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Garawys VI – Sul y Blodau  

 
Ni allwn gwrdd i gyd-addoli ar y Sul – ond does dim yn 
ein hatal rhag addoli, pob un yn ei gartref ei hun.     

Byddaf innau hefyd oherwydd y cyfyngiadau teithio yn 
addoli ar yr aelwyd a hynny am 8.00am, 10.30am a 
6.00pm yn ôl fy arfer ar y Sul, gan offrymu mawl yr 
eglwys i Dduw, a’ch cofio chi oll yn fy ngweddïau, fel y 
gofynnaf i chi, yn garedig, weddïo drosof fi.   

Bydd linc yn ymddangos yn eich e-bost gyda’r daflen 
wythnosol. Os dilynwch y linc fe ewch chi at 
bodlediadau o wasanaethau ar gyfer Sul y Blodau.  
Hefyd bydd modd i chi ymweld â gwefan yr Eglwys a 
dilyn y linc i’r podlediadau yno hefyd, neu ymweld â 
sianel Youtube yr eglwys trwy ddilyn y linc isod: 
https://www.youtube.com/channel/UC0WlF7SPz9CtJj
PmrMO2TCw   

Diolch i bawb sydd wedi ymateb mor gadarnhaol i’r 
podlediadau hyd yn hyn.  Un o’r manteision o 
ddefnyddio podlediad, yn hytrach na ffrydio’r 
gwasanaeth yn fyw o’m stydi, yw fod modd i ni 
gynnwys amryw o leisiau yn ein gwasanaethau.  Os 
hoffech gymryd rhan yn un o’r gwasanaethau trwy 
recordio darlleniad ar eich ffôn symudol clyfar, yna 
cysylltwch â mi os gwelwch yn dda.  Mae’n weddol 
hawdd i’w wneud, a bydd Ieuan yn fwy na hapus i roi 
unrhyw gyngor technolegol i chi.    

Diolch i Ieuan am ei holl waith yn gosod y podlediadau 
gyda’i gilydd, ac i’r rhai ohonoch sydd wedi cymryd 
rhan.  Wrth gwrs, mae croeso i chi wrando arnynt 
pryd bynnag y dymunwch – ond efallai y byddai’n 
fwyaf buddiol i chi wrando arnynt pan fyddwch fel 
arfer yn dod i’r eglwys.   

Os oes gennych gopi o lyfr Gweddi yr Eglwys yng 
Nghymru ar gyfer y Foreol a’r Hwyrol Weddi (glas 
tywyll 1984), mae croeso i chi ddilyn trefn y 
gwasanaethau ynddo a’u darllen i chi eich hun yn 
dawel neu ar lafar, neu ym mha bynnag fodd sy’n 
gyffyrddus i chi.  Mae’r Salm a’r darlleniadau ar gyfer y 
Sul fel y canlyn: 

Y Foreol Weddi:     
Mathew 21:1-11 (Ar ddechrau’r gwasanaeth) 
Salm 31: 9-18 
Eseia 50:4-9 
Mathew 27:11-54 

Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 62 
Sechareia 9:9-12 
Luc 16:19-31 

Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   

Trefn gwasanaeth syml ar gyfer Sul y Blodau  
(Gweddi Ddyddiol yr Eglwys yng Nghymru 2009) 
 

 
 
Darlleniad: Mathew 21:1-11 
Pan ddaethant yn agos i Jerwsalem a chyrraedd 
Bethffage a Mynydd yr Olewydd, yna anfonodd 
Iesu ddau ddisgybl gan ddweud wrthynt, "Ewch i'r 
pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth fe gewch 
asen wedi ei rhwymo, ac ebol gyda hi. 
Gollyngwch hwy a dewch â hwy ataf. Ac os dywed 
rhywun rywbeth wrthych, dywedwch, 'Y mae ar y 
Meistr eu hangen'; a bydd yn eu rhoi ar unwaith." 
Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd 
trwy'r proffwyd: "Dywedwch wrth ferch Seion, 
'Wele dy frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn 
marchogaeth ar asyn, ac ar ebol, llwdn anifail 
gwaith.'" Aeth y disgyblion a gwneud fel y 
gorchmynnodd Iesu iddynt; daethant â'r asen a'r 
ebol ato, a rhoesant eu mentyll ar eu cefn, ac 
eisteddodd Iesu arnynt. Taenodd tyrfa fawr iawn 
eu mentyll ar y ffordd, ac yr oedd eraill yn torri 
canghennau o'r coed ac yn eu taenu ar y ffordd. 
Ac yr oedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo a'r rhai o'r 
tu ôl yn gweiddi: "Hosanna i Fab Dafydd! 
Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd. 
Hosanna yn y goruchaf!" Pan ddaeth ef i mewn i 
Jerwsalem cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Yr oedd 
pobl yn gofyn, "Pwy yw hwn?", a'r tyrfaoedd yn 
ateb, "Y proffwyd Iesu yw hwn, o Nasareth yng 
Ngalilea." 
 
