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CYHOEDDIADAU’R SUL 
  
GWASANAETHAU HEDDIW 
Gweinyddir y Cymun Bendigaid am 9.00am yn yr 
eglwys.  Darlledir y ddau bodlediad fel arfer.  
 
GWASANAETH Y SUL NESAF YN YR EGLWYS 
Y Sul nesaf cynhelir gwasanaeth o’r Hwyrol Weddi 
am 6.00pm.  Os ydych yn bwriadu dod i’r 
gwasanaeth hwn a wnewch chi gysylltu â Marian 
Fairclough: faircloughmarian@gmail.com neu 
ffoniwch: 029 2088 5151.  Er mwyn hwyluso ein 
gweithdrefnau buasai’n gymorth mawr i ni pe 
gallech gysylltu â Marian erbyn 4.00 o’r gloch 
prynhawn Sadwrn fan bellaf.   
 
CWMPLIN A CHOCO  
Yn ystod y Garawys, cynhelir gwasanaeth o gwmplin 
dros Zoom bob nos Fercher am 8.00pm.  Bydd yn 
wasanaeth syml, yn para tua ugain munud. Afraid 
dweud, bydd yn rhaid i chi ddod â’ch coco eich 
hunain! Os hoffech ymuno â’r gwasanaeth dilynwch y 
linc isod:  
Pwnc: Cwmplin a Choco 
Amser: 10 Mawrth, 2021 08.00PM Caerdydd 
Ymunwch â’r cyfarfod: 
https://us02web.zoom.us/j/81108482694?pwd=aW5
DRENhWkNjSXoweFFndHQ1aFgvZz09  
Rhif Adnabod y Cyfarfod: 811 0848 2694 
Cyfrinair: 951568 
 
CYNGOR PLWYFOL EGLWYSIG 
Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Plwyfol Eglwysig nos Lun 
8 Mawrth am 7.00pm dros Zoom.   
 
GARAWYS GYDA’R EGLWYS YNG NGHYMRU 
Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi creu nifer o 
fyfyrdodau yn Gymraeg ar y thema “Garawys – 
Dechrau eto”.  Os hoffech ragor o wybodaeth 
dilynwch y ddolen isod.  
https://www.churchinwales.org.uk/cy/faith/lent/  
 
CLOCH DEWI 
Os hoffech chi gyfrannu deunydd i’r rhifyn nesaf o  
Gloch Dewi, gofynnir i chi anfon eich cyfraniadau at  
Wyn Mears erbyn 12 Mawrth 2021.   

 
BANC BWYD CAERDYDD 
Mae’n arfer gennym yn EDS yn ystod tymor y Garawys 
i gasglu nwyddau ar gyfer gwaith y banc bwyd.  Nid 
oes angen imi ddweud bod y galw ar wasanaethau’r 
Banc Bwyd wedi cynyddu’n aruthrol yn ystod y 
pandemig.  Os hoffech gefnogi i’r gwaith hwn, mae 
modd i chi roi cyfraniadau bwyd yn y mannau casglu 
yn eich archfarchnadoedd lleol, neu gyfrannu’n 
ariannol trwy ddilyn y linc isod: 
https://localgiving.org/charity/cardifffoodbank/  
 
GOFAL EIN GWINLLAN 
Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi trefnu nifer o 
weminarau ar gyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i Iaith 
a Diwylliant Cymru.  Cynhelir y Weminar cyntaf bore 
Sadwrn 20 Mawrth rhwng 10.00am ac 11.30am dros 
Zoom. Bydd Dr Foster, pennaeth Ysgol y Gymraeg, 
Prifysgol Caerdydd yn edrych ar John Davies, Mallwyd, 
a rhyddiaith Anglicanaidd y 17eg ganrif, a bydd y 
Parchedig Ddr Adrian Morgan, Ficer plwyf Casllwchwr 
a Gorseinon yn edrych ar Salmau Cân Edmwnd Prys yn 
eu cyd-destun.  
Os hoffech gofrestru ar gyfer y weminar hon dilynwch 
y ddolen isod.    
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3aEf
mZE0TOCnmnu7Gm0ftw  
 

GWASANAETHAU HEDDIW: Garawys III 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost sy’n cynnwys y daflen hon.  
Hefyd, mae modd ymweld â gwefan yr eglwys i ddod o 
hyd i’n gwasanaethau ar lein.   
 
Bydd podlediad heno am 6.00pm yn wasanaeth o’r 
Hwyrol Weddi.  
 
YN EIN GWEDDÏAU  
Cofiwn yn ein gweddïau y cleifion: Cathrin Brynach, 
Enid Davies, John Hicks, Margaret Jones, Sally Lewis, 
Catrin Morgan, Tedi Morgan, Nia Roberts, Ceri 
Saunders, Gwen Thomas, ac am bawb sy’n gofalu 
amdanynt. 
 
