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CYHOEDDIADAU’R SUL 
  
GWASANAETHAU HEDDIW 
Cynhelir gwasanaeth o’r Hwyrol Weddi am 6.00pm.  
Darlledir y ddau bodlediad fel arfer.  
 
GWASANAETH Y SUL NESAF YN YR EGLWYS 
Cynhelir gwasanaeth o’r Foreol Weddi y Sul nesaf 
am 9.00am.  Os ydych yn bwriadu dod i’r 
gwasanaeth hwn a wnewch chi anfon e-bost at 
Marian Fairclough trwy e-bost i 
faircloughmarian@gmail.com neu ei ffonio ar 029 
2088 5151 erbyn 4.00 o’r gloch prynhawn Sadwrn 
fan bellaf.   
 
CYMORTH CRISTNOGOL 
Mae wythnos Cymorth Cristnogol yn dechrau heddiw.  
Yn anffodus, nid oes modd i ni ddosbarthu amlenni 
nac adnoddau oherwydd y cyfyngiadau. Mae modd i 
chi gyfrannu dros y we trwy ymweld â gwefan 
Cymorth Cristnogol  
https://www.christianaid.org.uk/get-involved-
locally/wales/cymru a dilyn y ddolen “Donate”.   
 
DYDD IAU’R DYRCHAFAEL 
Mae Dydd Iau’r Dyrchafael yn syrthio ar 13 Mai eleni a 
bydd gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid yn yr Eglwys 
am 10.30am.  Os hoffech ddod i’r gwasanaeth hwn a 
wnewch chi anfon neges at Marian erbyn 4.00pm 
prynhawn Mercher 12 Mai.  
 
Y SULGWYN 
Mae’r Sulgwyn yn syrthio ar ddydd Sul 23 Mai eleni.  
Er mwyn sicrhau bod pawb sy’n dymuno cael cymun 
ar yr uchel ŵyl hon yn cael cyfle i wneud hynny bydd 
tri gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid ar y Sul hwnnw.  
8.00am – Y Cymun Bendigaid 
10.30am – Gwasanaeth Aml-oed yng nghyd-destun y 
Cymun Bendigaid. (rhoddir blaenoriaeth i deuluoedd) 
6.00pm – Y Cymun Bendigaid 
 
NEWYDDION O’R DDEONIAETH  
Bydd y Parchedig Edward Owen yn cael ei sefydlu yn 
ficer Grangetown prynhawn Sul 16 Mai.   
 
 

COFFI A CHLONC 
Cynhelir ein bore Coffi a Chlonc dros Zoom dydd 
Sadwrn 15 Mai gan ddechrau am 10.30am.  Os 
hoffech ymuno â’r sgwrs dilynwch y cyfarwyddiadau 
isod: 
Ewch at http://www.zoom.us  
Cliciwch ar "Join a Meeting"  
Rhif Adnabod y Cyfarfod: 98500034319 
Cyfrinair: 387600 
 
GWASANAETHAU HEDDIW: Pasg VI – Sul y Gweddïau 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost sy’n cynnwys y daflen hon.  
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, Sally Lewis, Catrin Morgan, 
Nia Roberts, Gwen Thomas, ac am bawb sy’n gofalu 
amdanynt. 
 
Gweddïwn hefyd dros bawb a fu farw yn 
nhangnefedd Crist, dros Ceri Saunders 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. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

YN YR EGLWYS: 
 

Dydd Iau’r Dyrchafael 13 Mai 2021 
10.30am – Y Cymun Bendigaid 

  
Dydd Sul wedi’r Dyrchafael 16 Mai 2021 

9.00am – Y Foreol Weddi a Phregeth 
   



Mae’r Salm a’r darlleniadau ar gyfer y Sul fel y canlyn: 
 
Y Foreol Weddi:     
Salm 98 
Eseia 55:1-11 
Ioan 15:9-17 
 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 45 
Caniad Solomon 4:16-5:2; 8:6,7  
Datguddiad 3:14-22 
 
Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   
 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer y gwasanaeth boreol 
Thema: Cyfeillgarwch a all newid y byd!  

: 
Hoff yw’r Iesu o blant bychain, 

Llawn o gariad ydyw Ef, 
Mae yn gwylio drostynt beunydd, 

Ar ei orsedd yn y Nef. 
 

