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Ni allwn gwrdd i gyd-addoli ar y Sul – ond fe allwn ni 
addoli ar y cyd, pob un yn ei gartref ei hun.     

Byddaf innau 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.   

CYHOEDDIADAU’R SUL 
 
COFFI A CHLONC  
Cynhelir y coffi a chlonc rhithiol nesaf dydd Sadwrn 15 
Awst.  Os hoffech y manylion cysylltu ar gyfer y 
cyfarfod Zoom a wnewch chi gysylltu â Siân Eleri 
Thomas os gwelwch yn dda: thomasse2@hotmail.com  
 
DIOLCH  
Diolch i Delyth Davies, Liz Harewood, Marian 
Fairclough a Dilys Jones (aelodau o’r CPE) a ddaeth 
ynghyd i lanhau yr eglwys o bum mis o ddwst a 
diheintio’r corau yn barod ar gyfer ailagor yr eglwys 
fel y gallwn ddechrau cynnal gwasanaethau eto.  
 
YR AIL GAM (OREN) - AGOR YR EGLWYS AR GYFER 
CYNNAL GWASANAETHAU  
Yn y cyfarfod o’r CPE nos Lun penderfynwyd bwrw ati 
ac ailagor yr Eglwys trwy gynnal un gwasanaeth ar y 
Sul.  Byddwn yn parhau gyda’r podlediadau fel prif 
wasanaethau’r  Sul.  Cynhelir y gwasanaeth 
cyhoeddus y Sul nesaf 16 Awst ar ffurf y Foreol 
Weddi.  Oherwydd rheolau ymbellhau cymdeithasol, 
mae’r nifer mae’r eglwys yn gallu ei ddal ar gyfer 
gwasanaeth wedi gostwng i 16/22.  Os ydych yn 
bwriadu dod i’r gwasanaeth gofynnwn yn garedig i 
chi hysbysu Marian Fairclough (e-bost: 
faircloughmarian@gmail.com; rhif ffôn:  029 2088 
5151) erbyn 4pm y Sadwrn cynt.  Wedi iddi dderbyn 
eich neges bydd Marian yn rhoi gwybod i chi bod sedd 
wedi’i neilltuo ar eich cyfer.  Gwnewch yn siŵr eich 
bod yn derbyn y cadarnhad hwn cyn mentro i’r eglwys 
rhag ofn na fydd lle i chi.  Unwaith fydd y seddi i gyd 
wedi’u llenwi ni fydd modd i ni adael i unrhywun 
arall ddod i mewn i’r eglwys.  Hefyd, fel y dywedais i 
yn fy llythyr, gofynnaf yn garedig i chi bwyso a mesur 
yn ofalus a yw’n addas i chi ddod i’r eglwys ar hyn o 

bryd.  Nid yw’r coronafeirws wedi diflannu, ac er ein 
bod yn dilyn y canllawiau a osodir gan Lywodraeth 
Cymru a’r Eglwys yng Nghymru yn ofalus, ni allwn 
negyddu’r risg yn gyfan-gwbl.  Y Ficer.  
 
PWYSIG: GWIRFODDOLWYR I LANHAU 
Nawr ein bod wedi agor yr eglwys ar gyfer cynnal 
gwasanaethau, mae’n hanfodol ein bod yn dilyn y 
canllawiau glanhau yn ofalus.  I wneud hyn bydd 
angen gwirfoddolwyr arnom i greu 5/6 tîm o 2/3 
gwirfoddolwr.  Bydd y gwaith glanhau yn digwydd ar 
ddyddiau Mercher am 10.30am gydag un tîm yn mynd 
i mewn ar y tro.  Bydd angen glanhau yr ychydig o 
gorau lle  mae pobl yn eistedd a hefyd yr arwynebau 
megis dolenni drysau, ac ochrau uchaf y corau sydd 
nesaf at yr eiliau. Y mwyaf i gyd sy’n barod i helpu y 
mwyaf i gyd y gallwn rannu’r baich.  Os oes gennych 
ddiddordeb ac os ydych yn barod i helpu (ac os nad 
ydych wedi cael eich cynghori i hunan-ynysu) a 
wnewch chi gysylltu â Dilys Jones os gwelwch yn dda 
ar 07929226412. 
 
GWIRFODDOLWYR I GROESAWU  
Bydd angen gwirfoddolwyr arnom ni yn y gwasanaeth 
9.00am i helpu gyda’r gwaith o groesawu addolwyr i’r 
eglwys a’u tywys i’w seddi.  Os oes gennych 
ddiddordeb mae rhestr o ddyletswyddau ar ddiwedd y 
daflen wythnosol.  Eto, y mwyaf i gyd sy’n barod i 
helpu, y mwyaf i gyd y byddwn yn gallu rhannu’r 
baich.      
 
LLONGYFARCHIADAU  
Llongyfarchiadau i’r Parchedig Rhun ap Robert ar ei 
drwyddedu’n Ficer Tîm yn Mywoliaeth Reithorol 
Castell Nedd dydd Gwener diwethaf dros Zoom.  
Dymunwn bob bendith i Rhun, Magda a’r plant wrth 
iddynt ddechrau ar bennod newydd yn eu bywyd.  
 