Gweddïwn hefyd dros bawb a fu farw yn 
nhangnefedd Crist, dros Jack Thomas (Offeiriad) a 
thros bawb y cofiwn am eu marwolaeth yr adeg 
hon o’r flwyddyn. Dyro iddynt, O Arglwydd, orffwys 
tragwyddol a llewyrched goleuni gwastadol arnynt. 

YN YR EGLWYS: 
 

Dydd Sul 14 Mawrth 2021 
Garawys IV – Sul y Fam 

6.00pm  Yr Hwyrol Weddi a Phregeth   
  



ADDOLI AR YR AELWYD 
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’i ddarllen 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:     
Salm: 16 
Jeremeia 1:4-10 
Mathew 16:4-10 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 92 
Eseciel 2:1-7 
II Timotheus 4:1-8 
 
Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   
 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer y gwasanaeth boreol 
Thema: Amser nôl y dwster!  

Pechadur wyf, O Arglwydd, 
Sy’n curo wrth dy ddôr; 

Erioed mae dy drugaredd 
Diddiwedd yn ystôr; 
Er iti faddau neiau 

Rifedi’r tywod mân, 
Gwn fod dy hen drugaredd 
Lawn cymaint ag o’r blaen. 

 
Dy hen addewid rasol 
A gadwodd rif y gwlith 
O ddynion wedi’u colli, 

A gân amdani byth; 
Er cael eu mynych glwyfo 

Gan bechod is y nen, 
Iacheir eu clwyfau mawrion 

Â dail y bywiol bren. 
 

Gwasgara’r tew gymylau 
Oddi yma i dŷ fy Nhad; 
Datguddia imi beunydd 
Yr iachawdwriaeth rad; 
A dywed air dy hunan 

Wrth f’enaid clwyfus trist 
Dy fod yn maddau ‘meiau 
Yn haeddiant Iesu Grist. 

Morgan Rhys 
Emynau’r Llan 71 

 

Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.  Amen. 
 
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi 
A’th gadw di yng nghariad Crist.  
 
Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, 
edrych arnom yn awr mewn gallu a thrugaredd. 
Bydded i’th nerth orchfygu ein gwendid, 
i’th lewyrch oleuo ein dallineb, 
ac i’th Ysbryd ein denu at y cariad hwnnw 
sy’n cael ei ddangos a’i gynnig inni gan dy Fab, 
ein Gwaredwr Iesu Grist.  Amen.  
 
Arglwydd, trugarha. 
Crist, trugarha. 
Arglwydd, trugarha 
 
Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau gerbron yr 
Hollalluog Dduw.  
Dad nefol, 
yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, 
a heb wneud yr hyn a ddylem. 
Mae’n wir ddrwg gennym, 
ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. 
Er mwyn dy Fab Iesu Grist a fu farw drosom, 
Maddeua inni’r cwbl a aeth heibio 
ac arwain ni yn ei ffordd ef 
i gerdded fel plant y goleuni.  Amen.  
 
Yr Hollalluog Dduw, 
sy’n maddau i bawb sy’n wir edifeiriol, 
a drugarhao wrthych, a’ch rhyddhau o bechod, 
eich cadarnhau mewn daioni 
     a’ch cadw yn y bywyd tragwyddol; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
 
Gweinidogaeth y Gair 
 
Colect  
Hollalluog Dduw, nad aeth dy Fab anwylaf  
i fyny i lawenydd cyn iddo yn gyntaf ddioddef poen, 
na mynd i mewn i’r gogoniant cyn iddo gael ei 
groeshoelio: caniatâ yn drugarog i ni, gan gerdded 
ffordd y groes, ganfod nad yw’n ddim arall  ond ffordd 
bywyd a thangnefedd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd 
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, 
yn un Duw, yn awr ac am byth.  Amen. 
 
Darlleniad Cyntaf: Deuteronomium 5:6-22  
"Myfi yw'r Arglwydd dy Dduw, a'th arweiniodd allan o 
wlad yr Aifft, o dŷ caethiwed. "Na chymer dduwiau 
eraill ar wahân i mi. "Na wna iti ddelw gerfiedig ar 
ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod na'r ddaear isod 
nac yn y dŵr o dan y ddaear; nac ymgryma iddynt na'u 
gwasanaethu, oherwydd yr wyf fi, yr Arglwydd dy 



