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CYHOEDDIADAU’R SUL 
  
GWASANAETHAU Y SUL NESAF YN YR EGLWYS 
Pwysig: Ni fydd gwasanaeth o’r Cymun Bendigaid 
am 8.00pm y Sul nesaf ond fe gynhelir gwasanaeth 
o’r Foreol Weddi  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 
os gwelwch yn dda.  
 
CÔR YR EGLWYS 
Ar ôl cyfarfod cadarnhaol nos Fawrth diwethaf mae 
aelodau’r côr wedi penderfynu ailgychwyn eu 
hymarferion ar nos Fawrth am 6.00pm a hefyd i 
ganu yn ystod y gwasanaeth 10.30am ar y Sul.  
 
CYFARFOD Y CPE  
Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Plwyfol Eglwysig nos 
Lun 20 Medi am 7.00pm dros Zoom.  
 
COFFI A CHLONC 
Diolch i bawb a ddaeth ynghyd dros Zoom ar gyfer y 
bore Coffi a Chlonc rhithiol.  Roedd yn dda dal lan â 
phawb ar ôl gwyliau’r haf.  
 
DIOLCHGARWCH AM Y CYNHAEAF  
Byddwn yn cynnal ein gwasanaethau Diolchgarwch 
am y Cynhaeaf dydd Sul 3 Hydref fel y canlyn: 
  8.00am  Y Cymun Bendigaid (ar lafar) 
10.30am  Y Cymun Bendigaid (gyda’r côr) 
  6.00pm  Yr Hwyrol Weddi  
 
NEWID YN Y CYFYNGIADAU COVID 
Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi  
cyfarwyddiadau manwl ar sut fydd y newidiadau yn  
effeithio ar ein bywyd fel eglwys wedi i ni symud i 
Lefel Rhybudd Sero. Bydd ein trefn bresennol yn 
parhau nes ein bod yn paratoi asesiad risg 
newydd ar ôl y cyfarfod o’r CPE nos Lun 20 
Medi.  Y Ficer. 
 
AGOR YR EGLWYS  
Byddwn yn parhau i gadw’r eglwys yn agored ar 
ddyddiau Mercher rhwng 11am a 1pm. Os hoffech chi 

helpu i warchod yr eglwys yn ystod mis Hydref a 
wnewch chi gael gair â’r Ficer. 
Ar ddyletswydd 22 Medi 2021 –  
Delyth Davies a Val Peel 
 
GWASANAETHAU AR Y SUL YN YSTOD MIS MEDI 
O ddechrau mis Medi ymlaen bydd gwasanaeth yn yr 
eglwys bob dydd Sul am 10.30am.   
 
GOFAL EIN GWINLLAN 
Cynhelir dau anerchiad dros Zoom yn yr ail gyfres hon 
o sesiynau a drefnwyd gan yr Eglwys yng Nghymru i 
edrych ar gyfraniad yr Eglwys i iaith, hanes a 
ddiwylliant Cymru Nos Fercher 22 Medi rhwng 
7.00pm a 8.30pm. Bydd y Parchedig Athro Densil 
Morgan yn edrych ar ‘Griffith Jones, Llanddowror a’r 
SPCK’ a bydd Dr Eryn White yn ystyried ‘Cyfraniad y 
Chwiorydd: Menywod yn yr Eglwys Anglicanaidd yn y 
ddeunawfed ganrif’.  Os hoffech ymuno â’r sesiwn 
Zoom hwn ewch i: https://bit.ly/2VVEG5n   
 
CYLCHGRAWN CRISTION 
Mae tanysgrifiad Eglwys Dewi Sant i Cristion yn 
ddyledus o ddechrau mis Medi.  Os hoffech 
danysgrifio i dderbyn chwe rhifyn y flwyddyn (2021-
2022) bydd y gost yn £8.  Os hoffech adnewyddu eich 
tanysgrifiad neu danysgrifio am y tro cyntaf mynnwch 
air â Rhys Jones.  
 