Cytgan 
Mae fy ngharu, ‘rwyf yn gwybod, 

Mai ei eiddo byth wyf fi, 
Mae’n fy ngharu, diolch iddo! 

Prynodd fi ar Galfari. 
 

Os gofynnwch pam ‘rwy’n hapus, 
Iesu sy’n ein caru ni 

Ac yn galw’n dirion arnom 
“Dewch blant bychain ataf fi”. 

Cytgan 
 

Gwybod ‘rwyf y gwrendy’r Iesu 
Weddi plant o Orsedd Nef. 

Deuwch, deuwch oll dan ganu 
Gyda’n gilydd ato Ef. 

Cytgan 
 

D. Thomas (Pabellwyson) 
 
Eiddo yr Arglwydd y ddaear a’i chyflawnder: y byd ac a 
breswylia ynddo. Salm 24:1 
 
Daethom ynghyd yn deulu Duw yn mhresenoldeb ein 
Tad, i gyflwyno iddo anghenion yr holl fyd ac i geisio ei 
ras, fel y gallwn, trwy ei Fab, Iesu Grist, ein rhoi ein 
hunain i’w wasanaeth.  
 
Dywedodd Iesu: “Y gorchymyn cyntaf yw, ‘Gwrando, 
O Israel, yr Arglwydd ein Duw yw’r unig Arglwydd, a 

châr yr Arglwydd dy Dduw â’th holl galon ac â’th holl 
enaid ac â’th holl feddwl ac â’th holl nerth.’  Yr ail yw 
hwn, ‘Câr dy gymydog fel ti dy hun’.  Nid oes 
gorchymyn arall mwy na’r rhain.” 
 
Cyffeswn ein pechodau wrth y Tad a cheisio ei 
faddeuant a’i dangnefedd.  
 
Arglwydd Dduw, mae dy gariad tuag atom, yn 
hirymarhous, 
yn ddiddiwedd, hyd byth, yn dragwyddol. 
 
Pan mae ein cariad tuag atat yn oeri ac yn pallu. 
Arglwydd, trugarha.  
Arglwydd, trugarha.  
 
Pan na chymerwn ein cyfrifoldebau tuag at ein gilydd 
yn ddigon difrifol: 
Crist, trugarha. 
Crist, trugarha. 
 
Pan na chymerwn ein cyfrifoldeb tuag at y greadigaeth 
yn ddigon difrifol: 
Arglwydd, trugarha. 
Arglwydd, trugarha.  
 
O Dduw trugarog, 
yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred: 
y mae’n wir ddrwg gennym, 
yr ydym yn edifarhau ac yn troi atat ti. 
Adnewydda ein bywydau trwy dy Ysbryd 
ar ddelw Iesu Grist ein Gwaredwr, 
er gogoniant dy enw sanctaidd.  Amen.  
 
Gweddïwn ar i ti faddau i ni, 
a chryfhau ein hewyllys i ddangos mwy o gariad, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen. 
 

Ti ydw Iôr gogoniant, 
Ti yw Tywysog hedd, 

Ti ydyw Arglwydd daer a nen, 
Ti yw Haul Cyfiawnder nef; 

Plygai’r angylion ger dy fron, 
Canant lafar glod, 

cans ti sy’n dwyn geiriau y bywyd gwir, 
Ti yw Iesu Grist, yr Iôr. 

Hosanna iddo ef, Fab Dafydd! 
Cans Brenin y brenhinoedd yw; 
Moliant fo hyd nef y nefoedd, 
Teyrnasu mae Meseia Duw. 
Mavis Ford, cyf. Catrin Alun 

Canu Clod 386 
 



Y Colect: Pasg VI 
O Dduw ein hiachawdwr, gwaredaist ni rhag galluoedd 
y tywyllwch a’n dwyn i deyrnas dy Fab: caniatâ iddo ef 
a’n galwodd ni’n ôl i fywyd trwy ei angau, ein cyfodi i 
lawenydd tragwyddol trwy ei bresenoldeb parhaus 
ynom ni; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd, 
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, 
yn un Duw, yn awr ac am byth.  Amen.  
 
