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 Penblwyddi hapus iawn! 

Mae’r flwyddyn 2019 yn dynodi penblwyddi nodedig i gymaint o aelodau Dewi Sant!     
Cynhaliwyd parti ar y cyd yng ngwesty’r Hilton ar Awst 30ain i ddathlu cyrraedd eu cerrig 
milltir! 



Tud 2 Cloch Dewi 

 
Adroddiad ar Gynhadledd yr Esgobaeth 

Bob blwyddyn, ar ddydd Sadwrn olaf mis Medi, mae holl glerigion ac un cynrychiolydd o bob eglwys 
yn yr esgobaeth yn dod ynghyd ar gyfer Cynhadledd yr Esgobaeth. Gwaith y gynhadledd yw llywio 
bywyd yr esgobaeth a thrafod unrhyw faterion sydd o bwys i’w bywyd a’i chenhadaeth. Eleni, fe’i 
cynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru, St Ioan Fedyddiwr yn Aberdâr. 

Ar ôl gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid cafwyd Anerchiad Llywyddol yr esgob. 

Anerchiad Llywyddol 

Dechreuodd yr esgob trwy alw ar yr Esgobaeth i ymuno 
ag antur newydd a chyffroes, sef Blwyddyn y Bererindod. 
Mae hanes hir a chyfoethog yn perthyn i’r esgobaeth hon, 
ac mae ganddi nifer o gyfrifoldebau o ran gwasanaethu ei 
chymunedau. Mae Blwyddyn y Bererindod yn gyfle i ni 
ddwyn ysbrydoliaeth o’n hanes i’n cynorthwyo ni i ailgydio 
yn ein cyfrifoldebau heddiw. Yn ystod y deng mlynedd 
diwethaf, y mae rhannau o’r eglwys yn ne Cymru wedi 
gweld gostyngiad o 37% yn y nifer sy’n mynychu ei 
gwasanaethau ar y Sul. Erbyn hyn mae’r nifer o bobl sy’n 
honni ei bod yn ddigrefydd ar gynnydd ac mae nifer 
gynyddol yn ansicr o beth yw perthnasedd yr eglwys i’w 
bywydau ac i gymdeithas. Yn ychwanegol i hyn, nid yw’r 
eglwys yn llwyddo i gyfathrebu’n ystyriol â’r cenedlaethau 
iau. Er hyn ni ddylem anghofio mai’r eglwys yw’r sefydliad 
â’r nifer fwyaf o wirfoddolwyr yng Nghymru a bod ganddi 
bresenoldeb ym mhob cymuned yn yr esgobaeth hon. 
Ond, meddai’r Esgob, ni allwn anwybyddu’r heriau sydd 
yn ein hwynebu. 

Mae strategaeth newydd yr esgobaeth, “Lle mae ffydd yn 
cyfrif” yn ymateb cadarn a beiddgar i heriau presennol yr 
eglwys. Mae’n strategaeth sydd â blaenoriaethau pendant 

ac uchelgeisiol ac sy’n dangos i eraill bod “ffydd yn cyfrif”. Mae’r esgobaeth am fod yn uchelgeisiol, 
ac felly mae’n cyflwyno cais i Gronfa Genhadol yr Eglwys yng Nghymru am ychydig dros £3miliwn. 
Mae’r esgobaeth ei hun yn barod i ryddhau £3miliwn o’i chronfa gadw i wireddu’r weledigaeth hon. 
Bydd y swm o £6miliwn yn fuddsoddiad sylweddol a beiddgar i ddyfodol yr esgobaeth. Os bydd y 
cais yn llwyddiannus bwriadir creu swyddi newydd a chyflogi unigolion i weithio mewn ysgolion er 
mwyn cyrraedd pobl ifanc. Nodwyd gan yr esgob bod dros 30% o boblogaeth Cymru sydd o dan 
18mlwydd oed yn byw yn yr Esgobaeth hon. Bydd swyddi newydd yn cael eu creu er mwyn helpu a 
hybu eglwysi plwyf ac ardaloedd gweinidogaeth i ddatblygu eu strategaeth genhadol eu hunain a’i 
gweithredu. Yn ychwanegol at hyn, bydd eglwys newydd ar gyfer y byddar yn cael ei sefydlu yn 
ogystal ag Eglwys newydd (Eglwys Adnoddau) yng Nghaerdydd i gyrraedd y rheiny sydd o dan  
30mlwydd oed. Dywedodd yr Esgob bod yr esgobaeth yn barod i fuddsoddi’n sylweddol er mwyn 
gwireddu’r strategaeth hon oherwydd credai bod “ffydd yn cyfrif”. 

