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13 Mehefin 2021 

Trindod II 
 

CYHOEDDIADAU’R SUL 
  
GWASANAETH HEDDIW 
Gweinyddir y Cymun Bendigaid yn yr Eglwys am 
8.00am ac fe gynhelir gwasanaeth o’r Hwyrol 
Weddi a Phregeth am 6.00pm. Darlledir y ddau 
bodlediad fel arfer.  
 
PWYSIG – NEWID YN AMSERAU’R 
GWASANAETHAU 
Yn ystod misoedd Mehefin a Gorffennaf bydd y 
gwasanaethau yn EDS fel y canlyn:  

 
Sul cyntaf y mis: 

10.30am – Y Cymun Bendigaid 
Yr Ail Sul o’r mis:  

8.00am – Y Cymun Bendigaid  
6.00pm – Yr Hwyrol Weddi 

Y Trydydd Sul o’r mis: 
10.30am – Y Cymun Bendigaid 

Y Pedwerydd Sul o’r mis: 
10.30am - Y Foreol Weddi a Phregeth 

Y Pumed Sul o’r mis: 
8.00am – Y Cymun Bendigaid 
6.00pm – Y Cymun Bendigaid 

 
Mae’r cyfyngiadau megis cadw pellter, gwisgo 
mwgwd yn y gwasanaeth a’r gwaharddiad ar ganu 
cynulleidfaol yn parhau i fod mewn grym. Felly 
hefyd y rheoliadau ymbellhau cymdeithasol.  Mae’r 
nifer o seddi sydd ar gael yn parhau’n gyfyngedig ac 
felly mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i 
Marian eich bwriad o ddod i wasanaeth.  Hefyd, os 
yw’r tywydd yn caniatáu fe fydd modd i chi barcio 
ar y glaswellt. 
 
Bydd y CPE yn ailedrych ar nifer ac amserau’r 
gwasanaethau yn ei gyfarfod nesaf ar 12 
Gorffennaf.        
 
GWASANAETH Y SUL NESAF YN YR EGLWYS 
Cynhelir gwasanaeth aml-oed a Chymun Bendigaid 
am 10.30am.  Os ydych yn bwriadu dod i’r 
gwasanaeth hwn a wnewch chi anfon e-bost at 
Marian Fairclough: faircloughmarian@gmail.com 
neu ei ffonio ar 029 2088 5151 erbyn 4.00 o’r gloch 
prynhawn Sadwrn fan bellaf.   

COFFI A CHLONC  
Cynhelir ein bore coffi i ddysgwyr dros Zoom dydd 
Sadwrn 19 Mehefin rhwng 10.30am a 12.00pm.  
Pwnc: Coffi a Chlonc 
Amser: 19 Mehefin, 2021 10:30 AM Caerdydd 
Ymunwch â’r Cyfarfod: 
https://us02web.zoom.us/j/84554038945?pwd=R2taS
VZLcHdVaFdvK2tieGR5YnI2UT09  
Rhif Adnabod y Cyfarfod: 845 5403 8945 
Cyfrinair: 970612 
 
GŴYL RS THOMAS A CHYMDEITHAS ME ELDRIDGE  
Cynhelir Gŵyl RS Thomas eleni dros Zoom ddydd 
Sadwrn 19 Mehefin rhwng 1.30pm – 4.30pm.  Bydd 
y siaradwyr yn cynnwys Gwyneth Lewis, Rowan 
Williams a Mark Oakley.  Am fanylion pellach ewch i  
www.churchtimes.co.uk/rs-thomas-society-festival  
Mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw.   
 
CLOCH DEWI 
Os ydych yn dymuno cyfrannu deunydd i’r rhifyn nesaf 
o Gloch Dewi y dyddiad cau yw Gwener 2 Gorffennaf.   
  
GWASANAETHAU HEDDIW: Trindod II 
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, 
John Hicks, Brynmor Jones, 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, 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: 
 

Sul 20 Mehefin 2021 
Trindod III 

10.30am – Gwasanaeth aml-oed a   
                                         Chymun Bendigaid  

 



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 92 
Eseciel 17:22-24 
Marc 4:26-34 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 39 
Jeremeia 7:1-16 
Rhufeiniaid 9:14-26 
 
Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   
 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer y gwasanaeth boreol 
Thema: Datgloi’r Potensial  

Halelwia, Halelwia! 
Rhoddwn ddiolch i’n Harglwydd Dduw, 

Halelwia, Halelwia! 
Canwn fawl i’w enw ef. 