Dduw, yn Dduw eiddigus; yr wyf yn cosbi'r plant am 
ddrygioni'r rhieni hyd y drydedd a'r bedwaredd 
genhedlaeth o'r rhai sy'n fy nghasáu, ond yn dangos 
trugaredd i filoedd o'r rhai sy'n fy ngharu ac yn cadw 
fy ngorchmynion. "Na chymer enw'r Arglwydd dy 
Dduw yn ofer, oherwydd ni fydd yr Arglwydd yn 
ystyried yn ddieuog y sawl sy'n cymryd ei enw'n ofer. 
"Cadw'r dydd Saboth yn gysegredig, fel y 
gorchmynnodd yr Arglwydd dy Dduw iti. Chwe 
diwrnod yr wyt i weithio a gwneud dy holl waith, ond 
y mae'r seithfed dydd yn Saboth yr Arglwydd dy 
Dduw; na wna ddim gwaith y dydd hwnnw, ti na'th 
fab, na'th ferch, na'th was, na'th forwyn, na'th ych, 
na'th asyn, nac un o'th anifeiliaid, na'r estron sydd o 
fewn dy byrth, er mwyn i'th was a'th forwyn gael 
gorffwys fel ti dy hun. Cofia iti fod yn gaethwas yng 
ngwlad yr Aifft, ac i'r Arglwydd dy Dduw dy arwain 
allan oddi yno â llaw gadarn a braich estynedig; am 
hyn y gorchmynnodd yr Arglwydd dy Dduw iti gadw'r 
dydd Saboth. "Anrhydedda dy dad a'th fam, fel y 
gorchmynnodd yr Arglwydd dy Dduw iti, er mwyn 
amlhau dy ddyddiau ac fel y bydd yn dda arnat yn y 
wlad y mae'r Arglwydd dy Dduw yn ei rhoi iti. "Na 
ladda "Na odineba. "Na ladrata. "Na ddwg 
gamdystiolaeth yn erbyn dy gymydog. "Na chwennych 
wraig dy gymydog, na dymuno cael tŷ dy gymydog, 
na'i dir, na'i was, na'i forwyn, na'i ych, na'i asyn, na 
dim sy'n eiddo i'th gymydog." Llefarodd yr Arglwydd y 
geiriau hyn â llais uchel wrth eich holl gynulliad ar y 
mynydd o ganol y tân, y cwmwl a'r tywyllwch, ac nid 
ychwanegodd ddim atynt. Yna ysgrifennodd hwy ar 
ddwy lechen garreg, a'u rhoi i mi. 

 
Salm 19: 7-14 

Y mae cyfraith yr Arglwydd yn berffaith, yn ad/fywio’r 
/ enaid : 
y mae tystiolaeth yr Arglwydd yn sicr * 
 yn / gwneud y / syml yn / ddoeth; 
Y mae deddfau’r Arglwydd yn gywir, yn / 
llawen·hau’r / galon : 
y mae gorchymyn yr Arglwydd yn / bur · yn go/leuo’r 
/ llygaid; 
Y mae ofn yr Arglwydd yn lân, yn / para · am / byth : 
y mae barnau’r Arglwydd yn wir, yn / gyfiawn / bob 
– / un. 
Mwy dymunol ydynt nag aur * na llawer / o aur / 
coeth : 
a melysach na mêl, ac na di/ferion / diliau / mêl. 
Trwyddynt hwy hefyd rhy/buddir / fi : 
ac o’u cadw / y mae / gwobr / fawr. 
Pwy sy’n dirnad ei gamgy/meri/adau? : 
Glanha fi oddi / wrth fy / meiau / cudd. 
Cadw dy was oddi wrth be/chodau / beiddgar : 
rhag iddynt / gael y · llaw / uchaf / arnaf : 

Yna byddaf / yn ddif/eius : 
ac yn ddi/euog · o / bechod / mawr. 
Bydded geiriau fy ngenau’n dder/byniol / gennyt : 
a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti, 
O / Arglwydd · fy / nghraig a’m / prynwr. 
 

Yr Efengyl:   
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan 
Gogoniant i ti, O Arglwydd.  
 

Yr oedd Pasg yr Iddewon yn ymyl, ac aeth Iesu i fyny i 
Jerwsalem. A chafodd yn y deml y rhai oedd yn 
gwerthu ychen a defaid a cholomennod, a'r 
cyfnewidwyr arian wrth eu byrddau. Gwnaeth chwip o 
gordenni, a gyrrodd hwy oll allan o'r deml, y defaid a'r 
ychen hefyd. Taflodd arian mân y cyfnewidwyr ar 
chwâl, a bwrw eu byrddau wyneb i waered. Ac meddai 
wrth y rhai oedd yn gwerthu colomennod, "Ewch â'r 
rhain oddi yma. Peidiwch â gwneud tŷ fy Nhad i yn dŷ 
masnach." Cofiodd ei ddisgyblion eiriau'r Ysgrythur: 
"Bydd sêl dros dy dŷ di yn fy ysu." Yna heriodd yr 
Iddewon ef a gofyn, "Pa arwydd sydd gennyt i'w 
ddangos i ni, yn awdurdod dros wneud y pethau hyn?" 
Atebodd Iesu hwy: "Dinistriwch y deml hon, ac mewn 
tridiau fe'i codaf hi." Dywedodd yr Iddewon, "Chwe 
blynedd a deugain y bu'r deml hon yn cael ei 
hadeiladu, ac a wyt ti'n mynd i'w chodi mewn 
tridiau?" Ond sôn yr oedd ef am deml ei gorff. Felly, 
wedi iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, cofiodd ei 
ddisgyblion iddo ddweud hyn, a chredasant yr 
Ysgrythur, a'r gair yr oedd Iesu wedi ei lefaru. (Ioan 
2:13-22) 

 
Dyma efengyl yr Arglwydd. 
Moliant i ti, O Grist. 
 