Darlleniad I: Eseia 55. 1-11   
"Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno; 
dewch, er eich bod heb arian; prynwch a bwytewch. 
Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dâl. 
Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a 
llafurio am yr hyn nad yw'n digoni? Gwrandewch 
arnaf yn astud, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a 
mwynhau danteithion. Gwrandewch arnaf, dewch 
ataf; clywch, a byddwch fyw. Gwnaf â chwi gyfamod 
tragwyddol, fy ffyddlondeb sicr i Ddafydd. Edrych, 
rhois ef yn dyst i'r bobl, yn arweinydd a chyfarwyddwr 
i'r bobl. Edrych, byddi'n galw ar genedl nid adweini, a 
bydd cenedl nad yw'n dy adnabod yn rhedeg atat; 
oherwydd yr ARGLWYDD dy Dduw, o achos Sanct 
Israel, am iddo dy ogoneddu." Ceisiwch yr ARGLWYDD 
tra gellir ei gael, galwch arno tra bydd yn agos. 
Gadawed y drygionus ei ffordd, a'r un ofer ei 
fwriadau, a dychwelyd at yr ARGLWYDD, iddo 
drugarhau wrtho, ac at ein Duw ni, oherwydd fe 
faddau'n helaeth. "Oherwydd nid fy meddyliau i yw 
eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy 
ffyrdd i," medd yr ARGLWYDD. "Fel y mae'r nefoedd 
yn uwch na'r ddaear, y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch 
ffyrdd chwi, a'm meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Fel 
y mae'r glaw a'r eira yn disgyn o'r nefoedd, a heb 
ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddaear, a gwneud iddi 
darddu a ffrwythloni, a rhoi had i'w hau a bara i'w 
fwyta, felly y mae fy ngair sy'n dod o'm genau; ni 
ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna'r hyn a ddymunaf, a 
llwyddo â'm neges.  

 
Salm 98 
Canwch i'r Arglwydd gân newydd, 
oherwydd gwnaeth ryfeddodau. 
 
Canwch i'r Arglwydd gân o fawl, 
oherwydd ei fod yn ffyddlon a chyfiawn. 
 
Canwch yn llawen i'r Arglwydd,  
oherwydd cofiodd ei gariad tuag atom.  
 
Canwch i’r Arglwydd yn soniarus,  
oherwydd efe a farna y byd â chyfiawnder. 
 

 
 
Darlleniad II: Ioan 15. 9-17 
Fel y mae'r Tad wedi fy ngharu i, yr wyf finnau wedi 
eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch 
fy ngorchmynion fe arhoswch yn fy nghariad, yn union 
fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy Nhad, ac yr wyf 
yn aros yn ei gariad ef. "Yr wyf wedi dweud hyn 
wrthych er mwyn i'm llawenydd i fod ynoch, ac i'ch 
llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn 
i: carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan 
neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei 
einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chwi'n gyfeillion i 
mi os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n ei orchymyn ichwi. 
Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd 
nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei 
wneud. Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd 
yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a 
glywais gan fy Nhad. Nid chwi a'm dewisodd i, ond 
myfi a'ch dewisodd chwi, a'ch penodi i fynd allan a 
dwyn ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna, fe rydd y Tad i 
chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw i.  