 
Iesu sy’n Arglwydd daear lawr, 

Ef ydyw Brenin y cread. 
 

Ewch â’r newyddion da i’r byd, 
Iesu fu farw – cyfododd. 

 
Ninnau groeshoeliwyd gydag ef, 
Ganddo cawn fywyd tragwyddol. 

 
Duw sy’n cyhoeddi rhodd ei ras, 

Bywyd yn rhad, Halelwia! 
 

Dewch, canwch fawl i’r bywiol Dduw, 
Canwn yn llon i’n Gwaredwr. 

Cyf. Enid Morgan 
Canu Clod 207 

 
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.  

Am dy gariad sydd byth yn newid, 
molwn di, O Dduw. 
Am wyrth tyfiant, 
molwn di, O Dduw. 

Am storïau sy’n sôn am dy gariad, 
molwn di, O Dduw.  

Cyffeswn ein pechodau wrth y Tad a cheisio ei 
faddeuant a’i dangnefedd.  

Dduw, sydd â’i ffyrdd yn aml yn ddirgel ac yn gudd, 
maddau i ni pan fyddwn yn methu â’th weld ar waith. 

Distawrwydd 

Pan deimlwn yn anobeithiol, 
fel na petae’r hyn a wnawn yn gwneud unrhyw 
wahaniaeth: 
dyro i ni amynedd i aros ac ymddiried ynot ti. 
 

Pan fyddwn yn methu â gwrando arnat, 
yn ansicr o’r hyn rwyt yn ei ddweud wrthym: 
dyro i ni amynedd i aros ac ymddiried ynot ti. 
 

Pan fyddwn yn anfodlon ac yn aflonydd, 
wedi ein llethu ac yn ofidus: 
dyro i ni amynedd i aros ac ymddiried ynot ti. 
 

Pan fydd dy ffyrdd di yn ddirgel, 
ac arwyddion tyfiant yn gudd: 
dyro i ni amynedd i aros ac ymddiried ynot ti. 
 

Yr hollalluog Dduw a drugarhao wrthym, 
maddau inni a’n rhyddhau o bechod, 
a’n cadw yn y bywyd tragwyddol.  Amen. 
 
Y Diolch  

Dduw, a wnaeth ein byd rhyfeddol, 
gyda’i holl liwiau a thyfiant, ei ffrwyth a’i blagur: 
diolchwn am dy gariad diwyro, 
a chanu mawl i’th enw di. 

Dduw, sy’n rhannu gyda ni 
gyfrinachau’r deyrnas, 
mewn stori a llun a dameg: 
diolchwn am dy gariad diwyro, 
a chanu mawl i’th enw di. 

Dduw, sy’n ein synnu 
gyda phethau bychain sy’n gwneud gwahaniaeth 
a chan broses cudd tyfiant: 
diolchwn am dy gariad diwyro, 
a chanu mawl i’th enw di. 

Dduw, sy’n adnewyddu dy gread, 
gan roi i ni weledigaeth newydd o’th fyd, 



a hyder ffydd: 
diolchwn am dy gariad diwyro, 
a chanu mawl i’th enw di.  Amen.  

Dysgu gyda’n gilydd. 

Y Colect: Trindod II 
Arglwydd, fe’n dysgaist 
mai diwerth yw ein holl weithredoedd heb gariad: 
anfon dy Ysbryd Glân 
a thywallt yn ein calonnau 
ddawn odidocaf cariad, 
sy’n wir rwymyn tangnefedd a phob rhinwedd dda, 
y cyfrifir pwy bynnag sy’n byw hebddo  
yn farw ger dy fron di. 
Caniatâ hyn er mwyn dy unig Fab Iesu Grist 
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, 
yn undod yr Ysbryd Glân, 
yn un Duw, yn awr ac am byth.  Amen. 
 

Darlleniad I: Eseciel 17. 22-24 

"Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW: Cymeraf finnau 
hefyd frigyn o ben y gedrwydden a'i blannu; torraf 
flagur tyner o'r blaenion a'i blannu ar fynydd mawr ac 
uchel. Ar fynydd-dir uchel Israel y plannaf ef; fe dyf 
ganghennau, a rhoi ffrwyth a dod yn gedrwydden 
odidog. Bydd adar o bob math yn nythu ynddo, ac yn 
clwydo yng nghysgod ei gangau. Bydd holl goed y 
maes yn gwybod mai myfi'r ARGLWYDD sy'n 
darostwng y goeden uchel ac yn codi'r goeden isel, yn 
sychu'r goeden iraidd ac yn bywiocáu'r goeden grin. 
Myfi, yr ARGLWYDD, a lefarodd, ac fe'i gwnaf." 