Y Bregeth 
“Gwnaeth Iesu chwip o gordenni, a gyrrodd hwy oll 
allan o’r deml”.  Ioan 2: 15 

Mae’r arwyddion bod y Gwanwyn yn cydio a bod y 
Gaeaf yn cilio o’n hamgylch ni. Fe allwn ni deimlo’r 
newid yn yr hin.  Mae’r dyddiau’n ymestyn yn gyflym, 
mae’r cennin Pedr yn dod i’w gogoniant ac mae cân yr 
adar i’w chlywed unwaith eto.  Ond mae’r awel fain 
a’r barrug sydd i’w weld ar y ceir ambell fore yn ein 
hatgoffa ni mai ar ddechrau mis Mawrth ydym o hyd, 
ac mae ychydig ‘da ni i aros eto cyn bod y Gaeaf y tu 
cefn i ni’n wir.  Mae’r gobaith am y bywyd newydd a 
ddaw gyda’r Gwanwyn yn dal i fod o’n blaenau.  Mae’r 
gaeaf eleni wedi bod yn hir i bawb, a hynny am 
resymau pur amlwg.  Ond mae’r dyhead am ddyddiau 
gwell yn ein symbylu ymlaen, ac mae arwyddion bod y 
Gwanwyn yn cydio yn cadw’n gobaith yn fyw. 



Ond gyda dyfodiad y Gwanwyn, ac efallai gyda 
ninnau yn treulio ychydig mwy o amser allan yn yr 
ardd, fe welwn ni’r angen i fynd ati i wneud ychydig o 
waith gymoni a thacluso. Er ei bod hi’n hyfryd gweld 
yr haul ar ddiwrnod braf, mae ei olau yn tueddu i 
ddangos y baw a’r pechodau i gyd, yn enwedig ar fy 
ffenestri, fel dwi wedi sylwi wrth edrych ar fy ffenestri 
dros y dyddiau diwethaf!  Ar ddiwrnod cymylog a 
thywyll mae’r ffenestri yn edrych yn ddigon glân, ond 
pan mae’r haul yn tywynnu’n braf, fe welwn eu bod 
ymhell o fod felly.  Mae angen imi ddod o hyd i’r 
bwced a’r sbon a rhoi golchad da iddynt.  Yr ydym yn 
hen gyfarwydd â’r syniad o’r “Spring clean”, diwrnod y 
glanhau mawr.  Y diwrnod hwnnw pan fyddai pob 
ffenest a drws yn cael eu hagor lled y pen i adael i’r 
awyr iach lenwi’r tŷ, a phan fyddai pob celficyn yn cael 
ei lanhau’n ofalus a’i symud er mwyn sicrhau bod pob 
twll a chornel yn cael sylw’r dwster.  Efallai ei bod hi’n 
dal i fod ychydig yn rhy gynnar yn y flwyddyn, ac 
ychydig yn oer i feddwl am agor pob ffenest yn y tŷ, ac 
efallai ei bod hi ychydig yn hen ffasiwn, bellach, i sôn 
am ddiwrnod y glanhau mawr.  Haws, wrth gwrs, yw 
gwneud ychydig yn aml, ond dydi’r natur ddynol ddim 
bob tro yn caniatáu hynny.  Mae’r ewyllys yno, ond 
dydi’r awydd i weithredu ddim mor barod bob tro.   

Ond wedi dweud hynny, fe wyddom ni fod 
angen o bryd i’w gilydd i ni dalu sylw i’r gwaith o 
gymoni, tacluso a glanhau, gan nad yw pethau yn 
glanhau eu hunain.  Mae dwst yn crynhoi, mae pethau 
yn cael eu gadael heb eu rhoi i gadw yn eu priod le.  
Mae papurau a thrugareddau yn dueddol o grynhoi ar 
y ddesg,  mae’r car yn diwyno wrth iddo gael ei yrru, 
mae angen cymoni’r ardd ar ôl y gaeaf, ac o bryd i’w 
gilydd mae angen torchi llewys, bwrw ati a gwneud y 
gwaith undonog ond angenrheidiol hwnnw o lanhau.  
Wedi dweud hynny, fe deimlwn yn well ar ôl 
cwblhau’r gwaith, a gweld ôl ein llafur – yr ardd yn 
gymen, y car yn disgleirio, popeth yn ôl yn daclus yn ei 
briod le, a’r ddesg yn wag o drugareddau a phentyrrau 
o bapurau anniben diangen.   