 



Ymlaen! ymlaen marchoga’n awr, 
Clyw groch Hosanna’r dyrfa fawr; 

O addfwyn Iesu, dos ymlaen 
Dros gangau gwŷdd a gwisgoedd taen. 

 
Ymlaen! ymlaen mewn breiniol fri 

A llariaidd rwysg, i’th angau di; 
O Grist, gorchfyga yn dy rym 

Bechodau’r byd ac angau llym. 
 
Arglwydd, agor ein gwefusau 
A’n genau a fynega dy foliant. 
 
Canwn i ti, O Arglwydd, a bendithiwn dy enw. 
A dywedwn am dy iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. 
 
Gogoniant i’r Tad, a’r Mab ac i’r Ysbryd Glân: fel yr 
oedd yn dechrau y mae yn awr ac y bydd yn wastad, 
yn oes oesoedd.  Amen.  
 
Addolwch yr Arglwydd. 
I’w enw ef y bo’r mawl.    
 
Dduw Sanctaidd, sanctaidd a chryf,  
sanctaidd ac anfawrol! 
Trwy ei Groes a’i Ddioddefaint 
cyhoeddodd ein Gwaredwr Crist dy gariad, 
maddeuodd i’w lofruddion, 
ac addo i’r lleidr edifeiriol  
le y dydd hwnnw gydag ef ym Mharadwys. 
I’th ddwylo di y cyflwynwn ein hysbryd. 
Cyflawna dy ewyllys yn ein byd, 
lle y mae llawer yn sychedu, 
llawer yn teimlo’n wrthodedig 
a dwg i’n plith y cymod a’r gofal brawdol 
a ddangoswyd ac a gynigiwyd inni gan dy Fab, 
ein Gwaredwr Iesu Grist. 
Bendigedig fyddo Duw am byth.  
 
 
Salm 31:9-16 
Bydd drugarog wrthyf, Arglwydd, oherwydd y mae'n 
gyfyng arnaf: y mae fy llygaid yn pylu gan ofid, fy 
enaid a'm corff hefyd;  

Y mae fy mywyd yn darfod gan dristwch a'm 
blynyddoedd gan gwynfan:  fe sigir fy nerth gan 
drallod, ac y mae fy esgyrn yn darfod.  

I'm holl elynion yr wyf yn ddirmyg, i'm cymdogion yn 
watwar: ac i'm cyfeillion yn arswyd; y mae'r rhai sy'n 
fy ngweld ar y stryd yn ffoi oddi wrthyf.  

Anghofiwyd fi, fel un marw wedi mynd dros gof: yr 
wyf fel llestr wedi torri.  

Oherwydd clywaf lawer yn sibrwd: y mae dychryn ar 
bob llaw; 

Pan ddônt at ei gilydd yn f'erbyn y maent yn cynllwyn i 

gymryd fy mywyd.  

Ond yr wyf yn ymddiried ynot ti, Arglwydd: ac yn 
dweud, "Ti yw fy Nuw."  

Y mae fy amserau yn dy law di: gwared fi rhag fy 
ngelynion a'm herlidwyr.  

Bydded llewyrch dy wyneb ar dy was: achub fi yn dy 
ffyddlondeb.  

Arglwydd, na fydded cywilydd arnaf pan alwaf arnat: 
doed cywilydd ar y drygionus, rhodder taw arnynt yn 
Sheol.  

Trawer yn fud y gwefusau celwyddog: sy'n siarad yn 
drahaus yn erbyn y cyfiawn mewn balchder a sarhad. 

Gogoniant i’r Tad, a’r Mab ac i’r Ysbryd Glân: fel yr 
oedd yn dechrau y mae yn awr ac y bydd yn wastad, 
yn oes oesoedd.  Amen.  
 

Darlleniad: Eseia 50:4-9a 

Rhoes yr Arglwydd Dduw i mi dafod un yn dysgu, i 
wybod sut i gynnal y diffygiol â gair; bob bore y mae'n 
agor fy nghlust i wrando fel un yn dysgu. Agorodd yr 
Arglwydd Dduw fy nghlust, ac ni wrthwynebais innau, 
na chilio'n ôl. Rhoddais fy nghefn i'r curwyr, a'm 
cernau i'r rhai a dynnai'r farf; ni chuddiais fy wyneb 
rhag gwaradwydd na phoer. Y mae'r Arglwydd Dduw 
yn fy nghynnal, am hynny ni chaf fy sarhau; felly 
gosodaf fy wyneb fel callestr, a gwn na'm cywilyddir. Y 
mae'r hwn sy'n fy nghyfiawnhau wrth law. Pwy a 
ddadlau i'm herbyn? Gadewch i ni wynebu'n gilydd; 
pwy a'm gwrthwyneba? Gadewch iddo nesáu ataf. Y 
mae'r Arglwydd Dduw yn fy nghynnal: pwy a'm 
condemnia? Byddant i gyd yn treulio fel dilledyn a ysir 
gan wyfyn. 

