Ofalaeth: Gofalaeth 
Ardal Bangor https://gofalaethbangor.com

DIFYRRU’R PLANT LLEIAF
Rydw i a Hev wedi dechrau cynnig creche 
ar gyfer y plant lleiaf yn ystod yr Ysgol 
Sul, a hynny ar themâu'n codi o’r Beibl. 
Hanes Tŵr Babel oedd y thema ar gyfer 
un sesiwn ddiweddar. Mae croeso i rieni/
gofalwyr ymuno hefyd.

gwersylloedd
Rwy’n gobeithio mynd â phlant a phobl 
ifanc i rai o benwythnosau Coleg y Bala 
(gweler y poster ar dudalen 13) – gadewch 
i mi wybod os ydych yn bwriadu dod.

Rwyf hefyd yn awyddus i rai o deuluoedd 
Berea fynychu gwersyll teuluol Saint y 
Gymuned yn yr haf yn ochrau Harlech.

Hoffwn gynnal Clwb Gwyliau yn ystod 
gwyliau’r haf. Byddai’n dda cael pobl i 
helpu, felly os oes gennych ddiddordeb 
gadewch i mi wybod.

ysgolIon
Yr wyf bellach wedi cael fy nerbyn fel 
llywodraethwr i Ysgol Felinheli sy’n gyfle 

cyffrous i wasanaethu’r ysgol. Mi fydda 
i’n ymweld ag Ysgol Felin ac Ysgol y 
Garnedd sawl gwaith yn ystod y tymor 
yma i gynnal gwasanaethau a’u cefnogi 
mewn unrhyw ffordd bosibl.

gweIthgareddaU I ddod
Bydd pnawn gemau i deuluoedd yn 
digwydd rhwng 2pm a 6pm ym Merea 

Newydd ddydd Sadwrn, 11 
Chwefror (gweler y poster ar 
dudalen 12).
Rydym hefyd yn gobeithio cynnal 
trip ar gyfer CIC Bang cyn bo hir.

AELODAU NEWYDD I'R CAPEL  
Mae yna fwrdd ar gyfer y plant lleiaf 
yn y capel ers rhai misoedd bellach 
er mwyn iddynt deimlo'n gartrefol yn 
yr oedfa, a does wybod beth na phwy 
fydd arno o Sul i Sul!
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llên gwerIn bangor
Yr awdur a’r hanesydd Howard Huws, 
ysgrifennydd Goriad, oedd yn siarad yn ein 
cyfarfod nos Iau, 10 Tachwedd. Ei destun 
oedd Llên Gwerin 
Bangor, cynnwys 
ei lyfr diweddaraf 
o’r un enw. Fel 
un â’i wreiddiau 
yn gadarn ym 
Mangor roedd 
ganddo hanesion 
lu am iaith, enwau 
a thraddodiadau 
pobl Bangor yn 
y blynyddoedd a 
fu. Aeth ymlaen i 
sôn am straeon bwgan a byddai wedi bod 
yn brofiad mwy iasol petai hi’n noson olaf 
Hydref. Un ffynhonnell i’w straeon bwgan 
o ardal Penrhosgarnedd oedd W. R. Parry, 
neu Bill Parry fel roedd o’n cyfeirio ato. 
Roedd rhai yn y gynulleidfa yn cofio Mr 
Parry yn byw yn Ysgoldy, Penrhosgarnedd, 
ac yn flaenor yng Nghapel y Graig. Mae 
ei ferch, Mrs Menna Evans, yn dal i fyw 
yn Ffordd Cynan. Wil Owen oedd yn 
llywyddu a John Wynn Jones ddiolchodd 
i Howard am ddod â pheth o hen hanes 
Bangor yn fyw inni. Llwyddodd Howard i 
werthu copïau o’i lyfr ar y diwedd. 
(Cafwyd ar ddeall erbyn hyn nad oes 
copïau ar ôl gan Howard ond ei gyngor, i 
geisio cael gafael ar un, yw holi siopau fel 
Awen Menai, Porthaethwy, a Palas Print 
neu Na-Nôg, Caernarfon, rhag ofn fod rhai 
ar ôl yno. Gol.)

William H. Owen               

noson nadolIgaIdd
Dyna nodwyd ar raglen Y Gymdeithas ar 
gyfer 8 Rhagfyr. A dyna’n wir a gafwyd 
gan dair cenhedlaeth o’r un teulu – Mrs 
Valerie Ellis, ei merch Catrin, a’i mab 
hithau, Morgan.