 
GWASANAETHAU HEDDIW: TRINDOD IX 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost â’r daflen hon.  Hefyd mae 
modd ymweld â gwefan yr eglwys i ddod o hyd i’n 
gwasanaethau ar lein.     
 
Bydd podlediad o’r Hwyrol Weddi am 6pm heno yn ôl 
yr arfer.  Bydd y llithoedd heno yn dod o Feibl 1620, 
Beibl Parry, i ddathlu 400mlwyddiant ei gyhoeddi 

GWASANAETH Y SUL YN YR EGLWYS 
 

SUL NESAF: 16 AWST 2020 
Trindod X 

9.00 am – Gwasanaeth Boreol 



eleni.  Bydd y linc yn cael ei anfon allan yn hwyrach yn 
y prynhawn.   
 
YN EIN GWEDDÏAU  
Cofiwn yn ein gweddïau y cleifion: John Hicks, 
Margaret Jones, Gwyneth Lewis, Sally Lewis, Dawn 
Miller, Catrin Morgan, Nia Roberts, Ceri Saunders, 
Dawn Parry Sawdon, Gwen Thomas, Jack Thomas 
(Offeiriad), Joan Thomas, ac am bawb sy’n gofalu 
amdanynt. 
 
Gweddïwn hefyd dros bawb a fu farw yn 
nhangnefedd Crist 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’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:     
Salm 85 
I Brenhinoedd 19:9-18 
Mathew 14:22-33 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 88 
Caniad Solomon 8:5-7 
II Pedr 3:8-13 

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

 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer Trindod VII 
Thema: Iesu sy’n dal gafael ynom pan betruswn.  

 
Dyma’r dydd y gwnaeth yr Arglwydd: gorfoleddwn a  
llawenhawn ynddo.  Salm 118:24 
 
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, 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.  
 

Mae’r Arglwydd ein Duw yn Dduw sanctaidd; felly 
gadewch inni ddweud wrtho yn gyntaf bod yn edifar 
gennym am ein camweddau.  
 
Dad, maddau i ni 
pan fyddwn yn hunanol ac angharedig 
mewn meddwl, mewn gair ac mewn gweithred; 
am hyn a’n pechodau oll, 
maddau i ni, 
yn enw ein Harglwydd Iesu Grist.  Amen.  
 
Golched Duw ein hunanoldeb a’n pechod ymaith, 
llanwed ein calonnau â’i dangnefedd, a’n bywydau 
â’i glod; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
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.    
 
Salm 85 
Graslon fuost O / Arglwydd · i’th / dir: 
dy/chwelaist · gae/thiwed / Jacob. 
Maddeuaist an/wiredd · dy / bobl: 
cuddiaist / eu / holl / bechod. 
Tynnaist ymaith dy / holl / lid: 
troaist oddi wrth lid/iowgrwydd / dy / ddicter.  
Tro ni O Dduw ein / hiachaw/dwriaeth: 
a thor ymaith dy ddi/gofiant / oddi / wrthym. 
Ai byth y / digi / wrthym?: 
a estynni di dy soriant hyd gen/hedlaeth / a 
chen/hedlaeth? 
Oni throi di / a’n byw/hau ni: 
fel y llawenycho dy / bobl / ynot / ti? 
Ϯ Dangos i ni, Arglwydd, / dy dru/garedd: 
a dod i / ni dy / iachaw/dwriaeth.  
Gwrandawaf beth a ddywed yr / Arglwydd / Dduw: 
canys efe a draetha heddwch i’w bobl ac i’w saint * 
ond na / throant / ac yn/fydrwydd.  
Diau fod ei iechyd ef yn agos i’r / rhai a‘i / hofnant: 
fel y trigo go/goniant / yn ein / tir ni.  
Trugaredd a gwirionedd a / ym · gyfar/fuant: 
cyfiawnder a / heddwch · a / ym · gusa/nasant. 
Gwirionedd a / dardda · o’r / ddaear: 
a chyfiawnder a / edrych · i / lawr o’r / nefoedd. 
Yr Arglwydd hefyd a / rydd dda/ioni: 
a’n / daear · a / rydd ei / chnwd. 



Cyfiawnder a / â o’i / flaen ef: 
ac a esyd ei / draed ef / ar y / ffordd.  
Gogoniant i’r Tad, / ac i’r / Mab: ac / i’r / Ysbryd / 
Glân; 
Megis yr oedd yn y dechrau,* y mae’r awr hon, 
ac y / bydd yn / wastad:  
yn oes / oesoedd. / A/men.  
 