Yn sgil hyn, gofynnodd yr esgob i ni feithrin cymeriad â llawenydd yn brif nodwedd iddo. Dywedodd 
bod llawenydd yn wahanol iawn i hapusrwydd. Wrth wraidd llawenydd y mae ymdeimlad dwfn o 
bresenoldeb Duw yn ein bywydau a hoffai gweld llawenydd yn un o werthoedd canolog yr esgobaeth 
hon. 

Yn ogystal â hyn, os ydym am ddangos i eraill bod “ffydd yn cyfrif” meddai, mae’n bwysig ein bod fel 
eglwysi’r esgobaeth yn gwneud pob ymdrech i drafod y materion hynny sy’n bwysig i bobl tu allan i’r 
eglwys. Mae tri phrif achos o bryder i nifer - newid hinsawdd, dylanwad technegol ar fywyd 
beunyddiol a’r nifer gynyddol o bobl, o bob oedran o fewn i’n cymunedau sy’n cael eu llethu gan 
unigedd.  
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Yn olaf, soniodd yr esgob am bwysigrwydd pererindod.  Nid yw’r gair pererindod bellach yn cael 
ei ystyried fel gair crefyddol, ac mae nifer o bobl nad ydynt yn arfer ffydd yn hapus iawn i siarad 
am fynd ar bererindod wrth ymweld â lle sydd ag arwyddocâd iddynt.  Mae canolbwyntio ar 
bererindod yn gyfle euraidd i ni ailgysylltu â’n gwreiddiau ysbrydol, adnewyddu ein ffydd ac 
ymgymryd o’r newydd â’n cyfrifoldebau i wasanaethu ein cymunedau yn fwy effeithiol.  
Gorffennodd yr esgob ei hanerchiad trwy ofyn i ni i gyd ystyried, wrth i ni gychwyn ar Flwyddyn 
y Bererindod: “Beth mae’n ei olygu i ni i fod yn bererin heddiw”? 

Eglwys Gadeiriol Llandaf: 
Cafwyd cyflwyniad gan glerigion y Gadeirlan yn ein diweddaru o’r newidiadau pellgyrhaeddol a 
fu ar y gweill yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Bellach mae pedwar clerigwr llawn amser yn 
gwasanaethu’r Gadeirlan, y Deon (y Tra Pharchedig Gerwyn Capon) sydd â’r gwaith o 
oruchwylio pob agwedd o fywyd, gwaith a chenhadaeth y gadeirlan, y Canon Preswyl (Canon 
Graham Holcombe) sy’n gofalu am waith bugeiliol y plwyf, y Canon Prif Gantor (Canon Mark 
Preece) sy’n gyfrifol am y gwasanaethau ac yn gofalu am anghenion bugeiliol aelodau corau’r 
gadeirlan, ac yna’r Canon Ganghellor (Canon Dr Jan van der Lely) sy’n gyfrifol am waith 
addysgol ac ymgysylltu ag eglwysi’r esgobaeth.  Diben y newidiadau hyn yw sicrhau bod yr 
Eglwys Gadeiriol yn fam eglwys i’r esgobaeth ac yn adnodd iddi.  
 