 

Salm 98 

Ateb: Da yw moliannu’r Arglwydd : a chanu mawl i’th 
enw di y Goruchaf. 
  
Da yw moliannu’r Arglwydd : 
a chanu mawl i’th enw di y Goruchaf, 
A chyhoeddi dy gariad yn y bore : 
a’th ffyddlondeb bob nos, 
 
Ateb: Da yw moliannu’r Arglwydd : a chanu mawl i’th 
enw di y Goruchaf. 
 
Gyda’r dectant a’r nabl : 
a chyda chordiau’r delyn. 
Oherwydd yr wyt ti, O Arglwydd, wedi fy llawenychu 
â’th waith : 
yr wyf yn gorfoleddu yng ngweithgarwch dy ddwylo. 

 
Ateb: Da yw moliannu’r Arglwydd : a chanu mawl i’th 
enw di y Goruchaf. 
 
Y mae’r cyfiawn yn blodeuo fel palmwydd : 
ac yn tyfu fel cedrwydd Lebanon. 
Y maent wedi eu plannu yn nhŷ’r Arglwydd : 
ac yn blodeuo yng nghynteddau ein Duw. 
 
Ateb: Da yw moliannu’r Arglwydd : a chanu mawl i’th 
enw di y Goruchaf. 
 
Rhônt ffrwyth hyd yn oed mewn henaint : 
a pharhânt yn wyrdd ac iraidd. 
Cyhoeddant fod yr Arglwydd yn uniawn, ac am fy 
nghraig : 
nad oes anghyfiawnder ynddo 
 
Ateb: Da yw moliannu’r Arglwydd : a chanu mawl i’th 
enw di y Goruchaf. 
 

Darlleniad II - Marc 4. 26-34 

Ac meddai, "Fel hyn y mae teyrnas Dduw: bydd dyn yn 
bwrw'r had ar y ddaear ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r 
dydd, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas 
gŵyr ef. Ohoni ei hun y mae'r ddaear yn dwyn ffrwyth, 
eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna ŷd llawn yn y 
dywysen. A phan fydd y cnwd wedi aeddfedu, y mae'n 
bwrw iddi ar unwaith â'r cryman, gan fod y cynhaeaf 
wedi dod." Meddai eto, "Pa fodd y cyffelybwn deyrnas 
Dduw, neu ar ba ddameg y cyflwynwn hi? Y mae'n 
debyg i hedyn mwstard; pan heuir ef ar y ddaear, hwn 
yw'r lleiaf o'r holl hadau sydd ar y ddaear, ond wedi ei 
hau, y mae'n tyfu ac yn mynd yn fwy na'r holl lysiau, 
ac yn dwyn canghennau mor fawr nes bod adar yr 
awyr yn gallu nythu dan ei gysgod." Ar lawer o'r fath 
ddamhegion yr oedd ef yn llefaru'r gair wrthynt, yn ôl 
fel y gallent wrando; heb ddameg ni fyddai'n llefaru 
dim wrthynt. Ond o'r neilltu byddai'n egluro popeth 
i'w ddisgyblion ei hun.  

Dim ond hedyn bach, 
mewn i’r pridd yr â; 
‘chydig bach o law, 
dechrau tyfu wna. 

 
Ac o’r hedyn hwn, 
coeden fawr a dyf; 
lloches a gwawn ni 
gan ei changau cryf. 

 
Ar y goeden hon 



adar bach sy’n byw; 
boed i ninnau hau 
hadau cariad Duw. 