Darlleniad: I Brenhinoedd 19:9-18 
Yno aeth i ogof i aros, a daeth gair yr Arglwydd ato 
gan ddweud, "Beth a wnei di yma, Elias?" Dywedodd 
yntau, "Bûm i'n selog iawn dros Arglwydd Dduw y 
Lluoedd; cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod, a bwrw 
d'allorau i lawr, a lladd dy broffwydi â'r cleddyf; myfi'n 
unig sydd ar ôl, ac y maent yn ceisio f'einioes innau." 
Yna dywedwyd wrtho, "Dos allan a saf ar y mynydd o 
flaen yr Arglwydd." A dyma'r Arglwydd yn dod heibio. 
Bu gwynt cryf nerthol, yn rhwygo mynyddoedd a 
dryllio creigiau, o flaen yr Arglwydd; nid oedd yr 
Arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu daeargryn; nid 
oedd yr Arglwydd yn y ddaeargryn. Ar ôl y ddaeargryn 
bu tân; nid oedd yr Arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, 
distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias, lapiodd ei 
wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngenau'r ogof; 
a daeth llais yn gofyn iddo, "Beth a wnei di yma, 
Elias?" Atebodd yntau, "Bûm i'n selog iawn dros 
Arglwydd Dduw y Lluoedd; cefnodd yr Israeliaid ar dy 
gyfamod, a bwrw d'allorau i lawr, a lladd dy broffwydi 
â'r cleddyf; myfi'n unig sydd ar ôl, ac y maent yn ceisio 
f'einioes innau." Dywedodd yr ARGLWYDD wrtho, 
"Dos yn ôl i gyfeiriad anialwch Damascus, a phan 
gyrhaeddi, eneinia Hasael yn frenin ar Syria, a Jehu fab 
Nimsi yn frenin ar Israel, ac Eliseus fab Saffat o Abel-
mehola yn broffwyd yn dy le. 

 
Y Benedictus. 
Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel:  
canys efe a ymwelodd ac a brynodd ei bobl; 
Ac a ddyrchafodd iachawdwriaeth nerthol i ni:  
yn nhŷ Dafydd ei wasanaethwr. 
Megis y dywedodd trwy enau ei sanctaidd broffwydi:  
y rhai oedd o ddechreuad y byd. 
Yr anfonai ef i ni ymwared rhag ein gelynion:  
ac oddi wrth ddwylo pawb sy’n ein casáu:  
Y gwnai efe drugaredd · â’n tadau:  
ac y cofiai ei sanctaidd gyfamod. 
Y llw a dyngodd efe:  
wrth ein tad Abraham; 
Sef bod iddo ganiatáu i ni wedi ein hymwared oddi 
wrth ddwylo ein gelynion:  
allu ei wasanaethu ef yn ddi-ofn; 
Mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fron ef:   
holl ddyddiau ein bywyd. 
A thithau, Fab, a elwir yn Broffwyd i’r Goruchaf:  
canys ti a ei o flaen wyneb yr Arglwydd i baratoi ei  
ffyrdd ef; 

Ac i roddi gwybodaeth iachawdwriaeth i’w bobl ef:  
trwy faddeuant o’u pechodau. 
Oherwydd tiriondeb trugaredd ein Duw:  
trwy yr hon yr ymwelodd â ni godiad haul o’r 
uchelder; 
I roddi llewyrch i’r rhai sydd yn eistedd mewn 
tywyllwch a chysgod angau:  
ac i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. 
Gogoniant i’r Tad, ac i’r Mab: ac i’r Ysbryd Glân; 
Megis yr oedd yn y dechrau, y mae’r awr hon,  
ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd.  Amen.  
 
Darlleniad: Mathew 14:22-33 
Yna'n ddi-oed gwnaeth i'r disgyblion fynd i'r cwch 
a hwylio o'i flaen i'r ochr draw, tra byddai ef yn 
gollwng y tyrfaoedd. Wedi eu gollwng aeth i 
fyny'r mynydd o'r neilltu i weddïo, a phan aeth 
hi'n hwyr yr oedd yno ar ei ben ei hun. Yr oedd y 
cwch eisoes gryn bellter oddi wrth y tir, ac mewn 
helbul gan y tonnau, oherwydd yr oedd y gwynt 
yn ei erbyn. Rhwng tri a chwech o'r gloch y bore 
daeth ef atynt dan gerdded ar y môr. Pan welodd 
y disgyblion ef yn cerdded ar y môr, dychrynwyd 
hwy nes dweud, "Drychiolaeth yw", a gweiddi gan 
ofn. Ond ar unwaith siaradodd Iesu â hwy. 
"Codwch eich calon," meddai, "myfi yw; peidiwch 
ag ofni." Atebodd Pedr ef, "Arglwydd, os tydi yw, 
gorchymyn i mi ddod atat ar y tonnau." Meddai 
Iesu, "Tyrd." Disgynnodd Pedr o'r cwch a 
cherddodd ar y tonnau, a daeth at Iesu. Ond pan 
welodd rym y gwynt brawychodd, ac wrth 
ddechrau suddo gwaeddodd, "Arglwydd, achub 
fi." Estynnodd Iesu ei law ar unwaith a gafael 
ynddo gan ddweud, "Ti o ychydig ffydd, pam y 
petrusaist?" Ac wedi iddynt ddringo i'r cwch, 
gostegodd y gwynt. Yna addolodd y rhai oedd yn 
y cwch ef, gan ddweud, "Yn wir, Mab Duw wyt ti." 
 