 
Y Bregeth 
 
Dywedodd Iesu: “Yr wyf wedi eich galw yn 
gyfeillion”. Ioan 15:15b 

Eleni mae Cymorth Cristnogol yn canolbwyntio ar 
newid hinsawdd a’r ffordd y mae newid hinsawdd yn 
effeithio ar gymunedau tlotaf y byd.  Mae hyn yn gyd-
ddigwyddiad hyfryd, oherwydd, eleni mae Sul 
Cymorth Cristnogol yn syrthio ar Sul y Gweddïau.  Yn 
ei grynswth mae Sul y Gweddïau hefyd yn  
canolbwyntio ein meddyliau ar yr cread a’n dibyniaeth 
arno.  Yn yr hen ddyddiau byddai gweddïau arbennig 
yn cael eu hoffrymu ar Sul y Gweddïau yn gofyn i 
Dduw roi ei fendith ar dyfiant y cnydau, am dywydd 
tymhoraidd, ac am gael cynhaeaf da yn ei bryd.  
Roedd ein cyn-deidiau, yn fwy nag yr ydym ni heddiw, 
yn deall y cysylltiad annatod rhwng gofal a lles y cread 
a ffyniant y ddynoliaeth.  Mae’r ddau yn cyd-gerdded 
law yn llaw, ond y tristwch yw nad ydym bob amser 
wedi gwerthfawrogi hynny.  Erbyn heddiw, gydag 
effeithiau cynhesu byd eang a newid hinsawdd yn 
dangos eu dannedd fe welwn nad ydym wedi parchu’r 
cread, nad ydym wedi defnyddio ei adnoddau’n 
ddoeth, a’n bod wedi cymryd y cread yn ganiataol.  Yn 
ôl nifer helaeth o wyddonwyr ac arbenigwyr yr ydym 
yn wynebu argyfwng amgylcheddol ac ecolegol na 
allwn bellach ei anwybyddu, a gelwir arnom ni i gyd i 
wneud ein rhan trwy ystyried y ffordd y gallwn ni 
droedio’n ysgafnach ar y cread, trwy arbed ynni a 



thorri i lawr ar ein gwastraff.  Mae ein ffyniant ni yn 
dibynnu ar iechyd y cread fel y mae Sul y Gweddïwn 
wedi atgoffa Cristionogion ar draws y canrifoedd.   

 Mae’n rhyfedd meddwl, am yr adeg yma y 
llynedd, pan oedd pobl yn dechrau sylwi ar y ffordd yr 
oedd y cyfnod clo, ar draws y byd, yn effeithio’n 
gadarnhaol ar yr amgylchedd.  Gwnaethon ni i gyd 
fwynhau clywed cân yr adar heb iddi gael ei boddi gan 
sŵn y traffig.  Gwnaeth rhai ohonom sylwi bod y 
wybren yn fwy clir, ac ansawdd y golau’n well gan fod 
llai o lygredd yn yr awyr.  Gwelwyd y lluniau trawiadol 
o’r geifr yn crwydro trwy strydoedd gweigion 
Llandudno – a chyda lluniau cyffelyb yn ymddangos ar 
y cyfryngau cymdeithasol o lefydd ar draws y byd, 
roedd teimlad bod y cread, ac yn enwedig byd natur, 
yn cael cyfle i gymryd ysbaid a hoe o ymyrraeth a 
gweithgaredd di-baid y ddynoliaeth.  Ond hoe yn unig 
oedd hyn wrth gwrs.  Mae bywyd beunyddiol yn 
dechrau ailgydio ar ôl y cyfnod clo diwethaf, ac fe 
sylwais i rai wythnosau yn ôl am y tro cyntaf ers 
amser, fod y newyddion ar y radio yn sôn unwaith eto 
am dagfeydd traffig mewn gwahanol rannau o Gymru.  
Yma, fe welwn y tensiwn anodd sydd rhwng ein 
hawydd i weld byd natur yn ffynnu a’n hangen i fyw 
ein bywydau o ddydd i ddydd.  Mae’n densiwn digon 
anghysurus.  

 Ond y gwir yw, i raddau helaeth, dydi newid 
hinsawdd ddim yn effeithio ar fywydau beunyddiol y 
mwyafrif ohonom yma yng Nghymru, neu efallai dim 
mewn ffordd sy’n amlwg inni.  Dyma un o’r rhesymau 
pam mae Cymorth Cristnogol wedi dewis “newid 
hinsawdd” fel ei thema eleni, a pham y mae’n gofyn i 
ni edrych ar rannau eraill o’r byd lle mae newid 
hinsawdd wedi cael effaith fawr ar fywyd cymunedau 
cyfan.  Y cymunedau hyn sydd wedi cyfrannu leiaf 
tuag at yr argyfwng hinsawdd ond nhw sy’n dioddef 
waethaf.  Oherwydd cynhesu byd-eang, y mae 
patrymau tywydd wedi newid.  Lle gynt yr oedd 
trigolion mewn rhannu o Affrica yn gallu dibynnu ar 
dymhorau glaw yn ystod y flwyddyn i ddyfrhau eu 
cnydau –  nid oes bellach sicrwydd a ddaw glaw o 
gwbl, mis ar ôl mis, a blwyddyn ar ôl blwyddyn.  Mae 
hyn yn peri i’r cnydau fethu, ac mae hynny yn ei dro 
yn arwain at newyn.  Ar y llaw arall, mewn rhannau 
eraill o’r byd megis Ynysoedd y Philipinau, nid diffyg 
glaw yw’r broblem, ond gormodedd o law a lefelau’r 
môr yn codi.  Mae hyn yn arwain at lifogydd enbyd 
sy’n boddi cnydau a chartrefi. Yn y naill enghraifft fel y 
llall, newid hinsawdd sydd ar fai.  Wrth i’r hinsawdd 
gynhesu mae’r patrymau tywydd yn newid.  