Yn ogystal â hyn mae Cabidwl y Gadeirlan (y corff sy’n ei llywodraethu) wedi cael ei 
adnewyddu’n llwyr ac am y tro cyntaf yn ei hanes mae’n cynnwys canoniaid lleyg.  Yn 2020 
bydd y Gadeirlan yn dathlu 900mlwyddiant ei sefydliad ac mae nifer o ddigwyddiadau yn cael 
eu trefnu i nodi’r achlysur.  

 
Cabidwl Newydd Eglwys Gadeiriol Llandaf 
 

Lansio Blwyddyn y Bererindod  
 
Ar ddiwedd y Gynhadledd lansiwyd Blwyddyn y Bererindod 
gydag Archddiacon Wrecsam, yr Hybarch John Lomas yn 
cyflwyno ffon y pererin i’r esgob mewn gwasanaeth syml.  
Bu’r ffon hon yn rhan o flwyddyn y Bererindod yn Esgobaeth 
Mynwy yn 2012 ac Esgobaeth Llanelwy yn 2013.  Mae’r 
daith anturus wedi dechrau.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archddiacon Wrecsam yn cyflwyno ffon y pererin  



Tud 4 

Cloch Dewi 

  

 
Blwyddyn o bererindod 2020 

Dyddiadau arwyddocaol 
 

Sadwrn 28ain Medi 2019 Lansiwyd yng Nghynadledd yr Esgobaeth 

 

Sul Ionawr 12fed prynhawn: Gwasanaeth yn y Gadeirlan. Bydd 3 set o arteffactau yn cael eu bendithio gan 
ddechrau ar eu pererindod o amgylch y plwyfi. Pob eglwys ac ysgol eglwysig i dderbyn cannwyll. Bydd cwrs 
Garawys ar y flwyddyn o bererindod yn cael ei ddosbarthu ar ddiwedd y gwasanaeth.   

 

Sul Mehefin 7fed: Sul y Drindod. Cynhelir gwasanaeth arbennig i nodi canmlwyddiant y dadgysylltiad ymhob 
eglwys gadeiriol yng Nghymru am 3pm. 

 

Sul Mehefin 28ain: ‘Guide me O’ – digwyddiad esgobaethol 

 

Sadwrn / Sul 17eg / 18fed Hydref: Dathliad Archddiaconiaeth Llandaf yn y Gadeirlan 

  

Sul 10fed Ionawr 2021: prynhawn: Gwasanaeth yn y Gadeirlan. 3 set o arteffactau yn dychwelyd, wedi 
cwblhau eu blwyddyn o bererindod esgobaethol.   

 

2020 bydd y 900fed penblwydd ers gosod sylfaeni Cadeirlan Llandaf gan yr Esgob Urban yn 1120. Mae Llyfr 
Llandaf yn nodi’r dyddiad pan ddechreuodd y Gwaith ar 14eg Ebrill 1120. Fel rhan o’r gwaith gofynodd Urban i 
Gruffydd ap Cynan, Brenin Gwynedd, am yr hawl i drosglwyddo creiriau Sant Dyfrig, sylfaenydd y gymdeithas 
fynachaidd gyntaf yn Llandaf, o Ynys Enlli i’r eglwys gadeiriol newydd. 

 

Yn ogystal bydd yr Eglwys yng Nghymru yn dathlu ei chanmlwyddiant yn 2020. Gosodir dathliadau ’r eglwys 
gadeiriol a rhaglen pererindod yr esgobaeth felly yng nghyd destun digwyddiadau taleithiol ar draws y wlad. 
Bydd yno rhywbeth at ddant pawb. 
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  Colofn y Ficer 

 

 