Myfyrdod 
 
“Estynnodd Iesu ei law ar unwaith a gafael ynddo, “Ti 
o ychydig ffydd, pam y petrusaist?” Math 14:31 

Dwi’n un sy’n gallu nofio a nofio’n weddol.  Dwi hefyd 
yn mwynhau nofio pan gaf y cyfle.  Roeddwn i’n 
ffodus iawn i dderbyn gwersi nofio yn yr ysgol gynradd  
a’r ysgol uwchradd.  Ond, er gwaetha’r blynyddoedd o 
wersi, ychydig iawn o fathodynnau cymhwyster a 
enillais i.  Dwi’n credu mai’r unig un sydd gen i yw’r 
bathodyn sy’n dangos fy mod wedi nofio 10 medr yn 
llwyddiannus neu rywbeth felly a dim byd mwy.   Y 
gwir yw dydw i ddim yn bysgodyn naturiol, fel rhai 
sy’n cymryd at y dŵr heb fawr o drafferth o gwbl.  Na, 
mae gen i un anhawster mawr dwi erioed wedi 



llwyddo i’w drechu ac erbyn hyn dwi wedi rhoi’r gorau 
i geisio’i drechu hefyd.  Er fy mod yn gallu nofio’n 
iawn, cyn gynted ag ydwi’n gwybod fy mod allan o’m 
nyfnder ac yn methu â rhoi fy nhraed ar waelod y 
pwll, dwi’n dechrau mynd i banics mawr a dwi’n 
suddo fel carreg.  Gwn fod yr holl beth yn wirion, ac 
mae gennyf ffrind sy’n bysgodyn naturiol, yn dweud 
wrtha i dro ar ôl tro am ymlacio ac anadlu’n naturiol 
ac fe wna’ i arnofio heb fawr o drafferth, fel dwi’n 
gwneud pan dwi’n gwybod fy mod yn gallu rhoi fy 
nhraed ar waelod y pwll.  Ond haws dweud na 
gwneud yn fy mhrofiad i, oherwydd unwaith imi 
ddechrau mynd i bancis y peth diwethaf dwi’n gallu ei 
wneud yw ymlacio!   Felly pan mae rhywun yn gofyn 
imi “Wyt ti’n gallu nofio”?  Fe ymateb heb eithriad yw 
“na dim fel ‘ny”.  Ateb sy’n peri penbleth i’r holwr.  

 Mae’n rhyfedd, pan dwi’n teimlo’n gyffyrddus 
ac yn ddiogel yn y dŵr, mae’r nofio yn dod yn hawdd, 
ond cyn gynted ag ydwi’n teimlo fy mod allan o’m 
dyfnder, pan mae angen fy holl sgiliau nofio arnaf, 
maen nhw fel petaent yn diflannu.  Felly, bob tro 
dwi’n darllen am Bedr yn camu allan o’r cwch ar 
orchymyn Iesu i gerdded ar y dŵr, ac yntau yn 
dechrau suddo wrth i ofn gydio ynddo  cydymdeimlaf 
ag ef yn llwyr.  Pa mor wir ydi hynny i ni hefyd, tybed?  
Pan deimlwn yn gyffyrddus ac yn ddiogel a phopeth 
o’n hamgylch yn gyfarwydd i ni, mae pethau’n weddol 
hawdd, a gallwn fwrw ymlaen a byw ein bywydau  heb 
feddwl dwywaith.  Ond pan gamwn allan o’n cwch 
cyfarwydd, cyffyrddus a diogel a theimlo allan o’n 
dyfnder, yna dechreuwn betruso, amau ein gallu, cael 
ein meddiannu ag ofn a theimlwn ein bod ar suddo, yn 
union fel Pedr yn ein darlleniad y bore ‘ma.  

 Mae’r wyrth hon yn dechrau gyda Iesu yn 
anfon ei ddisgyblion allan yn y cwch hebddo, tra aeth 
yntau i weddïo ar ei ben ei hun.  Wrth gwrs, roedd 
nifer o’r disgyblion, a hwythau’n bysgotwyr yn hen 
gyfarwydd â hwylio ar Fôr Galilea. Er ein bod yn ei 
alw’n fôr, llyn mawr yw Môr Galilea.  Mae tua thair 
milltir ar ddeg o hyd ac wyth milltir o led.  Mae’n cael 
ei adnabod wrth yr enw Llyn Genasaret yn efengyl 
Luc.  Ond roedd y llyn hwn yn hen gyfarwydd i’r 
mwyafrif o’r disgyblion, ac yr oedd y disgyblion yn hen 
gyfarwydd âsut fyddai’r tywydd yn gallu newid yn 
sydyn ac yn gwneud i’r dyfroedd ferwi â thonnau 
mawr a chryf.  A dyna’n union a ddigwyddodd i’r 
disgyblion.  Roedd hi’n dechrau nosi, ac yn sydyn 
daeth y storm, gan adael y cwch mewn helbul ymhell 
o’r lan.  Wrth gwrs i’r pysgotwyr profiadol hyn, fe 
wyddent mai’r unig beth i’w wneud oedd dal yn dynn 
yn y cwch ac aros i’r storm ostegu.  Roeddent yn 
gwybod bod dim diben mewn ceisio brwydro yn erbyn 

y gwynt a’r tonnau – roeddent ym meddiant yr 
elfennau. 