 
GWASANAETHAU HEDDIW: Trindod XVI 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost sy’n cynnwys y daflen hon.  
Mae ein gwasanaethau i’w cael ar wefan yr eglwys.   
 
Bydd podlediad heno am 6.00pm yn wasanaeth o’r 
Hwyrol Weddi.  

 
 
 
 

YN YR EGLWYS: 
 

Nos Fawrth 21 Medi 
6.00pm Ymarfer Côr  

 
Dydd Mercher 22 Medi  

10.30am  Y Cymun Bendigaid 
 

Dydd Sul 26 Medi – Trindod XVII 
10.30am  Y Foreol Weddi 



YN EIN GWEDDÏAU  
Cofiwn yn ein gweddïau y cleifion: Cathrin Brynach, 
John Hicks, 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. 
 
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 54 
Jeremeia 11:18-20 
Marc 9:30-37 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 119: 145-152 
Ecsodus 19:10-25 
Mathew 8:23-34 
 
Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   
 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer y gwasanaeth boreol 
Thema: Uchelgais a Mawredd 

O am ras i garu Iesu 
Ac i wrando ar ei lais, 

I roi parch i’w orchymynion 
Ac i wneud pob peth a gais; 

Gwyliwn wneuthur dim i’w ddigio, 
Gan ei fod yn un mor fwyn; 

Gan ei fod i ni yn fugail 
Byddwn ninnau iddo’n ŵyn. 

 
Y mae Iesu’n fil mwy tirion 

Nag yw tad na mam na brawd; 
Er ein mwyn ac e’n gyfoethog, 

O’i wir fodd fe ddaeth yn dlawd; 
Boed i ninnau erddo yntau 

Yma’n dawel ddwyn y groes; 
Na adawn ein Iesu tyner 

Drosom fynd dan lawer loes. 
 

Y mae Iesu’n well na’r cyfan 

Yn y byd ac yn y nef; 
Ar ddeng mil y mae’n rhagori, 

Rhosyn Saron ydyw ef; 
Fe all ddod i galon plentyn, 

A bod yno’n byw o hyd, 
A rhoi inni fwy llawenydd 

Na holl bethau gorau’r byd. 
Ebenezer Thomas (Eben Fardd) 

Emynau’r Llan 313 
 
 
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 nefol, y mae pob calon yn agored i ti. 
Ni allwn guddio un dim oddi wrthyt. 
Glanha ni â fflam dy Ysbryd Glân 
er mwyn inni dy garu a’th addoli’n ffyddlon, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  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 wrthym, a’ch rhyddhau o bechod, 
ein cadarnhau mewn daioni 
     a’n cadw yn y bywyd tragwyddol; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, 
ac ar y ddaear tangnefedd i’r rhai sydd wrth ei fodd. 
Moliannwn di, bendithiwn di, 
addolwn di, gogoneddwn di, 
diolchwn i ti am dy fawr ogoniant. 
Arglwydd Dduw, Frenin nefol, 
Dduw Dad Hollalluog. 
 
O Arglwydd, yr Unig Fab, Iesu Grist; 
O Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad, 



sy’n dwyn ymaith bechod y byd, 
trugarha wrthym; 
tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw Duw Dad, 
derbyn ein gweddi.  
 
Oherwydd ti yn unig sy’n Sanctaidd; 
ti yn unig yw’r Arglwydd; 
ti yn unig, O Grist, gyda’r Ysbryd Glân, 
sydd Oruchaf yng ngogoniant Duw Dad.  Amen.  
 

Y Colect: 

O Arglwydd, erfyniwn arnat  yn drugarog wrando 
gweddïau dy bobl sy’n galw arnat; a chaniatâ iddynt 
ddeall a gwybod y pethau y dylent eu gwneuthur, a 
chael hefyd ras a gallu i’w cyflanwi’n ffyddlon; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu 
gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr 
ac am byth. Amen.  
 