Geiriau Cymraeg: Delyth Wyn 
Tôn: Tracey Atkins 

Canu Clod 110 
 

Y Bregeth 

Meddai Iesu eto, “Pa fodd y cyffelybwn deyrnas 
Dduw, neu ar ba ddameg y cyflwynwn hi?  Y mae’n 
debyg i hedyn mwstard; pan heuir ef ar y ddaear, 
hwn yw’r lleiaf o’r holl hadau sydd ar y ddaear”. 
Marc 4:30 – 31 

Ydych chi wedi sylwi bod nifer o ddamhegion Iesu yn 
defnyddio delweddau o fyd natur i ddisgrifio Teyrnas 
Dduw?  Mae ambell un yn neidio’n syth i’r meddwl – 
dameg yr heuwr, neu ddameg yr efrau ymysg yr ŷd, 
neu ddameg yr hedyn Mwstard, un o’r damhegion 
sydd o dan sylw y bore ‘ma.  Ond mae eraill hefyd 
sydd efallai yn llai adnabyddus i ni, sef dameg y 
ffigysbren neu ddameg y goeden a’i ffrwythau, neu 
ddameg y lefain.  O blith holl ddamhegion Iesu mae 
tua phymtheg ohonynt yn defnyddio byd natur i 
ddisgrifio Teyrnas Dduw.  Mae Iesu fel petai yn dweud 
wrthym, os ydym am ddysgu am Deyrnas Dduw, yna y 
peth gorau y gallwn ni ei wneud yw cymryd ysbaid ac 
edrych ar y byd natur sydd o’n gwmpas a sylwi ar y 
ffordd y mae’n gweithio.  Wrth wneud hynny fe 
ddysgwn am natur Teyrnas Dduw a’r ffordd y mae 
Duw yn gweithio yn ein byd. 

 Ac yn y ddwy ddameg o dan sylw y bore ‘ma, 
mae Iesu’n defnyddio hadau fel modd o ddisgrifio’r 
ffordd y mae Teyrnas Dduw yn gweithio yn ein byd.  
Mae unrhyw un sy’n tyfu planhigion o had yn gwybod 
mor rhyfeddol ydynt.  Mae pob hedyn yn edrych mor 
ddifywyd a all difywyd fod, ac yn edrych yn ddim o’i 
gymharu’r â’r planhigyn y daeth ohono.  Mae’n 
cymryd tipyn o brofiad i ddod i adnabod planhigion 
wrth eu had yn unig.  Mae rhai had mor fach mae’n 
hawdd eu camgymryd fel dwst diwerth, neu fe allwn 
ni edrych ar fesen a gofyn, sut all derwen fawr gref 
dyfu o rywbeth mor fechan.  Gronyn caled yw hedyn 
sydd yn llawn potensial, yn llawn bywyd sy’n aros am 
ei gyfle i egino, tyfu a byw.  Wrth gwrs, mae’n rhaid i’r 
hedyn gael yr amodau cywir i dyfu – mae angen pridd, 
dŵr, golau a gwres arno, ond unwaith iddo gael y 
pethau elfennol hyn mae’r potensial a’r bywyd yn yr 
hedyn yn cael ei ddatgloi ac mae’n egino ac yn tyfu.  
Ond i’r un sy’n hau yr had, mae angen amynedd, 

oherwydd mae pob hedyn yn egino yn ei amser ei 
hun, a does dim modd prysuro’r tyfiant.   

 Ac fe welwn ni Iesu yn y ddameg gyntaf o dan 
sylw y bore ‘ma yn ymdrin â’r weithred ddirgel hon.  
Mae dameg yr had yn tyfu yn ddameg sy’n unigryw i 
efengyl Marc.  Mae’n ddameg dwt sy’n sôn am yr 
heuwr yn bwrw’r had ar ddaear, “ac yna’n cysgu’r nos 
a chodi’r dydd, a’r had yn egino ac yn tyfu mewn 
modd nas gŵyr ef”.  Wrth gwrs, fe allwn ni 
ddychmygu bod yr heuwr cyn hau yr had wedi 
gwneud y gwaith o baratoi y pridd o flaen llaw. Ond 
wedi iddo hau mae ei waith ar ben.  Does dim mwy y 
gall yr heuwr ei wneud ond bwrw ymlaen â’i waith 
beunyddiol ac anghofio am yr had.  Mae’n rhaid iddo 
ymddiried yr had gwerthfawr i’r pridd ac i natur, a’u 
gadael nhw yno, os yw am weld cynhaeaf.  Er mor 
werthfawr yw’r had i’r heuwr, nid yw’r had o werth 
iddo wedi’u storio’n ddiogel mewn cwdyn – dim ond 
trwy eu gwasgaru y caiff gynhaeaf.  Fel y dywedodd 
Iesu ei hun; “os nad yw’r gronyn gwenith yn syrthio i’r 
ddaear ac yn marw, y mae’n aros ar ei ben ei hun; ond 
os yw’n marw, y mae’n dwyn llawer o ffrwyth”.  Mae’r 
heuwr yn gyfrifol am yr hau, ond nid oes ganddo 
unrhywbeth i wneud â’r tyfiant “oherwydd ohoni ei 
hun y mae’r ddaear yn dwyn ffrwyth”.  Mae’n rhaid 
iddo aros yn ffyddiog ac yn amyneddgar i weld yr egin 
yn torri trwy’r ddaear a gweld ffrwyth ei lafur yn troi’n 
gynhaeaf toreithiog.  Yr heuwr sy’n hau ac yn 
ddiarwybod iddo ac yn dawel bach Duw sy’n rhoi y 
tyfiant yn ei bryd. 