 Does dim awgrym yn efengyl Mathew bod y 
disgyblion yn ofnus nac yn poeni’n ormodol am eu 
diogelwch eu hunain yng nghanol y storm hon. 
Roeddent yn teimlo’n ddigon diogel yn eu cwch.  
Roedd profiad yn dweud wrthynt fod y cwch yn 
ddigonol i’w cadw rhag trengi ac nad oedd y gwynt 
mor rymus â hynny.  Ond doedd hynny ddim yn 
lleihau teimlad y disgyblion o amddifadrwydd llwyr yn 
wyneb y storm.  

 Ac wrth gwrs, dyna natur y mwyafrif o 
stormydd a ddaw i’n rhan.  Maent yn dod yn sydyn ac 
yn annisgwyl.  Ac yn fynych fe allwn ni deimlo ein bod 
mewn cwch bach ynghanol y môr yn cael ein taflu o 
un don i’r llall heb fawr o ddewis a heb allu dod i’r lan.  
Ac eto mae profiad yn dweud wrthym, dim ond i ni 
ddal gafael yn dynn ar ochr y cwch sy’n gyffyrddus ac 
yn gyfarwydd inni, a chadw ein llwybr mor syth a 
chadarn â phosib, fe fydd y storm mewn amser yn 
pasio a ninnau’n cyrraedd y lan yn ddiogel.  Fel y 
canodd Ieuan Glan Geirionydd  “Ar fôr tymhestlog 
teithio’r wyf....Fy Nhad sydd wrth y llyw”.  Ond pan 
mae’r gwyntoedd yn rhuo o’n hamgylch, y môr yn 
berwi, a’r tonnau yn taflu’r cwch a ninnau ynddo i bob 
cyfeiriad, nid hawdd yw dal gafael yn einffydd yn y 
peilot sydd wrth y llyw.  Ac eto, yn nyfnder ein 
calonnau, er gwaethaf yr ofn, fe wyddom nad oes dim 
arall y gallwn ni ei wneud, ond ymddiried.  Ac efallai 
bod hi’n bwysig yma i ni gofio, wrth i’r Iesu anfon ei 
ddisgyblion ar draws Môr Galilea yn y cwch, na 
addawodd iddynt y byddai’u taith yn ddi-drafferth, 
heb storm na helbul.  Ar adegau, yng nghanol 
stormydd bywyd, dysgwn yn fywfyw i ymddiried yn 
ein Tad sydd wrth y llyw.    

 Ond yr hyn oedd wedi peri dychryn i’r 
disgyblion oedd nid cymaint eu helbul yng nghanol y 
storm, ond yn hytrach gweld Iesu yn cerdded tuag 
atynt ar y môr.  Gwaeddasant yn eu hofn, 
“Drychiolaeth yw” – rhyw ysbryd yn dod tuag atynt.  
Dydi pobl ddim yn cerdded ar y môr, ond wedi dweud 
hynny, nid dyn cyffredin oedd Iesu chwaith, rhywbeth 
yr oedd y disgyblion yn araf iawn i’w ddysgu.  Yn wir, 
cymerodd y groes a’r atgyfodiad i’w argyhoeddi mai 
Iesu yw Mab Duw.  Efallai, y peth sy’n anodd i ni ei 
dderbyn, yw bod Iesu yn dod atom ni hefyd yng 
nghanol stormydd bywyd, a hynny mewn ffordd nad 
ydym yn ei disgwyl, ac ar adegau dydyn ni ddim yn ei 
adnabod. 



 Nid oedd hyd yn oed llais Iesu, a’i gyfarchiad 
cysurus, “Codwch eich calon, myfi yw” yn ddigon i’w 
argyhoeddi nhw mai Iesu ydoedd.  Ac felly cawn Pedr, 
yn ceisio tystiolaeth ganddo, ac felly gwaeddodd allan, 
“Arglwydd os tydi yw...os tydi yw” (fe allwn glywed yr 
amheuaeth yn ei lais), “gorchymyn i mi ddod atat ar y 
tonnau”.  Mae’n rhaid i ni gydnabod, er ei holl 
ffaeleddau, nid oedd Pedr yn un i ymgilio rhag her.  
Roedd am fod lle’r oedd Iesu, ynghanol y storm a’r 
môr tymhestlog.  Felly ar orchymyn Iesu, “Tyrd”, 
camodd Pedr allan o ddiogelwch y cwch i ganol y 
tonnau stormus.  Ni allwn wadu nad oedd gan Pedr 
ffydd.  Roedd angen ffydd gadarn iawn arno i gamu 
allan o’r cwch.  Doedd neb arall yn barod i fentro i 
wneud y fath beth a oedd yn eu tyb nhw, mwy na 
thebyg, mor ffôl. 