 Mae Cymorth Cristnogol a’i bartneriaid yn 
cyd-weithio gyda chymunedau sy’n cael eu heffeithio 
gan newid hinsawdd trwy gynnig yr adnoddau, yr 
arbenigedd a’r cymorth sydd angen arnynt i fynd i’r 
afael eu hunain â’r heriau sydd yn eu hwynebu ac i 
lywio ei dyfodol eu hunain.    

 Ond mae elfen arall sy’n perthyn i waith 
Cymorth Cristnogol a hynny yw ymgyrchu i newid 
agweddau llywodraethau ac i fod yn llais sy’n tynnu 
ein sylw i leisiau cymunedau tlotaf ein byd sy’n 
ddioddef fwyaf.  Fe ddylem ni ystyried y lleisiau hyn 
fel lleisiau proffwydol sy’n ein galw ni i weithredu.  
Pan feddyliwn ni am broffwydi’r Hen Destament, 
ychydig oedd yn croesawu eu negeseuon, oherwydd 
eu bod yn galw am newid, newid agweddau, newid 
ffordd o fyw, ac yn dwyn i sylw pobl yr hyn yr oeddent 
yn ddigon hapus i’w anwybyddu.  Nid oes anrhydedd i 
waith y proffwyd mewn unrhyw oes.  Ac eto, fe 
wyddom fod angen y lleisiau proffwydol hyn arnom ni 
heddiw, i’n hysgwyd ni o unrhyw ddifaterwch a 
hunan-fodlonrwydd.  Mae angen y lleisiau proffwydol 
arnom heddiw i’n hysgogi i weithredu, a hynny er lles 
ein cyd-ddyn.  Mae’r lleisiau proffwydol a ddaw o 
gymunedau tlodaf y byd yn gytûn, ac y maent yn 
“galw ar i’r ddynoliaeth fod yn un â natur, yn hytrach 
na’i defnyddio’n rheibus a difeddwl”.  Er enghraifft, 
mae’r pandemig hwn yn broblem sy’n galw ar 
lywodraethau’r byd i gyd-weithio gyda’i gilydd os 
ydym am ei orchfygu, felly yn yr un modd, mae’r 
argyfwng hinsawdd yn broblem y mae’n rhaid i’r 
ddynoliaeth gyfan fynd i’r afael â hi i wneud poeth a 
allwn i adfer y greadigaeth a sicrhau chwarae teg a 
ffyniant i bawb. 

 Ond ble rydym i ddechrau?  Pa egwyddor all 
fod o gymorth i ni wrth i ni ystyried yr her y mae 
Cymorth Cristnogol yn ei roi i ni eleni?  Rwy’n credu 
bod y darlleniad o efengyl St Ioan yn rhoi allwedd i ni 
yn y gair “cyfeillion”.  Dywedodd Iesu, “yr wyf wedi 
eich galw yn gyfeillion”. Nid gweision, nid 
caethweision, nid disgyblion, ond cyfeillion – ffrindiau.  
Yma, roedd Iesu yn sôn wrth ei ddisgyblion am 
bwysigrwydd cyfeillgarwch yn ei berthynas â hwy, a 
hefyd a ninnau sy’n ei ganlyn ef ac yn ceisio bod yn 
ffyddlon i’w orchmynion. Mae ein perthynas â Iesu yn 
berthynas o gyfeillgarwch agos.  Ac fe wyddom pa mor 
bwysig yw ‘cyfeillgarwch’ a pha mor bwysig yw 
ffrindiau yn ein bywydau.  Mae ffrindiau’n gefn, mae 
ffrindiau yn ofalgar ac yn ceisio lles a ffyniant ei gilydd.  
Mae ffrindiau’n parchu ei gilydd, ond maent hefyd yn 
barod i herio’i gilydd pan fo angen.  Mae ffrindiau yn 
gweithio er budd ei gilydd, nid yn erbyn ei gilydd.  
Gorchymyn mawr Iesu i ni yw; “cerwch eich gilydd fel 