Dyma air yr Arglwydd. 
Diolch a fo i Dduw.  
 
Cantigl – Salvator Mundi 
Iesu, Iachawdwr y byd, tyrd atom yn dy drugaredd: 
wrthyt ti y disgwyliwn am waredigaeth a chymorth. 
Trwy dy groes a’th einioes aberthol rhyddheaist dy 
bobl: wrthyt ti y disgwyliwn am waredigaeth a 
chymorth. 
Gwaredaist dy ddisgyblion a hwy ar drengi: wrthyt ti 
y disgwyliwn am waredigaeth a chymorth. 
O’th fawr drugaredd rhyddha ni o’n cadwynau: O 
maddau bechodau dy bobl. 
Amlyga dy hun i ni yn Iachawdwr a Gwaredwr 
nerthol: gwared a chymorth ni fel y moliannwn di. 
Tyred yn awr ac aros gyda ni, O Arglwydd Iesu Grist: 
gwrando ein gweddi a bydd gyda ni byth. 
A phan ddeui yn dy ogoniant, gwna ni’n un â thi: ac 
yn gyfrannog o fywyd dy deyrnas.  
Gogoniant i’r Tad, a’r Mab ac i’r Ysbryd Glân: fel yr 
oedd yn dechrau y mae yn awr ac y bydd yn wastad, 
yn oes oesoedd.  Amen. 



Darlleniad: Matthew 27:11-54 

Safodd Iesu gerbron y rhaglaw; a holodd y rhaglaw ef: 
"Ai ti yw Brenin yr Iddewon?" Atebodd Iesu, "Ti sy'n 
dweud hynny." A phan gyhuddwyd ef gan y prif 
offeiriaid a'r henuriaid, nid atebodd ddim. Yna meddai 
Pilat wrtho, "Onid wyt yn clywed faint o dystiolaeth y 
maent yn ei dwyn yn dy erbyn?" Ond ni roes ef iddo 
ateb i gymaint ag un cyhuddiad, er syndod mawr i'r 
rhaglaw. Ar yr ŵyl yr oedd y rhaglaw yn arfer 
rhyddhau i'r dyrfa un carcharor o'u dewis hwy. A'r 
pryd hwnnw yr oedd carcharor adnabyddus yn y 
ddalfa, o'r enw Iesu Barabbas. Felly, wedi iddynt 
ymgynnull, gofynnodd Pilat iddynt, "Pwy a fynnwch i 
mi ei ryddhau i chwi, Iesu Barabbas ynteu Iesu a elwir 
y Meseia?" Oherwydd gwyddai mai o genfigen y 
traddodasant ef. A thra oedd Pilat yn eistedd ar y 
brawdle anfonodd ei wraig neges ato, yn dweud, 
"Paid â chael dim i'w wneud â'r dyn cyfiawn yna, 
oherwydd cefais lawer o ofid mewn breuddwyd 
neithiwr o'i achos ef." Ond perswadiodd y prif 
offeiriaid a'r henuriaid y tyrfaoedd i ofyn am ryddhau 
Barabbas a rhoi Iesu i farwolaeth. Atebodd y rhaglaw 
gan ofyn iddynt, "Prun o'r ddau a fynnwch i mi ei 
ryddhau i chwi?" "Barabbas," meddent hwy. "Beth, 
ynteu, a wnaf â Iesu a elwir y Meseia?" gofynnodd 
Pilat iddynt. Atebasant i gyd, "Croeshoelier ef." "Ond 
pa ddrwg a wnaeth ef?" meddai yntau. Gwaeddasant 
hwythau yn uwch byth, "Croeshoelier ef." Pan welodd 
Pilat nad oedd dim yn tycio ond yn hytrach bod 
cynnwrf yn codi, cymerodd ddŵr, a golchodd ei 
ddwylo o flaen y dyrfa, a dweud, "Yr wyf fi'n ddieuog o 
waed y dyn hwn; chwi fydd yn gyfrifol." Ac atebodd yr 
holl bobl, "Boed ei waed arnom ni ac ar ein plant." Yna 
rhyddhaodd Pilat iddynt Barabbas, a thraddododd 
Iesu, ar ôl ei fflangellu, i'w groeshoelio. Yna cymerodd 
milwyr y rhaglaw Iesu i'r Praetoriwm a chynnull yr holl 
fintai o'i gwmpas. Wedi diosg ei ddillad, rhoesant 
glogyn ysgarlad amdano; plethasant goron o ddrain a'i 
gosod ar ei ben, a gwialen yn ei law dde. Aethant ar 
eu gliniau o'i flaen a'i watwar: "Henffych well, Frenin 
yr Iddewon!" Poerasant arno, a chymryd y wialen a'i 
guro ar ei ben. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y 
clogyn oddi amdano a'i wisgo ef â'i ddillad ei hun, a 
mynd ag ef ymaith i'w groeshoelio. Wrth fynd allan 
daethant ar draws dyn o Cyrene o'r enw Simon, a 
gorfodi hwnnw i gario ei groes ef. Daethant i le a elwir 
Golgotha, hynny yw, "Lle Penglog", ac yno rhoesant 
iddo i'w yfed win wedi ei gymysgu â bustl, ond ar ôl 
iddo ei brofi, gwrthododd ei yfed. Croeshoeliasant ef, 
ac yna rhanasant ei ddillad, gan fwrw coelbren, ac 
eisteddasant yno i'w wylio. Uwch ei ben gosodwyd y 
cyhuddiad yn ei erbyn mewn ysgrifen: "Hwn yw Iesu, 
Brenin yr Iddewon." Yna croeshoeliwyd gydag ef ddau 
leidr, un ar y dde ac un ar y chwith. Yr oedd y rhai 
oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, yn ysgwyd eu 
pennau a dweud, "Ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i 
hadeiladu mewn tridiau, achub dy hun, os Mab Duw 

