
Eglwys Dewi Sant 
Caerdydd 

 
  eglwysdewisant.org.uk 
 

 EglwysDewiSant 

@eglwysdewisant 

 Tud 

Pwys y dydd 2 

Elusennau Eglwys 
Dewi Sant 

3 

Cerdd Corona 4 

O’r archif 5 

Yn y rhifyn hwn 

 Mawrth 2020 
 Cyf 6: Rhif 3 

Os am ragor o wybodaeth am    
Eglwys Dewi Sant: 

Ficer: Y Parchedig Dyfrig C. Lloyd 

Ffôn: 029 2056 6001  

E-bost: dyfriglloyd@hotmail.com 

Offeiriad: Y Parchedig Rhian Linecar 

Ffôn: 01446 760007 

E-bost: rlinecar@gmail.com 

 Tud 

Barbara Morgan a’r 
Lifeboys 

6 

Llythyr y Ficer 7 

Taith Margaret Davies i 
Seland Newydd 

8 

Pobl y Plwyf 9 

Arglwydd dysg i’n 
weddïo  

10 

   Gobaith teulu Dewi Sant 

Eglwys Dewi Sant ar yr aelwyd 

Goleuo ein canhwyllau ar noson Sul y Fam wrth inni baratoi ar gyfer cyfnod o ynysu rhag y  
feirws Covid-19. 



Tud 2 Cloch Dewi 

Pwys y dydd                            Y Parch Hywel J  Davies 

Gair a glywir drosodd a thro wrth sôn am 
argyfwng firws Covid-19 yw “unprecedented”. 
Mesur o`r gofid a`r pryder mae pobl yn ei 
deimlo yw ei ddefnyddio – ond 
dydy`r argyfwng bresennol ddim 
yn gwbl ddi-gynsail mewn 
gwirionedd. Does ond rhaid 
darllen am y pandemig a 
sgubodd trwy Ewrop rhwng 
Ionawr 1918 a Rhagfyr 1920 (y 
‘Spanish Flu’, fel y`i cam-enwir 
weithiau) i sylweddoli hynny. Hyd 
yn oed yn y Beibl bu rhaid i Iesu 
ymateb i ddryswch rhai wrth 
iddynt ddod wyneb yn wyneb â 
dioeddefaint. (Gweler Efengyl 
Luc, dechrau pennod 13). Yn wir 
mae`n werth cofio ar adeg fel hon bod Iesu 
wedi treulio o leiaf hanner ei weinidogaeth 
ddaearol yn iachau ac yn adfer pobl o`u 
dioddefaint. Petai poen ac afiechyd yn fwriad 
gan Dduw, am ba bynnag reswm, pam fyddai 
Iesu, Eneiniog Duw, yn herio a dadwneud 
cynlluniau ei Dad? Y gwir amdani yw taw 
adferiad ac iachâd, yn ysbrydol a chorfforol, 
sy`n nodweddu gweinidogaeth Iesu o`r 
cychwyn cyntaf. 
 
Ond mae problem dioddefaint a drygioni yn 
dal i`n drysu, yn arbennig y dyddiau hyn. Yn 
sgil y gwelliannau rhyfeddol sy wedi bod yn 
ein safonau byw mae`r ffaith ein bod mor 
ddiymadferth yn wyneb haint newydd yn ein 
syfrdanu. Nid fel hyn mae i fod, os bosib. 
Gynt, pan wynebwyd y ddynoliaeth gan 
argyfwng, bu crefydd yn falm a lloches i 
‘deulu`r poen’. Tua`r 18fed ganrif dechreuodd 
Rheswm, yn enw ‘Mudiad y Goleuo’, gymryd 
lle crefydd fel ymateb i ddioddefaint a chyni.  
Wedyn, tueddid ymddiried mewn gwahanol 
ideolegau gwleidyddol, megis Sosialaeth, fel 
ffyrdd i waredu`r ddynoliaeth rhag blinderau`r 
oes ddiwydiannol, newydd. Credai eraill, yn 
arbennig yn oes Fictoria, taw dyfeisgarwch a 
dycnwch Moderniaeth oedd y ffordd a 
warantai ‘Gynnydd’ i`r lliaws.  