 Ond dyma sy’n anodd i ni ei dderbyn.  Ar 
adegau mae Iesu yn ein galw ni i gamu allan o’n cwch 
cyffyrddus a chyfarwydd, i gamu o’r hyn yr ydym ni’n 
ymddiried ynddo i’n cadw ni’n ddiogel, i ollwng gafael 
o’r hen sicrwydd, ac i gamu i ganol y storm ansicr a'r 
tonnau anwadal, er mwyn cael ein dal gan law sy’n 
gadarnach fyth – ei law ef.  Nid yw Pedr yn petruso am 
fod iddo ddechrau suddo, mae’n suddo oherwydd 
iddo betruso a cholli golwg ar Iesu.  Wedi camu o’r 
cwch, teimlodd ei fod allan o’i ddyfnder yn syth, 
suddodd o dan bwysau ei ofn, ac yn ei ddiffyg ffydd yn 
Iesu ac ynddo ef ei hun.  A phwy all ei beio?  
Cydymdeimlaf yn llwyr ag ef.  A oes yr un ohonom, 
nad ydym wedi teimlo’r un fath â Phedr ar ryw adeg 
neu’i gilydd a gwaeddi o ddyfnder ein calon 
“Arglwydd, achub fi”.   

 Ac yma fe welwn ni y wir wyrth, nid cymaint 
yr Iesu sy’n cerdded ar y dŵr, ond yr Iesu sy’n dal 
gafael ynom ni.  Yr Iesu sy’n dod atom ni yng nghanol 
stormydd bywyd, yn dod, ac yn dal gafael ynom, pan 
gawn ein gorlwytho ag amheuaeth ac ofnau, ac yn ein 
cadw ni rhag suddo.  Er mor wan oedd ffydd Pedr 
wedi iddo gamu o’r cwch i ganol y tonnau tymhestlog, 
eto mor gryf oedd llaw Iesu i ddal gafael ynddo a’i 
gadw rhag suddo.  Ac ai dyma wir wrthrych ffydd?  Nid 
ffydd yn y cwch. Nid ffydd yn ein gallu ein hunain – 
ond ffydd yn yr Iesu i’n cadw ni rhag suddo yng 
nghanol stormydd sydyn, annisgwyl bywyd. Yr Iesu a’n 
cwyd i’r lan.  Amen.          

                    

                    

 

  

Credaf yn Nuw Dad Hollgyfoethog, 
creawdwr nef a daear. 
 
Ac yn Iesu Grist ei unig Fab ef, ein Harglwydd ni, 
yr hwn a gaed trwy’r Ysbryd Glân, 
a aned o Fair Forwyn, 
a ddioddefodd dan Pontius Pilat, 
a groeshoeliwyd, a fu farw, ac a gladdwyd. 
Disgynnodd i uffern. 
Y trydydd dydd y cyfododd o feirw, 
a esgynnodd i’r nefoedd, 
ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw Duw 
Dad Hollgyfoethog; 
oddi yno y daw i farnu’r byw a’r meirw. 
 
Credaf yn yr Ysbryd Glân; 
yr Eglwys Lân Gatholig; 
cymun y saint; 
maddeuant pechodau; 
atgyfodiad y corff; 
a’r bywyd tragwyddol.  Amen. 
 

Ar fôr tymhestlog teithio’r wyf 
I fyd sydd well i fyw, 

Gan wenu ar ei stormydd oll – 
Fy nhad sydd wrth y llyw. 

 
Er cael fy nhaflu o don i don, 

Nes ofni bron cael byw, 
Dihangol ydwyf hyd yn hyn – 

Fe Nhad sydd wrth y llyw. 
 

Ac os oes stormydd mwy yn ôl, 
Ynghadw gan fy Nuw, 

Wynebaf arnynt oll yn hy – 
Fy Nhad sydd wrth y llyw. 

 
A phan fo’u hymchwydd yn gryhau 

Fy angor sicir yw, 
Y dof yn ddiogel trwyddynt oll – 

Fy Nhad sydd wrth y llyw. 
 

I mewn i’r porthladd tawel clyd, 
O sŵn y storm a’i chlyw, 

Y caf fynediad llon ryw ddydd – 
Fe Nhad sydd wrth y llyw. 

E. Evans (Ieuan Glan Geirionydd) 
Emynau’r Llan 248 

 



Arglwydd cariadlon, rwyt yn galw arnom ac yn ein 
galluogi i’th wasanaethu di. 
 

Arglwydd cariadlon, edrych ar ôl y rhai sy’n mentro eu 
diogelwch eu hunain er mwyn gofalu am eraill.  
Gweddïwn dros feddygon, nyrsys, gofalwyr yn y 
gymuned, athrawon, a phawb sy’n helpu’r rhai mwyaf 
bregus yn ein cymunedau.    
 

Arglwydd cariadlon yr rwyt yn ein galluogi i fyw fel 
disgyblion i ti.  Rho ddoethineb, dychymyg a nerth i 
ddyfalbarhau i’r rhai sy’n wynebu difaterwch, neu sy’n 
wynebu anawsterau ac wedi cael eu siomi wrth iddynt 
geisio byw fel disgyblion i ti.  Gweddïwn dros yr 
eglwys yn ei gwaith o feithrin disgyblion newydd.   