Cydlynwyd y cyfan yn barsel Nadolig 
llawn rhyfeddodau gan Mrs Ellis. Cafwyd 
carolau a cherddoriaeth Nadoligaidd, wrth 
gwrs. Ond cyflwynwyd cymaint mwy na 
hynny – profiadau personol, hanes awduron 
rhai o’r carolau. Adwaenai Mrs. Ellis 
amryw o’r rheini yn bersonol gan adrodd 
hanesion diddorol a difyr. Cawsom gwis 
am rai carolau hefyd.

Nid y piano oedd unig offeryn cerddorol y 

y gymdeIthas

Valerie, Catrin a Morgan

14
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cyflwyniad, er bod dehongliad meistrolgar 
a swynol ‘Nain’ ar y berdoneg yn 
rhyfeddol. Y ffidil yw offeryn Catrin – bu’n 
flaenwr yng Ngherddorfa’r Brifysgol ym 
Manceinion pan fu’n fyfyrwraig yno, er 
nad Cerdd oedd pwnc ei gradd. Swynwyd 
ni gan ei dehongliad tyner o sawl carol. 
Brysiodd Morgan yn syth o Ysgol Tryfan 
i ddod atom er mwyn ymuno yn ysbryd yr 
Ŵyl efo’i drombôn.

Er mai nhw eu tri oedd efo ni yn y capel 
y noson honno cafwyd blas amheuthun 
ar ddoniau aelod arall o’r teulu. Canodd 
Catrin garol o waith ei diweddar dad, 
Tecwyn Ellis – fo oedd awdur y geiriau a’r 
alaw.

Bydd y noson hon yn aros yn hir iawn yn y 
cof ac yn dod yn ôl i’n meddyliau am aml i 
Nadolig yn y dyfodol. Diolch am gael bod 
yn rhan ohoni.

Eirian Howells

golwg newydd ar hanes 
hedd wyn 
Cafwyd noson eithriadol o ddiddorol pan 
fu’r Athro Peredur Lynch yn annerch 
y Gymdeithas ar agweddau o fywyd a 
choffadwriaeth Hedd Wyn yng nghyfarfod 
cyntaf 2023 ar 12 Ionawr. Disgrifiodd ei 
gefndir diwylliedig yn Sir Feirionnydd yn 
fab fferm Yr Ysgwrn. Ond nid oedd fawr 
o ffarmwr – bardd oedd ef yn ei hanfod, 
ac un oedd yn mwynhau bywyd gyda’i 
gyfoedion.

Canolbwyntiodd Peredur ar y ffordd y 
lluniwyd y cof cyhoeddus ohono. Fe gofir 
am rwysg a chynnwrf seremoni’r cadeirio 
yn Eisteddfod Penbedw lle’r oedd prif 
gynheiliaid Cymreig y rhyfel yn bresennol 
– John Williams Brynsiencyn, John Morris-
Jones, Henry Jones, heb anghofio y Prif 
Weinidog Lloyd George ei hun. ‘Yr Arwr’ 
oedd teitl awdl fuddugol Hedd Wyn, a 

Peredur a Gareth Tilsley
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dathlu arwriaeth y milwr a wnaed yn y 
seremoni, yn ysbryd y pennill:

Mil gwell yw marw’n fachgen dewr
Na byw yn fachgen llwfr.

Gwahanol iawn oedd y cyfarfod cyhoeddus 
yn Nhrawsfynydd pan gyrhaeddodd y 
Gadair Ddu y pentref ryw wythnos wedyn. 
Teulu a chyfoedion Hedd Wyn oedd yno, 
a neb yn cynrychioli ‘Y Sefydliad’. Yno 
datganwyd na fyddai dim delweddau 
milwrol ar ei gofgolofn pan godid hi chwe 
blynedd yn ddiweddarach – nid fel milwr 
arwrol yr oeddent am ei gofio.

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd 
iawn â stori Hedd Wyn, ond cawsom 
ddarlun newydd a ffres o’i hanes yn y 
ddarlith hon. Rhoddwyd Hedd Wyn yn 
gadarn yng nghyd-destun ei gefndir yn y 
gymdeithas a fodolai ym Meirionnydd dros 
ganrif yn ôl. Cefndir lle’r oedd y mwyafrif 
llethol yn siarad Cymraeg – eu hanner yn 
uniaith Gymraeg – a dwy ran o dair yn 
fynychwyr yr Ysgol Sul. Cyferbyniaeth 
lwyr â hyn oedd militariaeth a’r syniad o 
arwr rhyfelgar, ac yn y diwedd y bardd-
fugail a gofir yn ei gofgolofn nid bardd-
filwr.