Yn ystod yr 20fed ganrif gwelwyd pob un o`r 
ideolegau neu`r systemau cred hyn yn gwywo ac 

yn llesgáu. Bellach, dywedir ein bod mewn oes ‘Ôl
-fodern’, lle amheuir pob math o uwch-
naratif. Tybed ai hyn sy`n esbonio`r sioc 
a deimlwn wrth ystyried difrifoldeb 
argyfwng y Coronafirws? Nid fel hyn mae 
i fod…… 
 
Bydda` i`n difaru lawer tro bod addysg 
Glasurol – hen hanes Groeg a Rhufain - 
wedi diflannu o gwricwlwm ein hysgolion. 
Roedd y byd clasurol, ac athronwyr fel 
Platon, Aristoteles a Socrates, yn 
gwahaniaethu rhwng ‘Bod’ (Being) a 
‘Dyfod’ (Becoming). Duw yn unig (sut 

bynnag y`i dychmygir) oedd yn ‘Bod’ - achos Ef yn 
unig sy`n berffaith, sefydlog a digyfnewid. ‘Ar 
Ddyfod’ mae popeth arall – yn gyfnewidiol, yn 
amherffaith ac yn ansefydlog. Ceir rhaniad tebyg 
yn y Beibl gyda`i bwyslais ar y gwahaniaeth rhwng 
y  crëwr a`r creëdig. Soniai Paul, er enghraifft, am 
y greadigaeth “yn griddfan fel gwraig sydd mewn 
poen wrth eni plentyn.” (Beibl.com Rhufeiniaid 

8:22). Nid creadigaeth berffaith mohoni. Duw yn 
unig sy`n berffaith – a dyna, efallai, esboniad arall 
am y sioc a deimlem y dyddiau hyn. Mae`r 
gwahaniaeth gwaelodol hwn, rhwng y perffaith a`r 
amherffaith, wedi mynd yn angof. 

 
Sut mae ein ffydd yn ein cynnal a`n cryfhau yn 
wyneb hyn oll? Am un peth, rhaid hepgor y syniad 
taw Duw sy`n achosi dioddefaint y ddynoliaeth. 
Nid yn unig bod Iesu ei hun yn herio`r syniad 
hwnnw, ond mae ei holl weinidogaeth, yn ei 
wrthddweud. Yn wir, os taw`r bregus (o ran iechyd 
ac oedran, heb sôn am dlodi) sydd fwyaf mewn 
perygl heddiw, onid dyma`r union rai roedd Iesu yn 
blaenoriaethu eu llewyrch? Ond yn bennaf nid fel 
teyrn dialgar i ddychryn rhagddo y mae Iesu yn 
disgrifio`r Creawdwr, ond fel Tad, y mae ei ofal 
dros ei blant yn gyfamodol gariadlon. Daliwch i 
gredu – a rhowch eich pwys “ar freichiau`r Iesu”. 

Cofiwch gadw mewn cysylltiad – cysylltwch â 
rhywun nad ydych wedi cysylltu â nhw eto.   

Ymunwch â theulu What’s App  

Eglwys Dewi Sant  

am sgwrs, diddanwch a’r newyddion diweddara 
am ein plwyfolion—cysylltwch â  

Ann Mears 07977 530838 er mwyn ymuno â’r criw 
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Elusennau a gefnogir gan Eglwys Dewi Sant 

Cymdeithas y Beibl 
Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwr y 
Beibl Cymraeg. Yn 2014 cyhoeddwyd Y 
Beibl Cymraeg Newydd gyda Mynegair, 
ac yn 2015 cyhoeddwyd beibl.net mewn 
print am y tro cyntaf, sef y cyfieithiad 
mwyaf newydd o’r Beibl Cymraeg. 
 