Jeremeia 11. 18-20   
Yr ARGLWYDD a'm hysbysodd, a mi a'i gwn; 
dangosodd i mi eu gweith-redoedd. Yr oeddwn innau 
fel oen tyner yn cael ei arwain i'w ladd, ac ni wyddwn 
mai ar fy nghyfer i y gosodent gynllwynion, gan 
ddweud, "Distrywiwn y pren a'i ffrwyth; torrwn ef 
ymaith o dir y rhai byw, fel na chofir ei enw mwy." O 
ARGLWYDD y Lluoedd, barnwr cyfiawn, chwiliwr y 
galon a'r deall, rho i mi weld dy ddialedd arnynt, canys 
i ti y datguddiaf fy nghwyn.  

 
Salm 54 
O Dduw, gwareda fi / trwy dy / enw : 
a thrwy dy nerth / cyfiawn/ha – / fi. 
O Dduw / gwrando • fy / ngweddi : 
rho / glust i / eiriau • fy / ngenau. 
Oherwydd cododd gwŷr trahaus yn fy erbyn • 
 ac y mae gwŷr didostur yn / ceisio • fy / mywyd : 
nid / ydynt • yn / meddwl • am / Dduw. 
Wele, Duw yw fy / nghynorth/wywr : 
fy Arglwydd / yw cyn/haliwr • fy / mywyd. 
Bydded i ddrygioni ddychwelyd / ar fy • nge/lynion : 
trwy dy wir/ionedd • di/ddyma / hwy. 
Aberthaf yn ewy/llysgar • i / ti : 
clodforaf dy enw, O Arglwydd, o/herwydd / da – / yw; 
Oherwydd gwaredodd fi o / bob cy/fyngder : 
a gwneud imi orfo/leddu / dros • fy nge/lynion. 
 
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Marc.   
Gogoniant i ti, O Arglwydd.  
 

Wedi iddynt adael y lle hwnnw, yr oeddent yn teithio  

trwy Galilea. Ni fynnai Iesu i neb wybod hynny, 
oherwydd yr oedd yn dysgu ei ddisgyblion ac yn 
dweud wrthynt, "Y mae Mab y Dyn yn cael ei draddodi 
i ddwylo pobl, ac fe'i lladdant ef, ac wedi cael ei ladd, 
ymhen tri diwrnod fe atgyfoda." nid oeddent hwy'n 
deall ei eiriau, ac yr oedd arnynt ofn ei holi. Daethant i 
Gapernaum, ac wedi cyrraedd y tŷ gofynnodd iddynt, 
"Beth oeddech chwi'n ei drafod ar y ffordd?" Ond tewi 
a wnaethant, oherwydd ar y ffordd buont yn dadlau 
â'i gilydd pwy oedd y mwyaf. Eisteddodd i lawr a 
galwodd y Deuddeg, a dweud wrthynt, "Pwy bynnag 
sydd am fod yn flaenaf, rhaid iddo fod yn olaf o bawb 
ac yn was i bawb." A chymerodd blentyn, a'i osod yn 
eu canol hwy; cymerodd ef i'w freichiau, a dywedodd 
wrthynt, "Pwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn 
yn fy enw i, y mae'n fy nerbyn i, a phwy bynnag sy'n fy 
nerbyn i, nid myfi y mae'n ei dderbyn, ond yr hwn a'm 
hanfonodd i."  

Dyma Efengyl yr Arglwydd 
Moliant i ti, O Grist.  
 

Y Bregeth 

“A chymerodd Iesu blentyn, a’i osod yn eu canol hwy; 
cymerodd ef i’w freichiau, a dywedodd wrthynt, “Pwy 
bynnag sy’n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw i, y 
mae’n fy nerbyn i”.  Marc 9:36 

Uchelgais a mawredd yw’r ddwy thema sy’n rhedeg 
trwy y darlleniad o’r efengyl y bore ‘ma.  Yma, yn yr 
efengyl fe welwn ni uchelgais noeth y disgyblion wrth 
iddynt brysur ddadlau ymhlith ei gilydd “pwy oedd y 
mwyaf” yn eu plith, a hefyd fe gawn Iesu wrth ymateb 
iddynt yn dangos a diffinio inni o’r newydd ystyr gwir 
fawredd. 