 Mae rhai yn meddwl bod Iesu wedi adrodd y 
ddameg hon i’w ddisgyblion pan oedd rhai ohonynt yn 
dechrau pryderu nad oeddent yn gweld ffrwyth eu 
llafur, mai yn ofer yr oeddynt yn llafurio am mai araf 
oedd pobl i dderbyn y newyddion da ac nad oedd y 
disgyblion yn gallu gweld cynnydd yn Nheyrnas Dduw.  
Sut oedd yr Iesu hwn yn mynd i sefydlu teyrnas Dduw 
ac yntau heb nac arian, na grym, na dylanwad, yr holl 
bethau hynny yr oedd y byd yn ei barchu, y pethau 
gweledol hynny oedd yn gwneud i bobl dalu sylw.  
Ond yn y ddameg hon roedd Iesu’n dweud wrthynt 
mai eu gwaith oedd gwasgaru’r had trwy gyhoeddi’r 
newyddion da, ac yn dawel bach, ac yn ddiarwybod 
iddynt y byddai Duw yn datgloi y potensial a rhoi y 
tyfiant yn ei amser ei hun, a ni fyddent yn sylwi nes i’r 
egin glas ymddangos o’r pridd noethlwm.  

 Fel y disgyblion gynt, fe allem ni ofyn ‘wel, ble 
mae’r tyfiant yn ein dydd a’n hoes ni, pan mae’n 
edrych yn debyg i ni bod ffydd ar drai a’r eglwys yn 
colli tir a Christnogaeth fel petai yn crebachu, yn 
enwedig yn y Gorllewin’.  Ond mae’r ddameg hon yn 



ein calonogi, oherwydd ei bod yn ein hatgoffa ni bod 
Duw ar waith yn barhaus, bod Duw yn gweithio’n 
dawel bach, ac yn fynych yn ddiarwybod i ni.  Fel 
mae’r had yn egino yn y pridd, felly y mae Duw yn 
datgloi y potensial sy’n rhoi bywyd newydd a thyfiant 
i’w deyrnas.  Wedi’r cyfan teyrnas Dduw yw hon, nid 
ein teyrnas ni, na chwaith teyrnas yr eglwys.  Cyfrwng 
y deyrnas yw’r eglwys, i gyflwyno’r newyddion da i’r 
byd. Y tristwch yw ein bod weithiau yn rhy brysur i 
weld a gwerthfawrogi’r egin newydd a sylwi ym mha 
le y mae Duw ar waith yn dwyn tyfiant a ffrwyth.  Yr 
ydym yn rhy swil neu’n amharod i gynnig syniadau 
newydd ambell waith ac y mae’r had sydd â’r 
potensial i ddwyn ffrwyth yn y dyfodol yn cael eu 
gadael yn y storfa.  Ar adegau eraill nid oes gennym y 
ffydd na’r amynedd i weld a fydd hedyn yn egino heb 
sôn am aros a gweld a fydd yn dwyn ffrwyth.  Fel y 
disgyblion gynt, yr ydym yn awyddus i weld cynnydd 
ar unwaith, ac fel y disgyblion gallwn ddigalonni’n 
hawdd pan na welwn ni’r cynnydd yr ydym yn ei 
ddisgwyl.  Ond fel Cristionogion ym mhob oes, ein 
galwad yw hau yr had mewn ffydd, ac ymddiried yn y 
ffaith mai Duw fydd yn rhoi y tyfiant yn ei bryd.    