Mae’r un peth yn wir am ein bywydau hefyd.  
Dyna beth yw diben tymor y Garawys, tymor 
Gwanwyn yr Eglwys wrth i ni deithio tua’r Pasg a’r 
gobaith a bywyd newydd a ddaw i ni trwy farw ac 
atgyfodiad Iesu Grist.  Mae’r Garawys yn gofyn i ni 
dalu sylw i’n bywydau, ar gyflwr ein calonnau ac ar ein 
perthynas â Duw.  Ar adegau mae angen ychydig o 
gymoni a thacluso ar ein bywydau hefyd.  Mae angen 
talu sylw i unrhyw arferion annymunol yr ydym wedi 
syrthio iddynt, yr arferion hynny nad ydynt yn rhoi 
bywyd i ni, ac yr ydym wedi bod yn eu hanwybyddu’n 
dawel bach.  Yr arferion hynny y gwyddom y dylen ni 

fynd i’r afael â nhw, ond eto heb gael yr egni ysbrydol 
i wneud hynny hyd yn hyn.  Nawr yw’r adeg i dorchi 
llewys a gwneud rhywbeth cadarnhaol i fynd i’r afael â 
nhw y gorau y gallwn ni.  

Mae’r thema o’r angen am lanhau yn dod o’n 
darlleniadau y bore ‘ma.  Yn ein darlleniad o’r efengyl 
cawsom yr hanes am Iesu yn glanhau’r Deml.  Aeth 
Iesu i’r Deml ar yr uchel ŵyl ac wrth weld y rhai oedd 
yn gwerthu ychen a defaid a cholomennod, ac wrth 
weld y cyfnewidwyr arian wrth eu byrddau, fe wnaeth 
chwip o gordenni a’u gyrru nhw allan a thaflu’r arian 
ar chwâl gan ddweud, “Peidiwch â gwneud tŷ fy nhad i 
yn dŷ masnach”.  Roedd y weithred hon yn weithred 
broffwydol, yn weithred weledol, yn weithred bwerus 
o eiddo Iesu er mwyn dangos bod angen glanhau a 
diwygio bywyd y Deml, calon ysbrydol y genedl 
Iddewig.  Dechreuodd yr arfer o werthu anifeiliaid yn y 
Deml er mwyn hwyluso pethau i’r pererinion a 
fyddai’n dod ar yr uchelwyliau i aberthu.  Haws o 
lawer oedd prynu anifail yn y deml, na bod y pererin 
yn tywys un i’r fan honno o’i gartref, yn enwedig os 
oedd yn byw cryn bellter o Jerwsalem.  Ond gydag 
amser fe welodd y rhai oedd yn gwerthu gyfle i wneud 
ychydig o elw ychwanegol trwy godi’r pris am yr 
anifeiliaid hyn.  Ac ar ben hynny, gan nad oedd y deml 
yn derbyn arian Rhufeinig am fod delw’r ymerawdwr 
ar y darnau arian hyn yr oedd yn rhaid i bob pererin 
gyfnewid ei arian am arian arbennig y deml.  Doedd 
dim modd prynu na chwaith gyfrannu i goffrau’r deml 
heb yn gyntaf gyfnewid arian.  Defnyddiodd y 
cyfnewidwyr arian y cyfle i godi eu comisiwn am y 
gwasanaeth hwn a gwneud elw da iddynt eu hunain, a 
hynny eto ar draul y pererinion.   

Roedd hyn i gyd yn fusnes bach llewyrchus a 
oedd yn manteisio ar y pererinon a ddaethai i’r deml i 
addoli.  Beth oedd wedi dechrau fel arfer da i helpu’r 
pererinion a ddaeth gydag amser yn ffordd o wneud 
elw bach go lew i’r Deml ond a wnaeth aberthu yn y 
deml yn afresymol o ddrud i’r pererinion.  Yr arfer 
hwn o wneud elw ar draul y pererinon oedd Iesu yn ei 
gondemnio pan ddywedodd, “Peidiwch â gwneud tŷ fy 
Nhad i yn dŷ masnach”.  Trwy ei weithred broffwydol 
o lanhau’r deml yr oedd Iesu yn galw am ddiwygiad.  
Ar un ystyr, mae hanes glanhau’r Deml yn Jerwsalem 
yn dwyn i’n sylw yr angen i sefydliadau, gan gynnwys 
eglwysi dalu sylw ar eu harferion a’u cymoni a’i 
diwygio yn ôl y galw.   

I ni, yng nghanol y Garawys, mae’r hanes am 
Iesu yn glanhau’r Deml, yn ein hatgoffa o 
bwysigrwydd yr angen i ddiwygio a glanhau ein 
bywydau.  Yn nes ymlaen yn yr un darlleniad mae Iesu 