y cerais i chwi”.  Sail pob cyfeillgarwch yw cariad, 
cariad sy’n ymarferol, cariad sy’n ymestyn allan, cariad 
sy’n ceisio ehangu a chynnwys nid yn unig ein 
ffrindiau agosaf ond cymdogion, a’r rhai sydd mewn 
angen.   

 A dyma ni’n gweld angen yr egwyddor holl 
bwysig hon wrth i ni ystyried ein hymateb i newid 
hinsawdd.  Mae’n dechrau gyda chariad; ie ein cariad 
tuag at ein teuluoedd, ein cariad tuag at ein ffrindiau, 
ein cariad tuag ein cyd-ddyn a chariad tuag at y cread 
fel rhodd i ni gan Dduw.  Mae ein ffyniant a’n dyfodol 
ni oll fel y ddynolryw ynghlwm â ffyniant a iechyd y 
cread. Os ydym yn caru ein gilydd, fe garwn y cread 
hefyd.  Pan barchwn ni y cread a’n hamgylchedd, 
dangoswn ein cariad tuag at ein cyd-ddyn ymhell ac 
agos.  Pan osodwn ni y patrwm o gyfeillgarwch y mae 
Iesu yn ei ddangos i ni yn ganolog i’n bywydau, ni 
allwn ond caru ein gilydd, parchu’r cread ac estyn 
cymorth i’n cyd-ddyn sydd mewn angen, trwy gefnogi 
gwaith Cymorth Cristnogol, er enghraifft.  Dyma beth 
yw cariad ar waith.  Dyna’r esiampl a roddodd Iesu i ni 
i’w dilyn – “cerwch eich gilydd, fel y cerais i chwi”.  
Cariad Iesu yw’r patrwm i’r cariad y dylem ni ddangos 
tuag at ein cyd-ddyn.  

Trwy wrando ar y lleisiau proffwydol a ddaw 
atom trwy Gymorth Cristnogol eleni fe gawn ein 
hysgogi i gymryd o ddifri ein cyfrifoldebau a’n gofal o’r 
cread.  Gwyddom, trwy wneud hynny, ein bod yn 
cyflawni gorchymyn Iesu, i’n teulu, i’n ffrindiau, ac i’n 
cyd-ddyn ymhell ac agos - “Cerwch eich gilydd”. 
Amen.  

Fi yw Arglwydd tir a môr, 
Clywais gri fy mhlant fel côr. 

Codaf law i achub pawb 
Mewn twyllwch du. 

Lluniais i bob seren dlos, 
Gwawr a wnaf i’r dudw nos: 

Pwy anfonaf atynt hwy â’m golau i? 
 

Wele fi, Iôr.  Ai myfi, Iôr? 
Clywais di yn galw yn y nos 

Af, mi af, Iôr, dan d’arweiniad, 
Daliaf bobol Dduw’n fy nghalon i. 

 
Arglwydd rhew a glaw wyf fi, 

Cludais boen fy mhobol i, 
Wylais drostynt oll yn lli 

Ond cefnu maent. 
Ffeiriaf eu calonnau dur 

Am galonnau o gariad pur: 
Pwy anfonaf atynt hwy â’m geiriau i? 

 
Wele fi, Iôr.  Ai myfi, Iôr? 

Clywais di yn galw yn y nos 
Af, mi af, Iôr, dan d’arweiniad, 

Daliaf bobol Dduw’n fy nghalon i. 
 

Fi yw Arglwydd gwynt a thân, 
Rhof i’r tlawd a’r cleifion gân, 

Codaf law i’w hachub hwy 
A threfn gwledd. 

Bara’r bywyd a gân hwy 
Fel na welon eisiau mwy: 

Pwy anfonaf atynt hwy â’m bywyd i? 
 