 A dyma ni’n dod at yr ail ddameg, sef yr hedyn 
mwstard, y lleiaf o’r holl had ond yr un sy’n tyfu ac “yn 
mynd yn fwy na’r holl lysiau”.  Yr hyn mae Iesu am ni 
ei ddeall yn y ddameg hon yw hyn.  O ddechreuadau 
bach y gall pethau mawr ddod.  O’r hedyn bychan, 
dinod, fe all planhigyn mawr, cryf dyfu, planhigyn sydd 
â’r gallu nid yn unig i ffynnu ar ei ben ei hun, ond 
hefyd fod o fudd i eraill, lle mae hyd yn oed yr adar yn 
gallu llochesu a nythu yn ei ganghennau.  Dyma a 
welwn ni yn hanes yr eglwys, gyda’i dechreuad bychan 
- deuddeg disgybl yn pryderu am nad oeddent yn 
gweld y cynnydd yr oeddent yn gobeithio amdano, ac 
eto o’r dechreuad bychan, dinod hwn y tyfodd yr 
eglwys â’i changhennau yn ymestyn ar draws y byd, yn 
cynnig cysgod a lloches cariad Duw i bawb sy’n chwilio 
am orffwystra ac ymgeledd.   

O ddechreuadau bychain y daw pethau 
mawrion.  Ni ddylwn ddiystyru yr hedyn bychan, boed 
yn syniad, yn ymdrech o’n rhan ni yng ngwaith y 
deyrnas, neu’r parodrwydd i fentro yn enw Crist, 
oherwydd y gwyddom fod gan bob hedyn potensial, a 
chyda’r amodau cywir y mae ganddo’r gallu i egino a 
chyrraedd ei lawn dwf.  Wrth gwrs, ni wyddom pa 
hedyn a blannwn ni a fydd, trwy ras Duw, yn egino ac 
yn dwyn ffrwyth yn y dyfodol.  Ni ddylwn ni chwaith 
ddigalonni pan na welwn y cynnydd y dymunwn ei 
weld, oherwydd mai Duw sy’n rhoi y tyfiant yn ei 
amser ei hun.  Ein gwaith ninnau yw bod yn ffyddiog 
ac yn amyneddgar gan ddisgwyl ar Dduw.  Mae Duw 

ar waith yn dawel bach yn ein byd, yn lledaenu ac yn 
ymestyn ei deyrnas o gariad, gan roi tyfiant i’r had 
hynny yr ydym yn eu plannu heddiw ac a fydd yn 
troi’n gynhaeaf i’r dyfodol.  Amen.   

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. 
 

Emyn 
Arglwydd mawr y nef a’r ddaear, 

Ffynnon golud pawb o hyd, 
Arnat ti dibynna’r cread, 
D’ofal di sy’n dal y byd; 

Am gysuron a bendithion, 
Cysgod nos a heulwen dydd, 

Derbyn ddiolch, derbyn foliant 
Am ddaioni rhad a rhydd. 

 
Am brydferthwch nef a daear, 

Haul a sêr a bryn a dôl, 
Am gariad mwyn rieni 
A chartrefu yn eu côl, 

Am fwynderau bywyd ieuanc 
A meddyliau pur a glân, 

Arglwydd mawr y nef a’r ddaear, 
Derbyn ddiolch drwy ein cân. 

J. Lloyd Humphreys, (1875 – 1947) 
Canu Clod 21 

 
Y Gweddïau  

Gweddïwn dros bawb sy’n aros: 
am ganlyniadau profion ysbyty, neu am newyddion 
am rai annwyl; 
am benderfyniadau am eu gwaith neu ddiswyddiad, 
neu am fudd-daliadau i’w talu. 
Dduw, bydd gyda nhw yn yr aros.  

Gweddïwn dros bawb sy’n teimlo’n anobeithiol: 
dros y rhai sydd wedi blino gan bwysau a gofynion, 
yn teimlo’n ddrylliedig gan brofiadau bywyd; 
dros y rhai sydd â’u gobeithion a’u breuddwydion 
wedi edwino, 



wrth iddyn nhw frwydro’n nannedd anfanteision. 
Dduw, dyro iddynt arwyddion gobaith. 

 
Gweddïwn dros bawb sydd â’u gwaith a’u gofal yn 
gudd: dros y rhai sy’n gwneud tasgau disylw 
sy’n cadw ein cymunedau i fynd, 
dros y rhai sydd â’u gofal yn anweledig; 
dros y rhai sy’n ceisio amddiffyn y bregus, 
neu’n gweithio’n dawel ac yn ddyfal dros gyfiawnder. 
Dduw, bendithia eu hymdrechion â thyfiant a 
ffrwyth.  