wyt ti, a disgyn oddi ar y groes." A'r un modd yr oedd 
y prif offeiriaid hefyd, ynghyd â'r ysgrifenyddion a'r 
henuriaid, yn ei watwar ac yn dweud, "Fe achubodd 
eraill; ni all ei achub ei hun. Brenin Israel yn wir! 
Disgynned yn awr oddi ar y groes ac fe gredwn ynddo. 
Ymddiriedodd yn Nuw; boed i Dduw ei waredu yn 
awr, os yw â'i fryd arno, oherwydd dywedodd, 'Mab 
Duw ydwyf.'" Yr un modd, yr oedd hyd yn oed y 
lladron a groeshoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. O 
ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri 
o'r gloch y prynhawn. A thua thri o'r gloch gwaeddodd 
Iesu â llef uchel, "Eli, Eli, lema sabachthani", hynny yw, 
"Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?" O 
glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno, 
"Y mae hwn yn galw ar Elias." Ac ar unwaith fe redodd 
un ohonynt a chymryd ysbwng a'i lenwi â gwin sur a'i 
ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Ond yr 
oedd y lleill yn dweud, "Gadewch inni weld a ddaw 
Elias i'w achub." Gwaeddodd Iesu drachefn â llef 
uchel, a bu farw. A dyma len y deml yn cael ei rhwygo 
yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Siglwyd y ddaear a 
holltwyd y creigiau; agorwyd y beddau a chyfodwyd 
cyrff llawer o'r saint oedd wedi huno. Ac ar ôl 
atgyfodiad Iesu, daethant allan o'u beddau a mynd i 
mewn i'r ddinas sanctaidd, ac fe'u gwelwyd gan lawer. 
Ond pan welodd y canwriad, a'r rhai oedd gydag ef yn 
gwylio Iesu, y daeargryn a'r cwbl oedd yn digwydd, 
daeth ofn mawr arnynt a dywedasant, "Yn wir, Mab 
Duw oedd hwn." 

 
Dyma air yr Arglwydd. 
Diolch a fo i Dduw.  
 
Myfyrdod 
 
‘Rydym wedi cyrraedd dechrau’r Wythnos Fawr, ac 
wedi cychwyn ar ein taith gyda’n Harglwydd Iesu Grist 
i’r groes.  Mae’n daith flynyddol – ac eleni, yr ydym yn 
gwneud y daith hon o dan amgylchiadau anarferol 
iawn, o dan amgylchiadau ansicr, o dan gwmwl, nid 
gyda’n gilydd fel teulu’r eglwys yn yr eglwys, ond fel 
teulu’r eglwys ar wahân i’n gilydd – pob un ar ei 
aelwyd ei hun.   Mae hyn oll yn gwneud ein taith i’r 
groes eleni, ychydig yn fwy dwys a dyrys – ac yn peri 
i’r profiad fod i ni, efallai, yn fwy personol hefyd.   
 Oherwydd, wrth i ni ganolbwyntio ar y groes, 
a’r daith i’r groes, ni allwn osgoi y themâu mawr sy’n 
rhan annatod o’r hanes – y brad, y cyhuddo ar gam, y 
cenfigen, yr ofn, yr unigrwydd, y creulondeb, y 
dioddefaint a’r farwolaeth.  Mae Dioddefaint Iesu yn 
cyffwrdd â bron pob rhan o’n natur ddynol, y rhannau 
hynny a’r agweddau hynny ‘rydym yn ceisio eu hosgoi, 
neu eu hanwybyddu – yr agweddau hynny, sydd o hyd 
yn llechu o dan y wyneb – nid yn unig yn natur 
gyffredinol y ddynoliaeth, ond hefyd, ac mae’n bwysig 
i ni gydnabod hyn, y natur sydd ynom ni ein hunain.   