yn sôn am ei gorff fel teml.  A beth yw’r corff i ni ond 
teml yr Ysbryd Glân yn ôl Sant Paul, a pha well ffordd i 
ni gymoni a thacluso ein bywydau na chanolbwyntio 
ar ein darlleniad o’r Hen Destament heddiw, sef llyfr 
Deuteronomium a’r Deg Gorchymyn.  Beth yw’r Deg 
Gorchymyn, ond strwythur i gadw bywyd a 
pherthynas, ein perthynas â Duw a chyd-ddyn mewn 
trefn.  Yn ystod yr wythnos hon da fydd i ni dorchi 
llewys a threulio ychydig o amser yn myfyrio ar y Deg 
gorchymyn a gweld beth sydd angen i ni gymoni yn 
ein bywydau, yn ein perthynas ag eraill ac yn ein 
perthynas â Duw.  A ydym wedi creu duwiau eraill i 
addoli, sy’n mynnu ein hamser, ac yn tynnu ein sylw 
oddi ar ein haddoliad o’r unig wir Dduw?  Sut mae ein 
perthynas ag aelodau ein teuluoedd ein hunain a’n 
cymdogion?  Beth ydym yn ei chwennychu fwyaf?  
Wrth feddwl am y cwestiynau hyn a’u hatebion yng 
ngoleuni’r Deg Gorchymyn, byddwn mewn gwell 
sefyllfa i fynd i’r afael â’r pethau hynny sy’n llesteirio 
ein perthynas â Duw ac eraill   

Fel tymor y Gwanwyn, tymor y glanhau yw’r 
Garawys, tymor i dorchi llewys, a bwrw ati gyda'r 
gwaith hollbwysig o gymoni, tacluso a glanhau ein 
bywydau o’r arferion a’r pethau hynny sy’n ein cadw 
ni rhag mwynhau meddwl tawel a byw’n ffyddlon i 
Grist.  Nawr, yn nhymor y Garawys, wrth i’r Gwanwyn 
nesáu, yw’r amser i agor y ffenestri, cymryd y dwster, 
a gadael i oleuni cariad Duw ddangos i ni y dwst a’r 
baw sydd angen i ni eu gwaredu o’n bywydau.  Er 
mwyn ei enw.  Amen.                    

Credo Nicea 

Dywedwn y credo gyda’n gilydd.  

Credwn yn un Duw, 
Y Tad, yr hollalluog, 
gwneuthurwr nef a daear, 
a phob peth gweledig ac anweledig. 
Credwn yn un Arglwydd Iesu Grist, 
unig Fab Duw, 
a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, 
Duw o Dduw, Llewyrch o Lewyrch, 
gwir Dduw o wir Dduw, 
wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneuthur, 
yn un hanfod â’r Tad, 
a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. 
Er ein mwyn ni ac er ein hiachawdwriaeth 
disgynnodd o’r nefoedd; 
trwy nerth yr Ysbryd Glân daeth yn gnawd o Fair 
Forwyn, 
ac fe’i gwnaed yn ddyn, 
Fe’i croeshoeliwyd drosom dan Pontius Pilat. 
Dioddefodd angau ac fe’i claddwyd. 
Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythurau, 
ac esgynnodd i’r nef, 

ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad. 
A daw drachefn mewn gogoniant 
i farnu’r byw a’r meirw: 
ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. 
Credwn yn yr Ysbryd Glân, 
yr Arglwydd, rhoddwr bywyd, 
sy’n deillio o’r Tad a’r Mab, 
ac ynghyd â’r Tad a’r Mab 
a gydaddolir ac a gydogoneddir, 
ac a lefarodd trwy’r proffwydi. 
Credwn yn un Eglwys lân gatholig ac apostolig. 
Cydnabyddwn un bedydd er maddeuant pechodau. 
A disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, 
a bywyd y byd sydd i ddyfod. 
Amen. 
 
Yr Ymbiliau 
Mewn parch a sancteiddrwydd gadewch inni weddïo 
ar Arglwydd yr holl greadigaeth.  

Cadw dy Eglwys yn ddiogel rhag peryglon bydolrwydd 
a thrachwant.  Dyro ras i’th weinidogion, i bregethu 
Efengyl Crist i gyflawni dy orchmynion yn eu geiriau 
a’u bywydau.  Yn enw’r enw un a ddaeth i lanhau’r 
Deml, boed iddi wasanaethu er lles pawb, ac addasu 
er mwyn cwrdd ag anghenion yr oes.  
Arglwydd yn dy drugaredd.  
Gwrando ein gweddi. 
 

Trugarha wrth y byd lle mae anwybodaeth a rhagfarn 
yn aml yn rheoli.  Dyro wir ddoethineb i bawb sydd 
mewn awdurdod.  Gweddïwn dros rannau o’n byd 
sy’n dioddef erlid, rhyfel ac ymrafael, 
cyflwynwn i ti bobl Myanmar a Yemen.   Yn enw’r un a 
ddaeth i waredu’r byd, dyro lanhad i fudiadau y mae 
eu daioni wedi cael ei lygru gan gariad at elw.  Rho dy 
fendith ar bawb sy’n gweithio dros heddwch, dros 
fudiadau amgylcheddol, datblygiadol ac sy’n gweithio 
dros lles eraill.  
Arglwydd yn dy drugaredd. 
Gwrando ein gweddi.    
 