 Un o’r pethau hyfryd wrth edrych a 
chanolbwyntio ar helyntion disgyblion Iesu yn yr 
efengyl yw sylweddoli mor ddynol a bydol yr oeddent.  
Doedden nhw ddim yn gewri ysbrydol, a’u meddyliau 
ar bethau uwch.  Doedden nhw ddim yn deall popeth 
ar unwaith na chwaith yn ddilychwyn a pherffaith eu 
bucheddau.  Doedd eu ffydd chwaith, ddim mor 
gadarn a chryf a hynny.  Cofiwn i Iesu eu ceryddu a 
dweud wrthynt, “chwi o ychydig ffydd” pan 
ddechreuasant bryderu a hwythau mewn cwch bach 
ynghanol y storm.  Ni ddylwn ni synnu yn hyn o beth.  
Wedi’r cyfan, disgyblion oeddent, eu gwaith oedd 
dysgu wrth law yr athro da ac mae’r gwaith o ddysgu 
yn golygu gwneud camgymeriadau o bryd i’w gilydd.  
Onid trwy ein camgymeriadau yr ydym wedi dysgu 
rhai o wersi pwysiaf bywyd?  A phan edrychwn ni ar 
ddisgyblion Iesu, fe welwn ni eu bod yn amlach na 



pheidio yn cam-ddeall ei eiriau, yn araf i wrando ac yn 
araf i ddeall.  Yn amlach na pheidio fe welwn ni eu bod 
yn rhoi eu traed ynddi heb iddynt sylweddoli hynny.  
Ond, roedd eu cariad a’u ffyddlondeb tuag at Iesu a’u 
teyrngarwch iddo yn ddiamod, a’u hawydd i ddysgu a 
thyfu fel ei ddisgyblion yn ddi-gwestiwn.  Daw cysur 
inni wrth sylweddoli mor ddynol, bydol a ffaeledig 
oedd y disgyblion, yn enwedig pan faglwn ninnau, neu 
y cawn ninnau fel hwythau drafferth i ddeall geiriau 
Iesu.  Yma, eto, fe welwn nid ein gallu i ddeall a chael 
popeth yn iawn sy’n gwneud disgybl da, ond yr awydd 
i ddilyn, dysgu a thyfu yn ein perthynas â’r Athro da.  

 Mae’r darn o efengyl Marc heddiw yn un o’r 
darnau hynny lle gwelwn ni’r disgyblion yn rhoi eu 
traed ynddi.  Roedd Iesu wedi mynd â nhw ar eu 
pennau eu hunain, i ffwrdd o’r tyrfaoedd oedd yn 
mynnu ymgasglu o’i amgylch er mwyn treulio amser â 
nhw a’u paratoi ar gyfer yr hyn oedd yn mynd i 
ddigwydd iddo unwaith iddynt gyrraedd Jerwsalem.  
Am yr eilwaith fe ddechreuodd Iesu sôn wrthynt am 
natur ei farwolaeth, “y mae Mab y Dyn yn cael ei 
draddodi i ddwylo pobl, ac fe’i lladdant ef, ymhen tri 
diwrnod fe atgyfoda” meddai wrthynt. Doedden nhw 
ddim yn deall ei eiriau, ac yr oeddent yn rhy ofnus i 
ofyn am esboniad pellach.  Efallai bod yr holl sôn am 
‘draddodi i ddwylo’ anwir, a ‘lladd’ ac ‘atgyfodi’ yn rhy 
ddwys a thrwm i’r disgyblion, a doedden nhw ddim 
am wrando ar unrhyw siarad am Iesu’n marw.  Er mor 
ddwys a difrifol oedd siarad Iesu a’r Iesu ei hun yn 
ceisio paratoi ei ddisgyblion am y dioddefaint a’r groes 
a oedd yn aros amdano yn Jerwsalem, roedd 
meddyliau’r disgyblion ar bethau llawr mwy dynol a 
bydol.  Nid geiriau dwys Iesu am y “groes a’r 
dioddefaint” oedd testun eu siarad ymhlith ei gilydd, 
ond yn hytrach y dadlau ymhlith ei gilydd “pwy oedd y 
mwyaf yn eu plith”.  Pan ofynnodd Iesu beth oedd 
testun eu trafodaeth – doedd y naill na’r llall yn barod 
i’w ateb. Roedd y disgyblion yn gwybod nad ar bethau 
Duw oedd eu bryd, ond ar bethau dynol.  