 Mae’n wir i ddweud: Haws yw gweld y Jwdas 
Iscariot a’i frad yng ngeiriau a gweithredoedd eraill – 
anos yw gweld y Jwdas sydd ynom ni.   

Haws yw gweld y Pedr yn gwadu Iesu 
teirgwaith yng ngeiriau a gweithredoedd eraill, anos 
yw gweld y Pedr sy’n gwadu Iesu ynom ni.   

Haws yw gweld cenfigen y Prif Offeiriad yng 
ngeiriau a gweithredoedd eraill, anos yw gweld 
cenfigen y prif offeiriad sydd ynom ni. 

Haws yw gweld y Pontius Pilat yn osgoi ei 
gyfrifoldebau ac ildio i bwysau’r dyrfa yng ngeiriau a 
gweithredoedd eraill – anos yw gweld y Pontius Pilat 
sydd ynom ni.   

Haws yw gweld y milwyr Rhufeinig a’u 
creulondeb tuag at y diniwed a’r dieuog yng ngeiriau a 
gweithredoedd eraill – anos yw gweld y milwr 
Rhufeinig sydd ynom ni.     

Haws yw gweld y dyrfa wrth ymyl y groes a’u 
gwawdio haerllug yng ngeiriau a gweithredoedd eraill 
– anos yw gweld ein bod ninnau hefyd yn perthyn i’r 
un dyrfa o bryd i’w gilydd, ac yn syrthio i’r un bai o 
wawdio.  

Mae’r Wythnos Fawr a hanes dioddefaint Iesu 
yn gofyn i ni gyd, wrth i ni dalu sylw i brif gymeriadau’r 
stori, i dalu sylw i ni ein hunain hefyd.  Oherwydd, y 
gwir yw, pan feddyliwn ni am Jwdas, neu Pedr, neu 
Pilat, neu'r milwyr neu hyd yn oed y dyrfa yn gwawdio 
Iesu tra oedd yntau yn marw ar y groes – roedd pob 
un ohonynt yn bobl gyffredin iawn, yn rhannu’r un 
ddynoliaeth ffaeledig, amherffaith, fel ninnau.  Does 
dim modd i ni ddweud bod Jwdas, Pedr, na hyd yn oed 
Pilat na’r prif offeiriaid yn unigolion drwg neilltuol – a 
defnyddio hynny i esbonio eu hagwedd a’u 
gweithredoedd tuag at Iesu! 

Na, yn hytrach, yr oedd pob un o’r prif 
gymeriadau hyn, wedi ymateb fel y gwnaethant, nid 
oherwydd yr oeddent yn bobl ddrwg o ran anian, ond 
oherwydd eu bod yn cael eu gyrru gan ofn!   

Cofiwn fod Jerwsalem o dan ei sang â 
phererinon wedi dod yno i gadw gŵyl y Pasg.  Roedd y 
tensiynau crefyddol a gwleidyddol ar eu hanterth, ac 
yr oedd yr awdurdodau Rhufeinig yn poeni’n ddirfawr 
y byddai’r ŵyl grefyddol hon yn troi’n chwyldro 
poblogaidd yn erbyn eu hawdurdod estron.   

Felly, yr amgylchiadau anghyffredin, a’r farn 
gyffredinol oedd ar gerdded yn Jerwsalem, oedd wedi 
gwneud iddynt ymateb, efallai yn fyrbwyll, efallai yn 
ffôl, efallai yn ddifeddwl i ymuno yn yr alwad: 
“croeshoelier ef”.  Oherwydd i bob un ildio i’w ofn, a 
gweithredu fel y gwnaethant, fe groeshoeliwyd yr un 
dieuog, di-fai - Iesu Grist.  Yn fynych, pan mae ofn yn 
cydio, y gwirionedd sy’n dioddef, y gwirionedd sy’n 
cael ei groeshoelio, y gwirionedd sy’n cael ei gladdu.  

Mae dioddefaint Iesu, yn dangos i ni mor 
gyflym y mae amgylchiadau yn gallu newid oherwydd 
ofn.  Mae’n dangos i ni mor gyflym y mae’r croeso 
gwresog a dderbyniodd Iesu wrth iddo ymdeithio i 

mewn i Jerwsalem, y chwifio canghennau, a’r 
bloeddiau “Hosanna – bendigedig yw’r hwn sy’n dyfod 
yn enw’r Arglwydd” yn gallu troi’n llef byddarol y 
dyrfa, “Croeshoelier ef”, ei gamdriniaeth wrth law y 
milwyr, a’i farwolaeth ar groes.   