Annwyl Gyfeillion, 

Mae tueddiad gennym i gymryd pethau yn 
ganiataol, yn enwedig y pethau hynny y bu’n 
rhaid i’n cyndeidiau ymladd drostynt a 
gweithio’n galed i’w sicrhau.  Meddyliwch 
am addysg, er enghraifft. Ar un adeg, y 
cefnog yn unig oedd yn gallu fforddio i dalu 
am addysg ac ychydig iawn oedd yn ddigon 
ffodus i ddod o hyd i noddwr.  Dim ond yn 
1870 y daeth addysg gynradd yn statudol ac 
ar gael i bob plentyn o dan 
10mlwydd oed yn ddi-dâl. 
Erbyn heddiw yr ydym yn 
cymryd yn ganiataol fod 
addysg rad ac am ddim ar 
gael i bawb o dan 18mlwydd 
oed yn y wlad hon.  Yn yr un 
modd, fe allwn ni feddwl am 
ofal iechyd.  Cyn sefydlu’r 
Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (GIG) yn 1948 o 
dan arweiniad y Gweinidog 
Iechyd, y Cymro, Aneurin 
Bevan, yr oedd gofal 
meddygol yn dibynnu ar 
allu’r claf neu ei deulu i dalu 
am y gwasanaeth.  Bellach, 
yr ydym yn cymryd yn ganiataol bod gofal 
meddygol a thriniaeth ar gael i ni yn ddi-dâl 
pan yr ydym ei angen.  Diolch byth am 
hynny. Gwyddom ein bod trwy dalu trethi yn 
cyfrannu tuag at gynnal y gyfundrefn addysg 
a’r gwasanaeth iechyd sydd yn caniatáu i 
bawb elwa ohonynt yn eu tro. 

Ond beth am ddŵr glân? Beth am 
lanweithdra ac yn y blaen?  Pethau yr ydym 
bellach yn eu cymryd yn hollol ganiataol, a 
heb feddwl ddwywaith amdanynt.  Yr ydym 
yn troi’r tap ac mae dŵr glân yn llifo’n rhydd.  
Nid oes bellach angen cerdded milltiroedd i 
nôl dŵr o’r pump agosaf a’i gludo yn ôl i’r tŷ.   

Mae ein sbwriel yn cael ei gasglu’n aml a’i 
gludo naill ai i’r ganolfan ailgylchu neu i 
gladdfa sbwriel.  Ar un adeg, heb fod yn rhy 
bell yn ôl, roedd y tŷ bach yng ngwaelod yr 
ardd a’r gwastraff yn cael ei daflu i’r nant 
neu’r afon agosaf, neu’i gladdu yn yr ardd i 
fwydo’r riwbob!  Ar un adeg, roedd pobl yn 
taflu pob math o sbwriel a gwastraff, gan 
gynnwys carthffosiaeth, yn syth i’r afonydd 
a’r moroedd heb feddwl am yr effeithiau 
niweidiol ar yr amgylchedd, bywyd gwyllt, ac 
ar iechyd dyn.  Ar un adeg roedd cymaint o 
wastraff o’r diwydiant glo a diwydiannau 
eraill yn cael ei daflu i afon Taf nes bod y 
dŵr yn ddu a’r afon heb fywyd gwyllt ynddi.  
Cymerodd flynyddoedd lawer i’r awdurdodau 
gydnabod y cysylltiad rhwng y llygredd hwn 
â’r effeithiau ar fywyd gwyllt ac iechyd y 
trigolion.    

Dim ond dros y 30mlynedd diwethaf mae afon 
Taf wedi adfywio gyda bywyd yn ffynnu ynddi 
unwaith yn rhagor. 

Yr ydym yn cymryd cymaint yn ganiataol yn y 
wlad hon, ac eto yn rhannau o’r byd heddiw y 
mae addysg, gofal iechyd, dŵr glân a 

glanweithdra ar gael i’r cefnog yn unig 
a thu hwnt i gyrraedd y mwyafrif.  Ac 
felly, fel eglwys yr ydym wedi 
penderfynu cefnogi’r prosiect toilet 
twinning.  Prosiect syml yw hwn i helpu 
cymunedau mewn rhannau tlotaf o’r 
byd, neu mewn gwledydd sydd wedi’u 
rheibio gan ryfel, i adeiladu toiledau ac 
atal llygru afonydd â charthffosiaeth. 
Mae’r prosiect hefyd yn gweithio i 
ddarparu dŵr glân ac i addysgu pobl 
am y berthynas rhwng glanweithdra ac 
iechyd.  Am £60 y mae modd i ni 
efeillio un o doiledau’r eglwys â thoiled 
mewn rhan arall o’r byd, a thrwy hynny 
wneud cyfraniad adeiladol i gymuned 
arall, helpu i wella safonau byw pobl 

eraill, a rhannu yr hyn yr ydym yn dueddol i’w 
gymryd yn ganiataol yn y wlad hon. 