Mae gan Gymdeithas y Beibl ei 
gwreiddiau yng Nghymru. Yng Nghymru y 
gwnaeth Mary Jones ei thaith gerdded 
enwog o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala i 
brynu Beibl yn ei hiaith ei hun, Cymraeg, 
gan y Parchedig Thomas Charles. 
 
Ei phenderfyniad i fod yn berchen ar ei 
Beibl ei hun y gallai ei ddarllen drosti ei 
hun a ysgogodd Mr Charles i weithio 
gydag eraill i sefydlu’r Gymdeithas 
Feiblaidd Frytanaidd a Thramor yn 1804. 
 
Heddiw mae Cymdeithas y Beibl yn 
parhau i weithio yng Nghymru ymhlith 
pobl sy’n siarad Cymraeg ac yn siarad 
Saesneg. Cymdeithas y Beibl yw prif 
gyhoeddwyr y Beibl yn Gymraeg. Mae ei 
chanolfan ymwelwyr, Byd Mary Jones yn 
Llanycil, y Bala yn gwneud stori Mary 
Jones, Thomas Charles, a Chymdeithas y 
Beibl yn wybyddus i genedlaethau 
newydd o dwristiaid, grwpiau ysgol ac 
eraill. Mae Agor y Llyfr hefyd yn 
weithredol iawn yng Nghymru,gan gymryd 
storiâu’r Beibl i ysgolion, y rhai Cymraeg a 
Saesneg y mhob rhan o’r wlad. 

 

United Society Partners in the Gospel 
 
Mae gwaith yr USPG yn fyd-eang ac yn 
canolbwyntio ar fywiogi ffydd, cryfhau 
perthnasau, datgloi potensial a bod yn 
bleidiol dros gyfiawnder ar draws y 
Gymundeb Anglicanaidd. 
 
Mae gan y Gymdeithas dri amcan 
strategol: 
 
Dros gyfiawnder - wrth  gyd-deithio ag 
eglwysi’r Cymundeb Anglicanaidd yn eu 
brwydrau yn erbyn anghyfiawnderau yn 
ymwneud â rhywedd, newid hinsawdd, 
ymfudiad, hawliau dynol pobl frodorol, a 
bywyd rhyng-grefyddol. Yn cefnogi 
Cristnogion ar draws y byd er mwyn ffurfio 
cymunedau o obaith a gwrthsafiad, ac yn 
ymdrechu i roi llwyfan i’r ffyddloniaid ymysg 
y rhai sydd â grym mewn byd seciwlar. 
 
Ail-feddwl ein cenhadaeth:  dod â phobl at 
ei gilydd o rannau gwahanol o’r eglwys fyd-
eang mewn sgyrsiau ac wrth ddysgu gan 
frwydrau dwys, er mwyn codi 
ymwybyddiaeth a dyfnhau ein dealltwriaeth 
fel Cristnogion rhyngddiwylliannol.    
 
Atgyfnerthu’r Eglwys a Chymdeithas: creu 
cysylltiadau rhwng esgobaethau a 
chymunedau eglwysi Prydain a’r Iwerddon, 
ac eglwysi Anglicanaidd dramor, gan geisio 
ffyrdd i alluogi ffydd a gweithredu i weithio 
law yn llaw. Cryfhau undod a gallu’r Eglwys 
Anglicanaidd wrth hybu addysg ac 
arweiniad i ddysgu wrth ein gilydd. 

Cymdeithas o bobl sydd wedi ei rhyddhau i 
ddilyn galwad Duw mewn cenhadaeth. Mae 
miloedd o bobl o bob rhan o gymdeithas yn 
rhan o’r CMS, ac yn gweddïo, dysgu a 
gweithredu’n gytûn i gyflawni’r alwad. 
Cred y Gymdeithas fod pob Cristion - ac 
yn y pen draw - pob person - wedi ei alw i 
ymuno yng nghenhadaeth Duw, ac mae 
gennym y potensial i ddod â her, newid, 
gobaith a rhyddid i’r byd. 