 

Arglwydd cariadlon, rwyt yn deall beth yw dioddef 
dros yr hyn sy’n iawn. 
Rho gysur a dewrder i’r rhai sy’n cael eu carcharu ar 
gam, eu bychanu a’u harteithio oherwydd eu ffydd, 
hil, cenedligrwydd, neu am unrhyw achos cyfiawn 
arall.  Helpa ni i sefyll dros yr hyn sy’n iawn ac yn wir
       

Arglwydd cariadlon, dysgaist ni i weddïo dros ein 
gelynion ac i geisio cymod ac os mae’n dibynnu arnom 
ni, i ddal mewn heddwch â phob un. 
Gweddïwn dros bobl sy’n erlid rhai sy’n credu’n 
wahanol iddynt hwy; 
boed iddynt gael eu cyffwrdd gan ffydd ac i’w 
calonnau gael eu hagor i gariad, fel yr unir y byd yn dy 
gariad di. 
 

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.  
 
Colect: Trindod IX 
Hollalluog Dduw, a anfonaist dy Ysbryd Glân 
i fod yn fywyd a goleuni i’th Eglwys, agor ein calonnau 
i gyfoeth dy ras, fel y dygwn ffrwyth yr Ysbryd 
mewn cariad a llawenydd 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.  
 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os oes angen help. 

 
Rhestr o’r rhai y gallwch chi gysylltu â nhw am sgwrs 
boed hynny am y tywydd neu i rannu unrhyw 
bryderon neu ofidiau. 
 
Y Ficer – 029 2056 6001 
Wyn Mears – 029 2075 8726 
Gwynn Matthews - 029 2089 1802 
Beti Davies -  029 2064 1767 
Y Parchedig Rhian Linecar - 01446 760 007       
Y Parchedig Margaret Le Grice – 029 2073 2044 
Y Parchedig Athro Thomas a Jane Watkin –  
                                                                    029 2049 5662 
 
Rhestr o’r rhai sydd wedi cynnig eu hunain i siopa 
neu gasglu moddion o’r fferyllfa.  
 
Y Ficer – 029 2056 6001 
Wyn Mears – 029 2075 8726 
David Bullock – 029 2048 6677 
Dafydd Tanner - 07813714929 
Delyth Davies – 029 2084 3336 
Gerallt Hughes - 07840838558    
Catrin a Def Taylor - 07815743505 
Wynford Jones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

GWYLIAU A DARLLENIADAU 
Dydd Llun 10 Awst: Lawrens (258), Diacon a Merthyr 
Eseciel 1:1-5, 24-28; Salm 148; Mathew 17:22-27 
Gweddïwn dros: Ohaji, y Gwir Barchedig Chidi 
Oparaojiaku 
Plwyf Llansawel, y Parchedig Sandra Birdsall (Ficer) 
Dydd Mawrth 11 Awst: 
Eseciel 2:8-3:4; Salm 119:65-72; Mathew 18:1-14 
Gweddïwn dros: Ohio (Yr Eglwys Esgobol), y Gwir 
Barchedig Mark Hollingsworth 
Bywoliaeth Reithorol Castell Nedd, y Parchedig Ganon 
Lynda Newman (Rheithor), Rhun ap Robert (Ficer 
Tîm), Stuart Ghezzi (Curad); Ken Reynolds, Sheila 
Lawrence, Sue Andrews, Mary Jenkins (Darllenyddion 
Lleyg) 
Dydd Mercher 12 Awst: Ann Griffiths (1805), Bardd 
Eseciel 9:1-7; 18-22; Salm 113; Mathew 18:15029 
Gweddïwn dros: Afon Oli (Nigeria), y Parchedicaf 
Amos Madu 
Adran Cyfathrebu yr Esgobaeth, Cyfarwyddwr 
Cyfathrebu, Matt Batton  
Dydd Iau 13 Awst: Jeremy Taylor (1667), Esgob  
Eseciel 12:1-16; Salm 39; Mathew 18:21-19:1 
Gweddïwn dros: Okene (Nigeria), y Gwir Barchedig 
Emmanuel Onsachi 
Deoniaeth y Rhondda, y Deon Bro, y Parchedig Ganon 
Ruth Moverley 
Dydd Gwener 14 Awst: Maximilian Kolbe (1941), 
Offeiriad a Merthyr   
Eseciel 16:1-15, 59-63; Salm 11; Mathew 19:3-12 
Gweddïwn dros: Oke-Ogun (Nigeria), y Gwir Barchedig 
Cornelius Adagbada 
Plwyf Dinas a Phen-y-graig, y Parchedig Jeffrey 
Thomas (Offeiriad mewn Gofal) 
Dydd Sadwrn 16 Awst: Mair, Mam ein Harglwydd 
Eseia 6:1, 10-11; Salm 45; Luc 1:46-55 
Gweddïwn dros: Oke-Osun (Nigeria), y Gwir Barchedig 
Abraham Akinlalu 
Plwyf Tonypandy gyda Cwmclydach a Trewiliam, y 
Parchedig Terry Cox (Offeiriad mewn Gofal), Jeffrey 
Thomas (Offeiriad Cyswllt); Barbara Thomas 
(Darllenydd Lleyg) 
 