Mae’n adeg y Diolchgarwch, ac mae’r weithred 
o dalu diolch yn bwysig oherwydd ei bod yn ein 
cadw ni rhag cymryd pethau yn ganiataol.  Wrth 
ddiolch am y breintiau sydd gennym, dysgwn 
sut i’w gwerthfawrogi o’r newydd a gwelwn y 
pwysigrwydd o’u rhannu ag eraill.  St Paul a 
ddywedodd “y mae’r cymorth a ddaw [o’ch 
cyfraniad chwi], nid yn unig yn diwallu 
anghenion y saint ond hefyd yn gorlifo mewn 
llawer o ddiolchgarwch”. (II Cor 9:12).  Mewn 
geiriau eraill, o galonnau diolchgar y daw’r 
haelioni sy’n troi’n gymorth i eraill.  Trwy wneud 
y pethau bychain, y pethau sydd o fewn ein 
cyrraedd ni, y gallwn newid bywyd er gwell i 
eraill a’n cadw ninnau rhag cymryd yn ganiataol 
yr hyn sydd gennym eisoes.    

Gyda phob bendith, 

Dyfrig.  

 

Os hoffech ddysgu mwy am y prosiect toilet 
twinning ewch i’r wefan toilettwinning.org.  
Hefyd bydd elw’r stondin cynnyrch cartref ym 
mis Rhagfyr yn mynd tuag at y prosiect hwn.  



Tud 6 Cloch Dewi 

   Pigion o’r Cyngor Plwyfol Eglwysig Hydref 2019 
Cynhaliwyd y cyfarfod Nos Lun 23 Medi 
2019 

Llongyfarchwyd Gwion Rhisiart ar ei erthygl 
“Dim ond aros” yn ymdrin â’r pwnc llosg 
Brexit  a ymddangosodd yng nghylchgrawn 
Cristion rhifyn Medi/Hydref. 

Ein Stori Lawen - Mae’r gwaith o gyfieithu 
ein “Stori Lawen” i ieithoedd eraill wedi 
dechrau.  Bydd y gwaith yn ymddangos ar 
yr hysbysfwrdd tu allan i’r eglwys. 

Eglwys Eco - Yr ydym yn parhau i weithio 
tuag at gyrraedd safon Eglwys Eco, ac fel 
rhan o’r ymgais hon yr ydym wedi 
penderfynu, o dan gynllun 
“toilettwinning.org”,  gefeillio ein toiledau 
(pedwar i gyd) â thoiledau yn un o wledydd 
tlotaf y byd.  Bydd Cylch Dewi yn trefnu 
stondin cynnyrch cartref ar gyfer 1 Rhagfyr 
gyda’r elw yn mynd tuag at y prosiect hwn.  

Fel rhan o’r cynllun Eglwys Eco, yr ydym yn 
trefnu ymweliad â Siop Iechyd Da yn yr 
Eglwys Newydd (siop sero-garbon/ isel-
garbon) ar ddiwedd mis Hydref.  

Blwyddyn y Bererindod - Mae’r 
Esgobaeth wedi nodi’r flwyddyn 2020 yn 
Flwyddyn y Bererindod ac yn annog pob 
eglwys i drefnu pererindod/au.  Mae’r 
pwyllgor Cenhadu a Bugeilio yn ystyried 
gwahanol fannau lleol i ni ymweld â nhw 
e.e. Eglwysilan, Penrhys, neu ddilyn y 
Llwybr Heddwch. 