Ac wrth i ni ganolbwyntio ar y groes heddiw, 
cawn ein galw i edrych ar ein bywydau ninnau, i weld 
yr ofn, y genfigen, yr awydd i wawdio, yr awydd i 
fradychu, yr awydd i wadu, yr awydd i esgeuluso ein 
cyfrifoldebau ninnau – eu gwrthod nhw oll, a’u 
croeshoelio nhw ar y groes, er mwyn i’r gwirionedd 
fyw ynom ni. Y gwirionedd hwnnw a welwn yn mywyd 
Iesu Grist, mab Duw, a ddywedodd wrthym, “myfi 
yw’r ffordd, a’r bywyd a’r gwirionedd nid oes neb yn 
dod at y Tad ond trwodd fi”.   

Boed i ni ddal ein gafael yn y gwirionedd hwn.  
Y gwirionedd a welwn yn ostyngeiddrwydd yr un a 
ddaeth i mewn i Jerwsalem ar gefn asyn.  Y 
gwirionedd a welwn yng nghariad yr un a agorodd ei 
freichiau ar led ar groesbren i gofleidio euog-fyd.  Y 
gwirionedd a welwn ym mywyd yr un a atgyfododd o’r 
bedd ar fore’r trydydd dydd. Dyma’r gwirionedd, Iesu 
Grist, y gwirionedd sy’n erlid pob ofn a phob geudeb. 
Amen.         

 
Dyma gariad fel y moroedd, 

Tosturiaethau fel y lli; 
T’wysog bywyd pur yn marw, 

Marw i brynu’n bywyd ni; 
Pwy all beidio â chofio amdano? 

Pwy all beidio â chanu’i glod? 
Dyma gariad nad â’n angof 

Tra bo nefoedd wen yn bod. 
 

Ar Galfaria yr ymrwygodd 
Holl ffynhonnau’r dyfnder mawr; 
Torrodd holl argaeau’r nefoedd 

Oedd yn gyfan hyd yn awr; 
Gras a chariad megis dilyw 
Yn ymdywallt yma ‘nghyd, 

A chyfiawnder pur a heddwch 
Yn cusanu euog fyd. 

 
O ddyfnderoedd o ddoethineb! 
O ddyfnderoedd maith o ras! 
O ddirgelion anchwiliadwy, 

Bythol uwch eu chwilio i maes! 
Mae seraffiaid nef yn edrych 

Gyda syndod bob yn un 
Ar ddyfnderoedd cariad dwyfol – 

Duw yn marw dros y dyn! 
1 & 2 W Rees (Gwilym Hiraethog) 3 William Williams, 

Pantycelyn. 
                                                                                                                              

Ac felly, gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi: 
 
Dad nefol, dywedodd dy Fab wrth y rhai a fynnai 



dewi’r dyrfa:  ‘Os bydd y rhain yn tewi, bydd y cerrig 
hyn yn gweiddi.’  A ninnau’n feini bywiol sy’n cael eu 
hadeiladu yn dŷ ysbrydol yn ein byd, boed inni beidio 
byth ag ymatal rhag cyhoeddi dy ogoniant di, a 
amlygwyd yn wynepryd Iesu Grist. 
Arglwydd, yn dy drugaredd, 
Clyw ni a chymorth ni. 
 
Dad nefol, rhoes y dyrfa groeso ysblennydd, brenhinol 
i’th Fab, ac eto, ar gefn asyn yr ymdeithiai, mewn 
mawr ostyngeiddrwydd. Dyro ddoethineb a 
gostyngeiddrwydd i’r rhai sy’n derbyn anrhydedd am 
iddynt fod yn arweinwyr yn ein byd.  Boed iddynt 
gydnabod mai eu dyletswydd yw arwain yn unol â’th 
ewyllys di, gan wasanaethu a rhoi o’u hunain.  Rho dy 
ddoethineb wrth iddynt wynebu ac ymgodymu â’r 
heriau sydd yn wynebu’r byd oherwydd y Coronafirws.   
Arglwydd, yn dy drugaredd, 
Clyw ni a chymorth ni.  
 
Dad nefol, troi i gondemnio a gwatwar a wnaeth y 
dyrfa a ddilynodd dy Fab i mewn i Jerwsalem, a 
chyfnewid ‘Hosanna!’ am ‘Croeshoelier!’ 
Cynorthwya ni, pan fyddom ymysg ein teuluoedd, yn 
ein cartrefi a’n cymunedau, i’th ddilyn di mewn 
cywirdeb calon ac i fod yn gyfiawn, yn amyneddgar, yn 
gariadus a thrugarog wrth ymwneud â’n gilydd a’n 
cymdogion. 
Arglwydd, yn dy drugaredd, 
Clyw ni a chymorth ni.    
 