 Does dim sydd yn fwy dynol nac uchelgais – yr 
awydd i fod yn flaenllaw, yn gyntaf, yr awydd i fod y 
gorau ac i gyrraedd y brig, yr awydd i dderbyn clod a 
pharch gan eraill, yr awydd am gydnabyddiaeth a 
gwobr.  Mae uchelgais yn rhan o fod yn ddynol a does 
dim byd yn bod ag uchelgais ynddo ei hun. Mae angen 
rhywbeth i’n gyrru ymlaen, mae angen rhywbeth i’n 
hymestyn, mae angen gosod nod i’w gyrchu ato, neu 
fe all bywyd fynd ychydig bach yn ddi-gyfeiriad.  Pan 
edrychwn ni yn ôl dros y canrifoedd ar hanes y 
ddynoliaeth, fe welwn mai uchelgais, uchelgais 
unigolion yn amlach na pheidio, sydd wedi gyrru 
dyfeisgarwch, codi safonau ac arwain at bob math o 

ddatblygiadau yr ydym heddiw yn cymryd yn gwbl 
ganiataol.  Ond wrth gwrs, mae ochr dywyll i uchelgais 
hefyd, mae’r uchelgais am rym a thir ac am goncwest 
wedi arwain at ryfeloedd a phob math o drybini.  Mae 
uchelgais noeth yn dallu pobl rhag gweld y niwed a 
achosir wrth iddynt sathru eraill o dan draed i 
gyrraedd y brig.  Mae’r ffin rhwng uchelgais adeiladol, 
ac uchelgais niweidiol yn gallu bod yn denau iawn, ac 
nid yw’n hawdd bob amser i sylweddoli pan mae un 
wedi croeso o’r naill i’r llall, o’r adeiladol i’r niweidiol. 

 A dyna a welwn ni gyda’r disgyblion, roedd eu 
huchelgais i “fod y mwyaf” wedi troi’n ddadl chwyrn 
rhyngddynt, pob un yn ceisio gwthio ei hun i’r brig, 
pob un yn dadlau ei achos ac yn ceisio dwyn perswâd 
ar y gweddill o’i deilyngdod i fod ‘y mwyaf’, ‘y blaenaf’ 
yn ei plith.  Roedd Iesu wedi hen synhwyro beth oedd 
natur y ddadl, roedd hefyd yn ymwybodol bod y math 
hwn o ddadlau yn gallu troi’n chwerw’n hawdd.  Nid 
yw Iesu yn eu beirniadu nhw am eu huchelgais, ond yn 
hytrach mae’n troi eu huchelgais ar ei ben.  Nid trwy 
ddadlau ymhlith ei gilydd y mae cyrraedd y brig – nid 
trwy geisio bod yn flaenaf ac arglwyddiaethu dros 
eraill y mae cyrraedd y brig, ond yn hytrach trwy 
ymostwng i wasanaeth gostyngedig.  Dywedodd Iesu, 
“Pwy bynnag sydd am fod yn flaenaf, rhaid iddo fod yn 
olaf o bawb ac yn was i bawb”.  Dyma ni’n gweld Iesu 
yn troi uchelgais ar ei ben.  Yn amlach na pheidio yn y 
byd, yr uchelgais yw bod yn feistr, ond yma fe welwn 
ni Iesu yn dweud mai’r gwas yw’r mwyaf a’r blaenaf – 
nid y meistr.  