Wele fi, Iôr.  Ai myfi, Iôr? 
Clywais di yn galw yn y nos 

Af, mi af, Iôr, dan d’arweiniad, 
Daliaf bobol Dduw’n fy nghalon i. 

 
Daniel L Shutte, Cyf. Hywel M Griffiths 

Canu Clod 408 
 
CREDWN 
 
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried  
yn Nuw Dad, a greodd bopeth sydd. 
 
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried  
yn ei Fab Iesu Grist, a brynodd ddynolryw. 
 
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried  
yn ei Ysbryd Glân, sy’n rhoi bywyd i bobl Dduw. 
 
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, 
Mab ac Ysbryd Glân.  Amen. 
 
Yr Ymbiliau.  
Ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol, gadewch ni 
droi at Dduw Creawdwr y bydysawd mewn gweddi, 
gan weddïo i ni gael ein llenwi â chariad Iesu fel y 
gallwn ni fod yn gyfryngau o newid yn ein byd.  
 
Emyn dôn: Lausanne 
 
 Agor di ein llygaid, Arglwydd, 
i weld angen mawr y byd, 
gweld y gofyn sy’n ein hymyl, 
gweld y dioddef draw o hyd: 
 
O Dduw, y mae dy gread yn ochneidio, 
mae nwyon cynhesu’n llenwi’r awyr 
mae llygredd yn troi’r aer yn ddrewllyd 
mae plastig yn llygru’r moroedd, 
ac mae’r hinsawdd yn datgymalu ac yn creu hafoc, 



Maddau inni bob dallineb 
sydd yn rhwystro grym dy ras, 
a’r anghofrwydd sy’n ein llethu 
wrth fwynhau ein bywyd bras. 

O Dduw, mae’r caeau’n ochneidio’n alarus 
wrth i’r glaw beidio a’r sychder barhau 
wrth i rywogaethau farw’n ddyddiol, 
a chyfoeth natur yn cael ei rheibio gan drachwant  
 
Agor di ein meddwl, Arglwydd, 
er mwyn dirnad beth sy’n bod, 
gweld beth sy’n achosi cyni 
a gofidiau sydd i ddod; 
 
O Dduw, y mae dy blant yn ochneidio 
wrth i’r cnydau’n methu oherwydd  
prinder dŵr neu llifogydd yn eu golchi  
nhw i ffwrdd o ganlyniad i newid hinsawdd 
a thymheredd y byd yn cynhesu. 

Dysg in dderbyn cyfrifoldeb 
am ein rhan os ŷm ar fai, 
maddau inni os anghofiwn 
gyflwr yr anghenus rai. 

O Dduw, rho dy fendith ar waith Cymorth Cristnogol 
a’i bartneriaid wrth iddynt helpu cymunedau tlotaf y 
byd i liniaru canlyniadau newid hinsawdd ar eu 
bywydau.  Yn ystod yr wythnos hon helpa  
ni yn ein haelioni tuag ein cyd-ddyn a dy gread di.  
 
Agor di ein calon, Arglwydd, 
a gwna ni yn gyson-hael, 
O perffeithia ein trefniadau 
fel y llwyddont yn ddi-ffael: 
 
Dduw Greawdwr, diolchwn i ti am dy 
Weledigaeth o’r greadigaeth wedi ei hiachau. 
Cynorthwya ni i fod yn gyfryngau dy adferiad, 
yn gofalu am brydferthwch ein daear, ac yn dy 
alluogi i iachau’r cenhedloedd.  
 
Rhown yn awr ein diolch iti 
am y rhoddion ddaw o hyd; 
dan dy fendith daw haelioni 
a llawenydd i’r holl fyd. 
W. RHYS NICHOLAS, 1914-96 
Caneuon Ffydd 841 
 
Gweddïwn gyda’n gilydd. 
Nefol Dad, 
diolchwn i ti am ein cartrefi a’n teuluoedd,  
am fwyd a dillad  
ac am bob hapusrwydd y gall rhieni a phlant ei 
rannu. 

Gofynnwn 
am i’th gariad ein hamgylchynu, 
a’th ofal ein hamddiffyn 
ac am gael adnabod dy dangnefedd  
bob amser. 
Arglwydd yn dy drugaredd 
derbyn y  gweddïau hyn; 
er mwyn Dy Fab Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen. 
 