I nodi 400mlwyddiant Beibl Richard Parry/
John Davies (Y Beibl Cysegr Lân) yn 2020, 
bydd y llithoedd yn yr Hwyrol Weddi yn cael 
eu darllen o’r fersiwn hwn unwaith y mis 
trwy gydol y flwyddyn.   

Cymeradwywyd bwriad Cylch Dewi i gynnal 
Gŵyl Flodau mewn dwy flynedd ar y thema 
“Cadwraeth”. 

Mae cynnydd yn y nifer o unigolion sy’n 
gwersylla am gyfnodau hir ar dir yr eglwys 
yn destun pryder, yn bennaf oherwydd 
natur y llanast y maent yn ei adael o 
amgylch yr eglwys.  Bwriedir trefnu cyfarfod 
â’r heddlu a thîm allgymorth digartrefedd 
Cyngor Caerdydd i drafod y ffordd orau i ni 
fel eglwys ymateb i hyn. 

 

Yr Organ - Mae angen gwneud gwaith 
sylweddol ar frys i adfer y peiriant chwythu.  
Penderfynwyd bwrw ymlaen â’r gwaith ym 
mis Tachwedd eleni.  Defnyddir peth o’r 
arian sydd yng Nghronfa Rosser i dalu am 
y gwaith.  Ni fydd yr organ ar gael i ni yn 
ystod mis Tachwedd. 

Toiledau- Penderfynwyd gofyn i’r pensaer 
ddarparu cynlluniau manwl gyda chostau ar 
gyfer ail-wneud y toiledau a chreu toiled 
sy’n hygyrch ac yn addas ar gyfer yr anabl.  

Ffenestri’r Eglwys – Derbyniwyd dau 
adroddiad ar gyflwr y ffenestri.  Mae angen 
gwaith sylweddol ar nifer ohonynt, ond 
penderfynwyd bod prosiect y toiledau yn 
cael blaenoriaeth. 

Bydd cafnau uchaf yr eglwys yn cael eu 
glanhau yn ystod y misoedd nesaf. 

Peiriant argraffu - Mae’r risograff 
presennol, sydd wedi bod gennym am dros 
ddegawd, yn dechrau dangos ei oed, felly 
penderfynwyd archebu peiriant newydd.  

Diolchgarwch am y Cynhaeaf – Mae’r 
niferoedd sy’n dod i’r gwasanaeth hwn wedi 
lleihau yn sylweddol dros y blynyddoedd 
felly bwriedir cynnal y Diolchgarwch ar yr ail 
Sul ym mis Hydref flwyddyn nesaf a’i 
gyfuno â’r gwasanaeth teuluol sy’n llai 
ffurfiol.          

 

  

Gwahoddir deunydd ar gyfer y rhifyn nesaf 

erbyn Rhagfyr 9fed      

Croesawn luniau, erthyglau, eitemau 

cymdeithasol, llythyron a.y.b.      

Cysylltwch â’r Golygydd -  

wyn@wynmears.com 

Dathlu’r Adfent 
Gwasanaeth o ddarlleniadau a 

cherddoriaeth 
 

Nos Sul 1 Rhagfyr 
am 6.00pm  
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Pobl y Plwyf 

Plant yr Ysgol Sul ar ddathliad y Diolchgarwch 

Ymweliad Cymdeithas Nos Iau â  

Synagog Unedig Caerdydd 

Heulwen, Delyth, Dilys a chyfaill ar daith 
cerdded ymysg clychau’r gog. 