 Wrth gwrs, erbyn heddiw yn y wlad hon, 
mae’r gair “gwas” yn hynod o hen ffasiwn.  Efallai y 
gwnawn ni sôn am was ffarm, neu weision sifil ond 
dyna i gyd.  Ond wedi dweud hynny, wrth feddwl am y 
ddwy enghraifft hon fe welwn ni rywbeth o 
bwysigrwydd a gwaith gweision.  Wedi’r cyfan, y 
gweision sy’n gwneud y mwyafrif o’r gwaith caled, a 
hynny yn y cefndir, yn sicrhau bod popeth yn rhedeg 
yn esmwyth ac yn amlach na pheidio eraill sy’n derbyn 
y clod am eu gwaith.  Mae sôn ar hyn o bryd am 
brinder gyrwyr i gludo nwyddau i’r siopau, a phrinder 
gweithwyr i weini mewn tai bwyta, a phrinder 
gweithwyr i fedi’r cynhaeaf, y rheiny sy’n gweithio yn 
y cefndir yn dawel bach yn gwneud eu gwaith, ond 
hebddyn nhw fe welwn ni fylchau ar y silffoedd yn yr 
archfarchnadoedd a’r cnydau sy’n barod i’w 
cynhaeafu yn pydru yn y caeau.  Ac fe allwn ni feddwl 
am yr holl swyddi eraill, pwysig, hanfodol i’n bywydau 
beunyddiol, lle mae pobl yn ymroi ac yn gweithio yn y 
cefndir, heb dderbyn fawr o glod am eu gwaith a’u 
hymroddiad ond sy’n sicrhau bod cymdeithas yn 
rhedeg yn esmwyth.  



 Ac fe gymerodd Iesu blentyn a’i osod yng 
nghanol y disgyblion a dweud wrthynt, “Pwy bynnag 
sy’n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw i, y mae’n fy 
nerbyn i”. Nid oedd gan blentyn fawr o statws yn yr 
hen fyd, doedd ganddo ddim eiddo ei hun, na 
chyfoeth, na dylanwad, na llawer o lais.  Y mae angen 
pethau ar blentyn, pethau nad yw plentyn yn gallu 
darparu iddo ei hun.  Ond yn y weithred o ofalu am 
blentyn – sy’n methu talu yn ôl – fe welwn beth yw 
gwir natur gwasanaeth – a’r mawredd a ddaw trwy 
estyn law o gymorth nid er mwyn ennill clod, a 
chyrraedd y brig, na ddisgwyl cael unrhyw beth yn ôl, 
ond y mawredd a ddaw o wybod ynom ein hunain, ein 
bod yn was i rywun arall, a thrwy wasanaethu mewn 
gostyngeiddrwydd, ein bod yn gwasanaethu Iesu Grist 
ei hun, gwas y gweision.  Amen.   

Credo Nicea 

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 

Gadewch inni weddïo ar y Tad y dioddefodd ei Fab 
frad a marwolaeth er mwyn achub y byd. 

Glanha’r Eglwys oddi wrth uchelgais bydol ac 
ymorchestu ffals....Mewn symlrwydd fel symlrwydd, 
bydded i’th bobl dy ddilyn di yn eofn, gan garu ei 
gilydd.  
Arglwydd yn dy drugaredd 
Gwrando ein gweddi 
 
Dyro dangnefedd i leoedd cythryblus y byd, lle mae 
rhyfel yn dinistrio bywyd dynol a phrydferthwch dy 
greadigaeth di.  Tawela feddyliau’r rhai sydd yn 
ymgiprys am rym, fel y gallant brofi rhyddid dy 
wasanaeth di.  
Arglwydd yn dy drugaredd 
Gwrando ein gweddi 
 
Bendithia blant ein teuluoedd a’n cymuned....Bydded 
i’w diniweidrwydd ein dysgu ni i osgoi unrhyw beth a 
all ddinistrio cytgord bywyd.  
Arglwydd yn dy drugaredd 
Gwrando ein gweddi 
 