Dad nefol, gwaeddodd dy Fab o’r Groes â llef uchel: 
‘Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?’  
Dyro dy nerth i’r rhai sy’n gweiddi’n uchel mewn 
anobaith oherwydd eu poen, oherwydd eu galar, neu 
o’u cadw ar wahân mewn unigedd, enwedig y rhai 
sydd yn hunan-ynysu heb deulu na ffrindiau i’w 
cynorthwyo, a dyro iddynt deimlo dy bresenoldeb 
bywhaol di.  
Arglwydd, yn dy drugaredd,  
Clyw ni a chymorth ni. 
 
Dad nefol, yn awr ei farwolaeth cyflwynodd dy Fab Ei 
Ysbryd i’th dwylo di. Arwain o farwolaeth i fywyd y 
rhai a fu farw, ac wrth inni eu cyflwyno i’th ddwylo, 
derbyn di hwy i mewn i’th deyrnas dragwyddol. 
Arglwydd, yn dy drugaredd,  
Clyw ni a chymorth ni.  
 
Mewn ysbaid o ddistawrwydd fe’th anrhydeddwn di 
â’n mawl ac â’n diolch, a chyflwyno ein hunain, a’r 
rhai a garwn, i’th ofal di-baid.   
 
Fel y dygodd ein Hiachawdwr ni, gweddïwn yn 
hyderus.  

Ein Tad, 
yr hwn wyt yn y nefoedd, 
sancteiddier dy enw, 
deled dy deyrnas, 
gwneler dy ewyllys; 
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. 
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol 
a maddau i ni ein dyledion, 
fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. 
Ac nac arwain ni i brofedigaeth; 
eithr gwared ni rhag drwg. 
 
Canys eiddot ti yw’r deyrnas, 
a’r gallu, a’r gogoniant, 
yn oes oesoedd.  Amen.  
 
Colect y Dydd: Garawys VI – Sul y Blodau  
Hollalluog a thragwyddol Dduw, a anfonaist dy Fab ein 
Hiachawdwr Iesu Grist o’th gariad tyner at yr hil 
ddynol i gymryd ein cnawd ac i ddioddef angau ar y 
groes, caniatâ inni ddilyn esiampl 
ei amynedd a’i ostyngeiddrwydd a bod hefyd yn 
gyfrannog o’i atgyfodiad; trwy Iesu Grist ein 
Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, 
yn undod yr Ysbryd Glân.  Amen.  
 
Ail golect am dangnefedd. 
O Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, y mae 
dy adnabod di yn fywyd tragwyddol, a’th wasanaethu 
yn rhyddid perffaith: amddiffyn ni rhag holl 
ymosodiadau ein gelynion, fel, a ninnau’n llwyr 
ymddiried yn dy nodded, nad ofnwn allu neb o’n 
gwrthwynebwyr; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  
Amen. 
 
Trydydd colect am ras 
Dragwyddol Dduw a Thad, y crëwyd ni trwy dy allu a’n 
prynu trwy dy gariad, tywys a nertha ni â’th Ysbryd, fel 
y gallwn ein rhoi ein hunain i ti trwy garu a 
gwasanaethu’n gilydd; yn Iesu Grist ein Harglwydd.  
Amen.    
 
Bendithied yr Arglwydd ni, cadwed ni rhag drwg a’n 
dwyn i fywyd tragwyddol.  Amen.  
 
 

 

 

 

 

 

 



HENO AM 7.00pm  

COVID 19 – Galwad Cenedlaethol o Weddi a 
Gweithredu  

“Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae 
gofal ganddo amdanoch”.  I Pedr 57 

Mae Cytûn yn galw ar holl Gristnogion Cymru i ymuno 
mewn Gweddi am 7 o’r gloch pob nos Sul yn ystod yr 
argyfwng hwn; gofynnir i bawb weddïo dros:  

 arweinwyr ein cenedl wrth iddynt wneud 
penderfyniadau anodd ynglŷn â chyfyngu 
firws Covid-19   

 y rhai sy’n gweithio mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol 

 y rhai sy’n teimlo’n bryderus neu o dan straen 
ychwanegol 

 y rhai sy’n gofalu am eraill 

dweud gweddi’r Arglwydd, ac os ydych yn 
dymuno, goleuo cannwyll a’i gosod wrth ffenest 
yn eich cartref yn symbol gweladwy o oleuni 
bywyd Iesu Grist, ein ffynhonnell a’n gobaith 
mewn gweddi. 
 

Dduw ein Tad nefol, tydi a’n gwnaeth ac nid ni ein 
hunain; dy blant di ydym a defaid dy borfa.  Dibynnwn 
arnat ti am bob peth; ynot ti yr ydym yn byw, yn 
symud ac yn bod.  Derbyn ein diolch am dy haelioni 
tuag atom; a chymer ni i’th ofal; er mwyn Iesu Grist 
ein Harglwydd.  Amen.  
 
Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a 
chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll byth 
bythoedd.  Amen. 
 