Gweddïwn dros gyfarfod arweinwyr y G7 sy’n cyfarfod 
yng Nghernyw  
dros y penwythnos hwn.  Bydd gyda nhw wrth iddynt 
drafod newid hinsawdd, 
sicrhau bod digon o frechlynnau ar gyfer holl wledydd 
y byd, a thrafod sut y gallwn  
ni oll droedion ysgafnach ar y cread 
Dduw, bendithia pawb sydd mewn awdurdod, a 
gwneler dy ewyllys.  

Gweddïwn dros ein hunain pan deimlwn yn 
anobeithiol: 
pan fydd ein hargyhoeddiadau wedi eu camddeall, 
pan na welwn newid a dyhëwn am arwyddion o 
obaith. 
Dduw, adnewydda ni â gweledigaeth o’th gread 
newydd. 
 

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.  

Dduw byw,  
agor ein llygaid i weld daioni dy gread.  
Helpa ni i ofalu amdano fel garddwr  
gydag amser i blannu, dyfrio, cynaeafu a gorffwyso.  
Helpa ni i fyw yn rhythmau natur,  
gan gamu’n ysgafn  
a chlywed dy lais yn galw’n dawel gyda’r nos.  
Amen. 

Emyn  
Ewch allan mewn llawenydd 

Ac mewn heddwch gwir, 
Bloeddia’r bryniau a’r mynyddoedd 

Foliant o’ch blaen chwi, 
A holl goed y maes 

Gurant ddwylo ynghyd 
Wrth foli’r Arglwydd Dduw: 

Curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, 
Curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, 
Curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, 

Yn llawen molant ef. 
Cyf Arfon Jones 
Canu Clod 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 14 Mehefin: Basil Fawr (397), Esgob a 
Dysgawdwr 
II Corinthiaid 6:1-10; Salm 98; Mathew 5:38-42 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Chandigarh – (Eglwys 
Unedig Gogledd India) 
Plwyf St Ffagan a Llanfihangel-ar-Elai, y Parchedig 
Vicki Burrows (Offeiriad mewn Gofal) 
Dydd Mawrth 15 Mehefin:  
II Corinthiaid 8:1-9; Salm 146; Mathew 5:43-48 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Chelmsford, Eglwys Loegr 
(Talaith Caergaint)   
Plwyf Tongwynlais, offeiriad i’w benodi 
Dydd Mercher 16 Mehefin: Richard (1253), Esgob  
II Corinthiaid 9:6-11; Salm 112; Mathew 6:1-6, 16-18 
Gweddïwn: Esgobaeth Caer, Eglwys Loegr (Talaith 
Efrog) 
Adran Cyfathrebu’r Esgobaeth, Matt Batten, 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu 
Dydd Iau 17 Mehefin:  
II Corinthiaid 11:1-11; Salm 111; Mathew 6:7-15 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Chhattisgarth (Eglwys 
Unedig Gogledd India) 
Ardal Gweinidogaeth Bywoliaeth yr Eglwys Newydd 
y Parchedig John Davies, Cadeirydd Lleyg, Andrew 
Robert Edgar 
Dydd Gwener 18 Mehefin:  
II Corinthiaid 11:18, 21b-30; Salm 34;  
Mathew 6:19-23 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Chicago, yr Eglwys 
Esgobol (Talaith V) 
Bywoliaeth Reithorol yr Eglwys Newydd, y 
Parchedigion John Davies (Rheithor), Peter Mortimer 
(Ficer), Andrew Highway (Offeiriad cyswllt), Nick Gill 
(Curad); Dr Geoffrey Foot (Darllenydd Lleyg) 
Dydd Sadwrn 19 Mehefin:  
II Corinthiaid 12:1-10; Salm 34; Mathew 6:24-34 

Gweddïwn dros: Esgobaeth Chichester, Eglwys Loegr 
(Talaith Caergaint) 
Deoniaeth Merthyr Tudful a Chaerffili, y Deon Bro, y 
Parchedig Ganon Steven Kirk 
 

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

dros: 
 Eglwys Nigeria (y Cymundeb Anglicanaidd) 
 Plwyf Radur, y Parchedig Vicki Burrows 

(Ficer), y Parchedig Belinda Huxtable-goy 
(Curad) 
 