 
 

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

dros: 
 Talaith Province de L’Egilse Anglicane au 

Rwanda, yr Archesgob ac Esgob Shyira, y 
Parchedicaf Laurent Mbanda 

 Plwyf Cwm Nedd, y Parchedig Andrew 
Davies (Ficer) 



Cyfarwyddiadau ar gyfer y Croesawyr yn ystod yr 
Ymbellhau Cymdeithasol. (Cyfnod Oren) 

Bydd angen dau groesawydd ar gyfer pob 
gwasanaeth.  

Ni ddylai unrhyw un sy’n gwirfoddoli i groesawu fod 
yn hunan-ynysu nac yn dioddef o symptomau annwyd 
nac unrhyw anhwylder arall.  

Gofynnir i bob croesawydd ddefnyddio’r hylif 
diheintio wrth ddod i mewn i’r eglwys a gwisgo 
mwgwd/ fiswr a menig wrth gyflawni eich 
dyletswyddau croesawu.  Darperir fiswrs, mygydau a 
menig ar eich cyfer. Mae hyn er mwyn eich diogelwch 
chi yn ogystal â diogelwch eich cyd-addolwyr.  

Wrth groesawu mae’n bwysig eich bod yn gwneud 
pob ymdrech i gadw pellter o ddau fedr (saith 
troedfedd) rhyngoch a’ch cyd-addolwyr. 

Dyletswyddau.  

Cyn y gwasanaeth.  

Gofynnir i chi fod yn yr eglwys 20? munud cyn 
dechrau’r gwasanaeth. 

Yn ystod yr haf, bydd modd gadael prif borth a drysau 
mewnol yr eglwys yn agored cyn i’r gwasanaeth 
ddechrau.  Pum munud ar ôl i’r gwasanaeth ddechau, 
dylid cau y drysau (nid cloi – mae’r prif borth yn 
dihangfa tân hefyd).  Bydd arwydd ar y drws yn dweud 
bod y gwasanaeth wedi dechrau/ neu fod yr eglwys yn 
llawn ac na ellid derbyn rhagor o addolwyr.   

Croesawydd 1.   

Bydd un croesawydd yn aros yn sefyll ger yr orsaf 
ddiheintio wrth borth yr eglwys. 

1. Wrth groesawu, mae’n rhaid chi ofyn i bob un sy’n 
dod i mewn i’r eglwys ddefnyddio’r hylif diheintio 
dwylo, cymryd ei enw/henw, dangos iddo/iddi le y 
gellir cymryd y taflen trefn y gwasanaeth a gofyn 
iddo/iddi aros nes bod Croesawydd 2 yn barod i’w 
dywys/thywys i’w sedd.  

2. Cau’r drysau pum munud ar ôl dechrau’r 
gwasanaeth.  

3. Ar ôl cau’r drysau gofynnir i chi eistedd yng nghefn 
yr eglwys yn y sedd nesaf at yr orsaf ddiheintio. 

 

Croesawydd 2.  

1. Gwaith yr ail groesawydd fydd tywys yr addolwyr 
i’w seddi.  Wrth wneud hyn bydd rhaid dilyn y cynllun 

eistedd a gytunwyd gan y CPE (bydd copi o’r gynllun ar 
gael i chi).  

2. Bydd rhaid llenwi’r seddi yn y drefn ganlynol: 

 agosaf at ddrws y neuadd (ochr ogleddol)  
 seddi’r gangell,  
 y ddwy set o gorau y naill ochr i’r llall o’r eil 

ganolog yng nghorff yr eglwys,  
 y seddi wrth yr eil ddeheuol,  
 y sedd ddiwethaf i’w llenwi fydd y sedd nesaf 

at y prif borth.  
Ar ddiwedd y gwasanaeth.  

Croesawydd 1 

1.  Mynd i’r orsaf ddiheintio yn y neuadd, ac wrth 
ffarwelio â’r addolwyr dylid gofyn iddynt roi y taflenni 
gwasanaeth yn y bin ailgylchu a defnyddio’r 
diheintydd dwylo cyn ymadael.  

Croesawydd 2. 

1. Ar ddiwedd y gwasanaeth dylid agor y drysau i’r 
neuadd a’r drws allanol sydd tu draw i’r neuadd.    

2. Cau y drws allanol wedi i bawb adael.  

Nodyn:  Ar ddiwedd y gwasanaeth bydd y Ficer yn 
esbonio sut y dylai pawb adael yr eglwys mewn ffordd 
drefnus a diogel 

Ar y diwedd. 

Gosodwch y fiswr ar y bwrdd yn y neuadd neu daflwch  
mwgwd a’r menig i’r bin sbwriel ger yr orsaf 
ddiheintio yn y neuadd.  Defnyddiwch yr hylif 
diheintio dwylo cyn gadael yr eglwys.   

 