Trefn gwasanaeth o Gweddi Ddyddiol 2009 (sy’n 
cynnwys Trefn Gwasanaethau Ychwanegol y 
rhoddwyd iddynt y teitl Boreol a Hwyrol Weddi 2009) 
a awdurdodwyd gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys 
yng Nghymru Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys 
yng Nghymru a Chorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng 
Nghymru 2010. 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng 
Nghymru Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng 
Nghymru 2011.  
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr 
Newydd a’r Colectau.  Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr 
yr Eglwys yng Nghymru 2003  
Emynau – Caneuon Ffydd, Emynau’r Llan 
 
 
 
 
 

Cyhoeddiadau ar gyfer y Sul  
 
CLOCH DEWI 
Mae Cloch Dewi wedi cael ei anfon allan yn electronig. 
Os nad ydych wedi derbyn eich copi mynnwch air â’r 
Rhys Jones oes gwelwch yn dda. 
 
MATERION LLANDAF/ LLANDAFF MATTERS 
Mae ‘Llandaff Matters/ Materion Llandaf” yn cyflwyno 
newyddion byr a chryno gyda digon o luniau ac 
adnoddau digidol hawdd iawn i’w defnyddio.   Ewch i  
danysgrifio yn rhad ac ddim trwy ddilyn y linc 
canlynol:   
https://llandaff.churchinwales.org.uk/llandaffmatters
/  
 
PWYSIG 
Cofiwch gysylltu â rhywun nad ydych wedi cysylltu â 
nhw hyd yn hyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Darlleniadau ar gyfer yr Wythnos Fawr.  

 
Dydd Llun yr Wythnos Fawr 6 Ebrill:  
Eseia 42:1-9; Salm 36; Hebreaid 9:11-15; Ioan 12:1-11 
Gweddïwn dros: Meru (Cenia)  
Plwyf Glannau Elai, y Parchedig Ganon Jan Gould 
(Offeiriad mewn Gofal), y Parchedig David Jones 
(Curad) 
 
Dydd Mawrth yr Wythnos Fawr 7 Ebrill: Brynach (5ed 
ganrif) Abad 
Eseia 49:1-7; Salm 71; I Cor 1:18-31; Ioan 12:20-36 
Gweddïwn dros: Idaho (yr Eglwys Esgobol), y Gwir 
Barchedig Brian Thom 
 Plwyf y Gadeirlan, Llandaf, y Tra Pharchedig Gerwyn 
Capon (Deon); Canon Dr Jan Van der Lely (Canon 
Ganghellor); Canon Mark Preece (Canon Prif-Gantor) 
 
Dydd Mercher yr Wythnos Fawr 8 Ebrill: Griffith 
Jones (1961), Offeiriad ac Athro 
Eseia 50:4-9; Salm 70; Hebreaid 12L1-3; Ioan 13:21-32 
Gweddïwn dros: Michigan (yr Eglwys Esgobol), y gwir 
Barchedig Bonnie Perry 
Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, Michael Lawley 
(Cadeirydd), James Laing (Ysgrifennydd yr Esgobaeth) 
 
Dydd Iau Cablyd 9 Ebrill:    
Ecsodus 12:1-4, 11-14; Salm 116, I Cor 11:23-26;  
Ioan 13:1-17, 31b-35 
Gweddïwn dros: Milwaukee (yr Eglwys Esgobol), y 
Gwir Barchedig Steven Miller  
Plwyf Pentyrch a Chapel Llanilltern, y Parchedig 
Michael John (Ficer) 

 
Dydd Gwener y Groglith 10 Ebrill:  
Eseia 52:13-53:12; Salm 22; Hebreaid 10:16-25; Ioan 
18:1 – 19.42 
Gweddïwn dros: Minna (Nigeria), y Gwir Barchedig 
Daniel Yisa 
Plwyf Radur, y Parchedig Vicki Burrows (Ficer), Cheryl 
Evans (Darllenydd) 
 
Noswyl Pasg 11 Ebrill: 
Job 14:1-14;  Salm 31; Ioan 19:38-42 
Gweddïwn dros: Minnesota (yr Eglwys Esgobol), y 
Gwir Barchedig Brian Prior 
Bywoliaeth Reithorol yr Eglwys Newydd, y 
Parchedigion John Davies (Rheithor), Marja Flipse 
(Ficer Tîm), Peter Mortimer (Ficer Tîm), Nicholas Gill 
(Curad), Dr Geoffrey Foot (Darllenydd)  
 
        
 
 
 
 

GWEDDÏAU’R SUL 
Yn ein gweddïau heddiw, gofynnir inni weddïo 
dros: 
 Talaith Cefnfor India, yr Archesgob ac 

Esgob Seychelles 
 Plwyf y Tyllgoed, y Parchedig Colin 

Sutton (Ficer) 
 