Mae gan bawb ei ran i chwarae.  
 
Gelwir pob un o bobl Duw i ymuno yn ei 
genhadaeth. Ond mae cymaint o rwystrau 
sy’n ein hatal rhag gweithredu -anrhefn, 
ofn, prysurdeb, diffyg adnoddau a 
chefnogaeth, ac yn y blaen. 
 
Rydym am groesi’r pethau hyn oddi ar y 
rhestr a gosod pobl yn rhydd rhag beth 
bynnag sy’n eu rhwystro rhag cyflawni’r 
genhadaeth. 



Tud 4 

Cerdd “Corona”                         Margaret Rees, Crwbin 
Mawrth 2020 

Pan oeddem yn ifancach 

A’r iaith yn gryf ac iach,  

A chapel, siop a thafarn 

Ymhob un pentre’ bach; 

 

Os caech rhyw dwtsh o annwyd 

Saim gŵydd amdani hi, 

Neu lawr i siop King Morgan 

Am foddion ych-y-fi. 

 

Ond nawr mae rhyw afiechyd 

Ddaeth draw o China bell, 

Ac os daw hwn i’r pentre’ 

Ni ddown ni fyth yn well! 

 

Yn blentyn, ‘roedd Corona 

Yn “bop” mewn potel “glass”, 

Caech geiniog o’i dychwelyd 

A hoffai pawb ei flas. 

 

Ond nawr mae’r hen Gorona 

Yn feirws diflas, cas 

A phawb yn ofn ei ddala 

Os mentrant fynd tu fas! 

 

Ond mae ‘na fodd ei goncro 

Yn ôl meddygon lu; 

Prynwch far o sebon 

I olchi’ch dwylo chi! 

 

Nawr ddwedodd Dewi wrthym 

Am wneud y pethau bach, 

A byddem fyw yn hapus – 

Mwy pwysig byw yn iach! 

 

Peth bach yw golchi dwylo 

‘Da sebon a dŵr glan 

Am ugain eiliad, dyna’i gyd 

Tra’n canu pwt o gân. 

 

Cewch ganu Penblwydd Hapus 

A hynny am ‘r ail dro 

God Save the Queen yw dewis rhai 

Ac eraill Jac y Do. 

 

‘N anffodus mae 'na bosib 

Bydd rhaid i’n gloi y drws 

A pheidio â mynd allan 

Mewn car, na thrên na bws, 

 

Beth ddaw ohonom wedyn? 

Rhaid aros yn y tŷ! 

Dim mynd i’r dre i siopa 

Na mynd am dro da’r ci! 

 

Dim cloncan gyda ffrindie, 

Dim wâc rownd siope’r dre, 

Dim ffrindie draw i swper, 

Dim mynd o le i le. 

 

Dim capel ar y Suliau, 

Na phaned yn y “Cwtsh”, 

Bydd bywyd yn wahanol 

Ond arian yn ein pwtsh! 

 

Os daw hi wir yn “lock down”, 

Rhaid cofio geiriau’r Sant, 

A gwneud y pethau bychain 

A ddysgom gynt yn blant. 

 

Rhaid carco’n gilydd cofiwch, 

A chodi’r ffôn bob dydd, 

I weld os yw’n cymydog 

O’r feirws , dal yn rhydd. 

 

Fe wnawn y pethau bychain 

A golchi’n dwylo’n dda 

I stopio’r haint rhag lledu 

A’i gladdu erbyn ha’. 

Cloch Dewi 
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Atgof o’r gorffennol                          

Gyda diolch i Eryl Fuge am dwrio yn yr archif a dod o hyd i’r daflen hon o 
achlysur yn croesawu plwyfolion Eglwys Dewi Sant adre o’r Ail Ryfel Byd. 