Gweddïwn dros y rhai sy’n dioddef oherwydd rhyfel a 
thrais, y rhai sydd wedi colli eu hanwyliaid ac sydd 
wedi cael eu herlid o’u cartrefi....dyro iddynt loches lle 
y gallant ail-adeiladu eu bywydau.  Rho dy fendith ar y 
ffoaduriaid o Afghanistan sydd yn ymgartrefi yma yng 
Nghymru a’r rheiny sydd yn rhoi cymorth iddynt.  
Arglwydd yn dy drugaredd 
Gwrando ein gweddi 
 
Gwrando arnom wrth i ni gofio’r rhai hynny a fu farw 
yn nhangnefedd Crist.  Rhodded y Gwaredwr 
atgyfodedig  iddynt ran yn ei lawenydd.  
Arglwydd yn dy drugaredd 
Gwrando ein gweddi 
 
Fel gweision Crist offrymwn ein gweddïau yn 
ostyngedig yn ei enw.  
Dad trugarog  
derbyn y gweddïau hyn  
er mwyn dy Fab 
ein Gwaredwr Iesu Grist.  Amen.  
  

O Iesu mawr, pwy ond tydi 
Allasai farw drosom ni, 

A’n dwyn o warth i fythol fri? 
Pwy all anghofio hyn? 

 
 



Doed myrdd ar fyrdd o bob rhyw ddawn 
I gydfawrhau d’anfeidrol Iawn – 

Y gwaith a wnaethost un Prynhawn 
Ar fyth-gofiadwy fryn. 

 
Nid yw y greadigaeth faith, 

Na’th holl arwyddion gwyrthiol chwaith 
Yn gytbwys â’th achubol waith – 

Yn marw i ni gael byw. 
 

Rhyfeddod heb heneiddio mwy 
Fydd hanes mawr dy farwol glwy, 
Ni threiddia tragwyddoldeb trwy 

Ddyfnderoedd cariad Duw. 
William Ambrose (Emrys) 
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Cymun Ysbrydol  
 
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.  
 
Iawn yn wir, ein dyletswydd a’n llawenydd 
bob amser ac ym mhob lle 
yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, 
hollalluog a bythfywiol Dduw, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 
 
Sydd trwy ei angau ei hun 
wedi dinistrio angau 
a thrwy ei atgyfodiad i fywyd 
wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. 
 
Felly, gyda llu’r angylion 
a holl gwmpeini’r nef, 
cyhoeddwn ogoniant dy enw 
ac ymuno â hwy yn eu hemyn diderfyn o fawl: 
 
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. 
 
 

Yr hanes Sefydlu Swper yr Arglwydd: I Corinthiaid 11: 
23-26 
 
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. 

 
 
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”.  
 
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 dangnefedd.   
 
Diolchwch i’r Arglwydd, oherwydd graslon yw: 
ei gariad sy’n dragywydd.  
 
Hollalluog Dduw, 
dysgaist ni trwy dy Fab 
mai cariad yw cyflawniad y gyfraith: 
dyro i ni dy garu â’n holl galon 
a’n cymdogion fel ni ein hunain; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 

Iesu, Iesu, ‘rwyt ti’n ddigon, 
Llawer mwy wyt ti na’r byd; 
Mwy trysorau sy’n dy enw 
Na thrysorau’r India i gyd; 

Oll yn gyfan 
Ddaeth i’m meddiant gyda’m Duw. 

 
Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd, 

Gwyn a gwridog yw ei wedd; 
Brenin y brenhinoedd ydyw 

Yma a thu draw i’r bedd; 
Mae dy degwch 

Wedi f’ennill ar dy ôl. 
 

Y mae gwedd dy wyneb grasol 
Yn rhagori llawer iawn 

Ar bob peth a welodd llygad 
Ar hyd wyneb daear lawr; 

Rhosyn Saron, 
Ti yw tegwch nef y nef. 

William Williams, Pantycelyn. 
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Nghymru Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng 
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Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr 
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