Bendithia ein teuluoedd a chadw eu ffydd yn bur a’u 
byw yn gyfiawn.  Cryfha’r rhai hynny yn ein cymuned 
sydd yn gyfrifol am ddysgu a hyfforddi yn y cyfnod 
anodd hwn, fel y gallant roi arweiniad, deall a gobaith 
i bawb yn eu gofal.  
Arglwydd yn dy drugaredd. 
Gwrando ein gweddi.    
 
Cysura at iachâ bawb sy’n dioddef, o ran corff, 
meddwl neu ysbryd...rho iddynt ddewrder a gobaith 
yn eu trafferthion a dyro iddynt lawenydd dy 
iachawdwriaeth.  



Arglwydd yn dy drugaredd.  
Gwrando ein gweddi.  
 
Gweddïwn dros y rhai sydd wedi marw yn ffydd Crist.  
Tyrd â hwy i lawenydd dy Deml nefol, lle mae addoliad 
perffaith a thragwyddol.  
Arglwydd yn dy drugaredd.  
Gwrando ein gweddi. 
 
Gan ymlawenhau yng nghymundeb yr holl saint, 
cyflwynwn ein hunain a’r greadigaeth gyfan i’th gariad 
di-ffael.  
 
Dad trugarog,  
derbyn y gweddïau hyn 
er mwyn dy Fab,  
ein Gwaredwr Iesu Grist.  Amen.  
 
 

Dal fi fy Nuw, dal fi i lan, 
Dal fi’n enwedig lle’r wy’n wan; 
Dal fi yn gryf, nes mynd i maes 

O’r byd sy’n llawn o bechod cas. 
 

Dysg im fy Nuw, dysg im pa fodd 
I ddweud a gwneuthur wrth dy fodd; 

Dysg im ryfela â’r ddraig heb goll, 
A dysg im drechu ‘mechod oll. 

 
Tra caffwyf rodio’r ddaear hon, 

Rho imi hedd o dan fy mron; 
Ac yn y diwedd moes dy law 

I’m dwyn i mewn i’r nefoedd draw. 
William Williams, Pantycelyn. 

 

Y mae’r Arglwydd yma. 
Y mae ei Ysbryd gyda ni.  
 
Dyrchefwch eich calonnau. 
Yr ydym yn eu dyrchafu at yr Arglwydd.  
 
Diolchwn i’r Arglwydd ein Duw. 
Iawn yw rhoi ein diolch a’n clod.  
 
Y Gwir a’r bywiol Dduw, 
Ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, 
gwnaethost ni ar dy ddelw dy hun. 
Rhown ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  
 
 A brofwyd ym mhob peth, ond na phechodd. 
Trwy ei ras medrwn drechu pob drygioni 
a byw mwyach nid i ni ein hunain 

ond i’r un a fu farw trosom ac a atgyfodwyd.  
 
Felly, gydag angylion ac archangylion, 
a holl gwmpeini’r nef 
molwn dy enw gogoneddus:  
 
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Arglwydd, 
Duw gallu a nerth, 
Nef a daear sy’n llawn o’th ogoniant. 
Hosanna yn y goruchaf. 
 
Bendigedig yw’r hwn sy’n dyfod yn enw’r Arglwydd.  
Hosanna yn y goruchaf. 
 
Cofio Sefydlu Swper yr Arglwydd yn ôl St Paul 
 
Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr Arglwydd yr 
hyn hefyd a draddodais i chwi: i'r Arglwydd Iesu, y nos 
y bradychwyd ef, gymryd bara; ac wedi iddo ddiolch, 
fe'i torrodd, a dweud, "Hwn yw fy nghorff, sydd er 
eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf." Yr un 
modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper, gan 
ddweud, "Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy 
ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro yr yfwch ef, er cof 
amdanaf." Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r 
bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn 
cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd, hyd nes y daw.  I 
Corthiniaid 11: 23-26 
 
Fel y dysgodd 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.  
 
 
Cymerwn ennyd i fyfyrio ar y Cymun Bendigaid, ac ar 
orchymyn Iesu, “Gwnewch hyn er cof amdanaf”.  
 
Darn o gerddoriaeth fyfyriol – para tua 15 – 30 eiliad   
Gan gofio y troeon eisoes yr ydym wedi penlinio wrth 
ffwrdd y Cymun, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, 
corff Crist; ac yfed o’r un cwpan, gwaed Crist, 
gweddïwn gyda’n gilydd: 



 
O Wynfydedig Arglwydd, 
mewn undod â’th bobl ffyddlon ledled y byd, 
gerbron pob allor yn dy Eglwys lle dethlir yr 
Ewcharist, 
dymunwn offrymu iti fawl a diolch.  
Cyflwynaf i ti fy enaid a’m corff 
gan daer ewyllysio bod yn un â thi’n wastadol.  
Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y Sacrament, 
tyrd yn ysbrydol i’m calon. 
Gwnaf fy hun yn un â thi, 
cofleidiaf di â chalon, meddwl ac enaid. 
Na foed fyth i ddim dy wahanu di oddi wrthyf; 
fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad.  Amen.  
 
Angus Die  
Oen Duw, 
     sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
     trugarha wrthym. 
 