Gareth Tilsley

Mae gan yr Ofalaeth wefan newydd: 
https://gofalaethbangor.com

Yma mae modd cael gwybodaeth 
hwylus am ein tair eglwys a’u hoedfaon 
a’u gweithgareddau. Mae calendr yr 

Ofalaeth ar y wefan hefyd, yn ogystal 
â’r rhifyn diweddaraf o Ichthus. Cofiwch 
ddefnyddio’r wefan! Diolch i Andrew am 
ei chreu a chofiwch roi gwybod os oes 
rhywbeth arbennig yr hoffech iddo ei roi 
arni.

eIn gweFan newydd
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Adeg y cyfnod clo, cafwyd 
sioeau ’Dolig y Clwb Capel 
ar ffurf fideo – ac roeddynt yn 
werth eu gweld. Ond roedd 

pawb yn hynod falch 
o gael dychwelyd i 
gynnal sioe lwyfan 
eleni. Gyda phlant a 
phobl ifanc rhwng tair a 
pedair ar ddeg mlwydd 
oed, cafwyd gwledd o 
ddarllen, actio a chanu. 
Diolch o galon i’r 
rhieni am eu cymorth 
a’u cefnogaeth, ac i’r 
plant am roi o’u gorau. 

Hefyd, daeth criw o bob oed at ei gilydd ar 
gyfer Oedfa Bore ’Dolig o dan arweiniad 
y Parch Ddr Elwyn Richards ac Andrew 
Settatree.

nadolIg ym methanIa

COFIWCH AM WEFAN NEWYDD YR OFALAETH (GW. TUD.16), EIN TUDALEN FACEBOOK 
a thUdalen berea ar weFan henadUrIaeth arFon

http://henaduriaetharfon.org/berea.html          Gofalaeth Ardal Bangor



Cafwyd 
gwasanaethau 
arbennig yn Berea 
a Bethania yn 

y cyfnod yn arwain at y 
Nadolig.

Roedd 11 Rhagfyr yn 
drydydd Sul yr Adfent 
a chafwyd gwasanaeth 
cofiadwy iawn i nodi hynny. 
Cafodd ei gynnal yn y Festri 
gan fod y plant yn y capel 
yn ymarfer at eu gwasanaeth 
Nadolig. Dechreuwyd drwy 
oleuo’r drydedd gannwyll i 
nodi ei bod yn drydydd Sul 
yr Adfent; roedd dwy wedi 
eu goleuo yn y capel y ddau 
Sul cynt. Yna cymerwyd 
rhan gan Eirlys Jones, 
Lynn Jones (dwy garol), 

Sara Tudor, Modlen Lynch, 
Elizabeth Roberts ac Eleri 
Jones gydag Eirian Howells 
yn cyfeilio i’r gynulleidfa 
ganu carolau rhwng y 
cyfraniadau unigol. Diolch i 
Cynthia a William Owen am 
drefnu’r gwasanaeth.

Ar 18 Rhagfyr, tro’r plant 
oedd hi i’n diddanu wrth 
i’r Ysgol Sul gynnal 
gwasanaeth Nadolig 
wyneb yn wyneb am y tro 
cyntaf ers tair blynedd. 
Gwnaeth pawb eu rhan yn 
ardderchog. Yn ogystal 
â drama fach oedd yn 
dychmygu rhan pry cop 
yn stori’r Geni, cafwyd 
darlleniadau, gweddïau ac 
eitemau cerddorol. Yna 

cafodd pawb gyfle i sgwrsio 
dros baned – rhywbeth arall 
nad yw wedi digwydd ers 
tro – cyn i Siôn Corn wneud 
ymddangosiad. Diolch i 
bawb fu wrthi’n brysur yn 
trefnu a hyfforddi.

Ar fore dydd Nadolig 
roedd hi’n braf cael cwmni 
cyfeillion o Emaus ar gyfer 
oedfa hapus a bendithiol 
o dan arweiniad ein 
gweinidog, gydag Andrew 
Settatree yn dweud gair 
wrth y plant.

Gweler hefyd hanes y 
gwasanaeth gyda’r nos ar 
gyfer defnyddwyr y capel ar 
dudalen 9.

nodI'r adFent a dathlU'r 
nadolIg

18
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Oherwydd newid yn y drefn ym manc 
HSBC mae bob siec a phob cyfraniad yn 
y gangen yn golygu costau ychwanegol i’r 
capel.