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.  
 
Emyn 3 

O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu, 
Ffrind ym mhob ystorom gref; 

O’r fath fraint yw mynd â’r cyfan 
Yn ein gweddi ato ef. 

O’r tangnefedd pur a gollwn, 
O’r pryderon ‘r ŷm yn dwyn, 

Am na cheisiwn fynd yn gyson 
Ato ef i ddweud ein cwyn. 

 
A oes gennym demtasiynau? 
A oes gofid mewn un man? 
Peidiwn byth â digalonni – 

Gwrendy Iesu weddi’r gwan. 
Cyfaill yw sy’n dal yn ffyddlon, 

Cydymdeimlo mae â’n llef; 
Gŵyr yr Iesu am ein gwendid – 

Awn â’r cwbwl ato ef. 
 

Pwy sy’n teimlo yn drwmlwythog 
O dan faich euogrwydd cas? 
Iesu’n unig yw ein noddfa – 
Awn â’n cri at orsedd gras. 

A oes ffrindiau’n cefnu arnat? 
Dwed dy gwyn wrth frenin hedd: 

Yn ei freichiau cei dawelwch, 
A diddanwch yn ei wedd. 



Joseph Scriven 
Cyf. W. Nantlais Williams (Nantlais) 
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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 3 Mai: Tridiau’r Gweddïau  
I Brenhinoedd 8:35-40; Salm 104; Mathew 6:1-15 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Bunbury, yr Eglwys 
Anglicanaidd Awstralia 
Ardal Gweinidogaeth Canol Caerdydd, Arweinydd 
Ardal Gweinidogaeth, y Parchedig Ganon Sarah Jones, 
Cadeirydd Lleyg, Paul Booth 
Dydd Mawrth 11 Mai: Tridiau’r Gweddïau   
Job 28:1-11; Salm 107:1-9; Marc 11:22-24 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Bungoma, Eglwys 
Anglicanaidd Cenia 
Plwyf Dewi Sant, Caerdydd, y Parchedig Dyfrig Lloyd 
(Ficer) 
Dydd Mercher 12 Mai: Tridiau’r Gweddïau  
Deuteronomium 8:1-10; Salm 121; Luc 11:5-13 
Gweddïwn: Esgobaeth Bunyoro-Kitara, Talaith 
Wganda 
Adran Ieuenctid yr Esgobaeth, Matthew Gibbon y 
Cadeirydd, Caplan i’w benodi 
Dydd Iau 13 Mai: Difiau’r Dyrchafael 
Daniel 7:9-14; Salm 47; Luc 24:44-53 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Busan, Eglwys 
Anglicanaidd Corea 
Plwyf Sant Ioan Fedyddiwr Canol y Ddinas, y Parchedig 
Ganon Sarah Jones (Ficer), y Parchedig Lorna Hanney 
(Curad) 
Dydd Gwener 14 Mai: Mathias, Apostol 
Eseia 22:15-25; Salm 15; Ioan 15:9-17 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Busoga, Talaith Wganda 
Plwyf Gabalfa a Thremorfa, y Parchedig Marcus 
Nelson (Ficer); David Page, John Hopkins, Dr Michael 
Glenn, Pauline Page, Dr Peter Edbury, Roderick Hillier, 
Ms Sonal Davda (Darllenwyr Lleyg) 
Dydd Sadwrn 15 Mai: Edmwnd Prys (1624), Offeiriad, 
Bardd a Chyfieithydd a John Davies (1644), Offeiriad 
a Chyfieithydd 
Actau 18:23-26; Salm 47:1,2, 6-11; Ioan 16:23b-28 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Busoga, Talaith Wganda 
Ardal Confensiynol Urban Crofters, y Parchedig Will 
Souter (Offeiriad mewn Gofal) 
 

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

dros: 
Dechrau Wythnos Cymorth Cristnogol 
 Eglwys Anglicanaidd Cenia 
 Deoniaeth Caerdydd, y Deon Gwlad, y 

Parchedig Dyfrig Lloyd 
Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru St 
Teilo, Ian Loynd y pennaeth, y staff a’r 
disgyblion  