Rhai o flodau hyfryd y Diolchgarwch 



Tud 8 Cloch Dewi 

Gwasanaethau’r Sul 

8.00am   Y Cymun Bendigaid 

10.30am Y Cymun Bendigaid ar gân  

               Gwasanaeth Teuluol (Ail Sul y mis) 

               Y Foreol Weddi a Phregeth  

               (Sul ola’r  mis)  

6.00pm   Yr Hwyrol Weddi a Phregeth 

               Cymun Bendigaidgydag emynau 

  

Dyddiadur yr Eglwys 

 

Hydref 

 
Dydd Sul 13 Hydref 
10.30am - Gwasanaeth Teuluol  
 
Dydd Sadwrn 19 Hydref  
10.30am - Coffi a Chlonc  
 
Nos Sadwrn, 26 Hydref 
7.00pm - Cyngerdd Dathlu Band Pres y Waun Ddyfal 
gyda  
Chôr Gwragedd Milwrol Caerdydd ac eraill 
 
Nos Iau 31 Hydref 
7.00pm – Cymdeithas Nos Iau 
Ymweliad â Iechyd Da (Siop sero-garbon) 
yn yr Eglwys Newydd   
 
Tachwedd 
 
Nos Wener, 1 Tachwedd 
7.30pm - Cymrodorion Caerdydd  
Siaradwr Gwadd Alun Guy – Tyfu’n Gerddor 
 
Dydd Sul 10 Tachwedd 
10.30am – Gwasanaeth Teuluol 

Nos Lun 11 Tachwedd 
7.30pm – Is-bwyllgor Cyllid ac Eiddo  
 
Nos Iau 14 Tachwedd 
7.30pm – Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd 
Trafod dyfodol y Cyngor  - Lleoliad i’w gadarnhau 
 
Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 
10.30am – Coffi a Chlonc 
 
Nos Iau 21 Tachwedd 
7.30pm - Cynhadledd y Ddeoniaeth 
 
Nos Sul 24 Tachwedd 
6.00pm – Y Cymun Bendigaid 1664 gyda Salmau Cân  
 
Nos Lun 25 Tachwedd 
7.30pm – Cyngor Plwyfol Eglwysig 
 
Nos Iau 28 Tachwedd 
7.30pm – Cymdeithas Nos Iau 
Noson yn y Chapter  

 
Nos Wener, 29 Tachwedd 
7.30pm - Cyngerdd Nadolig Côr Aelwyd y Waunddyfal 
 
Nos Sadwrn, 30 Tachwedd 
7.30pm – Cyngerdd Côr Philharmonic Caerdydd  
 
Rhagfyr 
 
Nos Sul 1 Rhagfyr 
6.00pm – Dathlu’r Adfent   
 
Nos Wener 13 Rhagfyr 
7.30pm - Cyngerdd Côr Siambr Prifysgol Caerdydd 
 
Dydd Sul 15 Rhagfyr 
10.30am – Gwasanaeth Teuluol y Nadolig 
 a chinio Nadolig yr Eglwys 
 
Nos Sul 22 Rhagfyr 
6.00pm – Naw Llith a Charolau 

Arglwydd dysg i’n weddïo    

Arglwydd y Cynhaeaf a phob trugaredd, 
bydd yn agos atom yn hydref y flwyddyn. 
Wrth i ddail ddisgyn, 
Boed i mi gofio gogoniannau’r cynhaeaf, 
cnydau’r meysydd,y ffrwythau’n pwyso ar y coed. 
Dysg i ninnau rannau cynhaeaf dy Gariad Di 
efo’r rhai yr ydym yn eu cwrdd bob dydd. 
Boed i harddwch euraidd y tymor hwn 
Aros yn ein bywydau a’n calonnau yn wastadol.  
Amen.  
Seiliedig ar weddi Wyddeleg 

O Dduw ein creawdwr, 
gwnaethost ni’n un â’r ddaear hon, 
i’w meithrin a dwyn ffrwyth ohoni; 
bydded i ni yn y fath fodd barchu ac anwylo 
popeth sy’n cael bywyd gennyt ti, 
fel y cawn rannu yng ngwaith y cread cyfan 
i esgor ar dy ogoniant cuddiedig, 
trwy Iesu Grist.  Amen.  
Janet Morley – Cwlwm Celtaidd 2018 