Mae pob siec yn costio 40 ceiniog 
ychwanegol wrth dalu mewn i’r banc 
neu wrth i ni dalu eraill. Felly rydym yn 
gwneud ymdrech i dalu ar-lein i osgoi 
costau.

Mae croeso i aelodau wneud trefniant 
i dalu’n rheolaidd neu wneud cyfraniad 
achlysurol. Os byddwch angen ffurflen i 
gyfrannu trwy archeb sefydlog gofynnwch 
am un.
dyma’r manylion banc os byddwch am 

wneud cyfaniad uniongyrchol eich hun:
enw’r cyfrif: capel Berea newydd
côd: 40-09-03
rhif y cyfrif: 51584928

Rhowch wybod i’r Trysorydd neu’r 
Ysgrifennydd Ariannol os byddwch yn 
gwneud taliad, er mwyn ei gofnodi.

Diolch yn fawr i bawb o’r aelodau sydd 
wedi gwneud cyfraniadau uniongyrchol 
yn ystod y flwyddyn. Byddwn yn cau’r 
llyfrau, fel arfer, ar ddiwedd y flwyddyn.

Cynthia Owen (Trysorydd) 364008
Alwyn Ll. Ellis (Ysg. Ariannol) 600457
Gwyn Jones (Ysg. Ariannol) 353652

cyFranIadaU aelodaU
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Bu rhai o blant Clwb Capel 
Bethania, y Felinheli, yn brysur 
un bore Sul ym mis Ionawr yn  
 

gwneud baner ac ati i groesawu teulu o 
Syria i’w cartref newydd ym Mangor.

estyn croeso

casglIad dorcas
Casgliad sy’n cael ei wneud pan fydd pobl ar y ffordd allan o’r capel ar ôl 
gwasanaeth Cymun yw Casgliad Dorcas. Mae’r arian yn mynd at wahanol 

achosion da. Ar hyn o bryd rydym yn casglu tuag at Fugeiliaid y Stryd.
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Roedd 18–25 Ionawr yn
Wythnos Weddi dros Undod
Cristnogol. Am y tro cyntaf
erioed ym Mangor cynhaliwyd

y gwasanaeth ar y Sul a hynny yma ym
Merea Newydd. Ymunodd Eglwys Emaus
efo ni gydag aelodau o’r ddwy eglwys yn
cymryd rhan.

Thema’r 
wythnos a 
luniwyd gan 
eglwysi
Minneapolis yn 
America oedd y 
mudiad
Mae Bywydau 
Du o Bwys. 
Cyfeiriwyd at
lofruddio 
George Floyd 
gan blismon, 
hefyd
at y ffaith fod 
deng mlynedd 
ar hugain wedi
mynd heibio ers llofruddio Stephen
Lawrence yn Llundain.

Arweiniwyd y gwasanaeth gan Andrew
Settatree, ein gweithiwr Plant ac Ieuenctid.
Seiliwyd ei neges ar ddameg y Samariad
Trugarog. Crisialwyd y neges honno yng
ngeiriau’r Fendith a briodolir i ddilynwyr
cynharaf Sant Ffransis:

Bydded i Dduw eich bendithio ag
anesmwythyd o glywed atebion hawdd
a lled-wirioneddau ac mewn perthynas
arwynebol, fel y byddwch yn byw yn
nyfnder eich calonnau.

Bydded i Dduw eich bendithio â dicter yn
wyneb 
anghyfiawnder, 
gormes a 
chamfanteisio,
fel y bydd i chi 
weithio dros
gyfiawnder, 
rhyddid a 
heddwch.

Bydded i Dduw 
eich bendithio â 
dagrau yn
llifo dros y rhai 
sy’n dioddef 
poen,
gwrthodiad, 
newyn a rhyfel, 
fel y bydd i chi 

estyn llaw i’w cysuro a throi eu loes yn
llawenydd.

A bydded i Dduw eich bendithio â digon o
ynfydrwydd i gredu y gallwch wneud
gwahaniaeth yn y byd, fel y gallwch wneud
yr hyn y cred eraill na ellir ei wneud i
ddod â chyfiawnder a charedigrwydd i
fywydau’n holl blant ac i’r tlodion.

byd-berthyn: gweddÏo 
am Undod ynghanol 

anghyFIawnder