Oen Duw, 
      sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
      trugarha wrthym. 
 
Oen Duw, 
      sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
      dyro inni dy dangnefedd.   
 
 
Diolchwch i’r Arglwydd, oherwydd graslon yw: 
ei gariad sy’n dragywydd.  
 

Gweddïwn gyda’n gilydd 

Erfyniwn arnat, hollalluog Dduw, 
edrych ar ddeisyfiadau gostyngedig dy weision 
ufudd, 
ac estyn deheulaw dy fawredd, 
i fod yn ymwared i ni rhag ein holl elynion; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.  
 
Emyn 3 

O sancteiddia f’enaid, Arglwydd, 
Ym mhob nwyd ac ym mhob dawn; 
Rho egwyddor bur y nefoedd 
Yn fy ysbryd llesg yn llawn; 
N’ad im grwydro 
Draw nac yma byth o’m lle.  
 
Ti dy hunan all fy nghadw, 
Rhag im wyro ar y dde, 
Rhedeg eilwaith ar yr aswy, 
Methu cadw llwybrau’r ne’:  
O tosturia! 

Mewn anialwch ‘r wyf yn byw.  
 
Planna’r egwyddorion hynny 
Yn fy enaid bob yr un, 
Ag sydd megis peraroglau 
Yn dy natur di dy hun: 
Blodau hyfryd 
Fo’n disgleirio daer a nef; 
 
Fel na chaffo’r pechod atgas, 
Mwg a tharth y pydew mawr, 
Byth fy nallu ar fy llwybyr, 
Chwaith na’m taflu byth i lawr; 
Gwna im gerdded 
Union ffordd wrth olau dydd.  
William Williams, Pantycelyn  
Emynau’r Llan 322 
 

 
Mae hawlfraint Y Llyfr Gweddi Gyffredin i’w arfer yn yr 
Eglwys yng Nghymru a phob gwasanaeth sydd ynddo 
yn eiddo Gwasg yr Eglwys yng Nghymru 1984. Neu Y 
Cymun Bendigaid 2004 
Roots a Chaneuon Ffydd.  

Hawlfraint Gwasg yr Eglwys yng Nghymru 1984 
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 2002 Emynau – Caneuon 
Ffydd, Emynau’r Llan 
 

 
 
 

 

       
  
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GWYLIAU A DARLLENIADAU 

 
Dydd Llun 8 Mawrth: 
II Brenhinoedd 5:1-15a; Salm 42; Luc 4:24-30 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Athabasca – Eglwys 
Anglicanaidd Canada (Talaith Tiriogaeth Rupert) 
Plwyf Llangeinor a Chwm Garw, y Parchedig Roger 
Pitman (Ficer); Mark Brampton (Darllenydd Lleyg) 
Dydd Mawrth 9 Mawrth:  
Cân y Tri 1:2, 11-20; Salm 25; Mathew 18:21-35 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Athooch, Talaith yr Eglwys 
Esgobol yn Ne Swdan (Talaith Jonglei) 
Plwyf Llansantffraid, Betws ac Abercynffig, y Parchedig 
Suzanne Brumwell (Ficer) 
Dydd Mercher 10 Mawrth: 
Deuteronomium 4:1, 5-10; Salm 145; Mathew 5:17-20 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Atlanta, yr Eglwys Esgobol 
(Talaith IV) 
Holl Swyddogion Esgobaeth Llandaf  
Dydd Iau 11 Mawrth: 
Jeremeia 7:21-28; Salm 95; Luc 11:14-23 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Auckland (Eglwys 
Anglicanaidd Aotearoa), Seland Newydd a Polynesia 
(Pakeha Tikanga) 
Plwyf Llandyfodwg a Chwm Ogwr, y Parchedig Julian 
Jenkins (Ficer) 
Dydd Gwener 12 Mawrth 
Hosea 14:1-9; Salm 81; Marc 12:28-34 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Gogledd Orllewin Awstralia 
Plwyf Llanilid gyda Phencoed a Heol-y-Cyw, y Parchedig 
Ian Hodges (Ficer), y Parchedig Glenda Oglesbee 
(Curad); Bill Nicholas (Darllenydd ym Mhencoed) 
Dydd Sadwrn 13 Mawrth: 
Hosea 5:13-6:6; Salm 51; Luc 18:9-14 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Aweil, Talaith Eglwys Esgobol 
De Swdan (Talaith Gogledd Bahr ei Ghazal),  
Plwyf Glyncorrwg, a Chwm Afan gyda Caerau, St 
Cynfelin, y Parchedig Beverley Reaney (Ficer)  

GWEDDÏAU’R SUL 
Yn ein gweddïau heddiw, gofynnir inni weddïo 

dros: 
 Talaith de L’Eglise Anglicane Du Congo 
 Y Castell Newydd, y Parchedigion David Lloyd 
(Ficer), Maggie Thorne (Offeiriad Cyswllt), Anthony 
Beer (Offeiriad Cyswyllt) 

 