Tud 6 Cloch Dewi 

  

Gwahoddir deunydd ar gyfer y rhifyn 

nesaf erbyn Mehefin 26ain 2020           

Cysylltwch â’r Golygydd -  

wyn@wynmears.com 

 Barbara Morgan a’r “Lifeboys”                                    

Bu cryn ddyfalu ynglŷn â beth fyddai cynnwys 
sgwrs Barbara Morgan - Lifeboy - yng 
Nghymdeithas Nos Iau EDS ar Chwefror 27ain. 
Bu hi’n gweithio mewn ffatri sebon ? Gwnaeth 
hi wirfoddoli â bad achub yn rhywle? 

Daeth y gwir i’r amlwg pan wnaeth Barbara ein 
difyrru â hanes ei gyrfa gynnar fel athrawes yn 
Harold Hill, Romford, Swydd Essex, gan 
arwain y Lifeboys (grŵp ifanc y Boys Brigade) 
mewn capel Methodistaidd yn y dref! Yna wedi 
dychwelyd i Gymru parhaodd â’i hymroddiad 
yng nghapel Birchgrove, Heol Caerffili, 
Caerdydd. Fel y gwelir yn y llun o ddiwrnod 
priodas Barbara a John, y bechgyn a ffurfiodd 
osgordd i’r ddau wrth iddynt ddod mâs o’r 
eglwys.  

Barbara yn ei gwisg fel     
arweinydd y Lifeboys 

Criw y Lifeboys yng Nghaerdydd 



Cyfrol 6 Rhif 3                        Tud 7 

  Colofn y Ficer 

 

 

Annwyl Gyfeillion, 

Petrusaf wrth ysgrifennu fy llythyr ar gyfer y 
rhifyn hwn o Gloch Dewi.  Mae cymaint o 
bethau wedi newid dros y mis diwethaf, ac yn 
fwy na thebyg, erbyn i chi ddarllen hwn, bydd 
pethau wedi newid drachefn.  Yr unig beth 
allwn ni ei wneud ar hyn o bryd yw cymryd 
pob dydd ar y tro. Mae’n 
bywydau ni oll ar “hold”.  Mae’n 
amhosibl inni wneud cynlluniau 
ar gyfer yr wythnosau ac efallai y 
misoedd nesaf.  Cawn ein gorfodi 
i fyw bob dydd fel y daw – 
rhywbeth sydd braidd yn 
anghyfarwydd i ni.  Fel arfer, 
mae’n dyddiaduron ni yn llawn: 
un cyfarfod ar ôl y llall, un 
digwyddiad ar ôl y llall - byth 
gytre’.   Bellach y maent yn wag.  
I ychwanegu at hyn, (os nad 
ydym yn hunan-ynysu) dim ond 
dwywaith y dydd y cawn ni adael 
ein cartrefi a hynny naill ai i gael 
ychydig o ymarfer corff neu i 
brynu nwyddau neu ‘mofyn 
neges o bwys.  Mae COVID 19 
wedi troi ein bywydau ben i 
waered; yn wir mae wedi troi y 
byd ben i waered, ac yr ydym oll 
yn dysgu sut i fyw mewn ffordd 
wahanol iawn.  

Wrth edrych yn ôl dros y mis a 
aeth heibio, mae’n rhyfedd 
ystyried cymaint sydd wedi 
newid.  Pan ddaeth y newyddion 
bod COVID 19 yn ymledu o un wlad i’r llall, fe 
gawsom y cyngor i olchi ein dwylo yn gyson 
dan ganu pen blwydd hapus ddwywaith.  
Yna, daeth cyfarwyddiadau i ddechrau 
ymbellhau’n gymdeithasol, ac yna cawsom 
ein gorchymyn i gau llefydd cyhoeddus gan 
gynnwys eglwysi, bwytai a thafarndai, ac 
wedyn ysgolion.  Erbyn hyn cawn ein gorfodi 
i aros yn ein cartrefi os nad oes gennym 
reswm neilltuol i fod allan, neu os ydym yn 
perthyn i’r gweithlu allweddol.  Mae’n 
anhygoel mor gyflym mae ein bywydau wedi 
newid un gradd ar y tro.  Eto, fe wyddom, 
wrth edrych ar rannau eraill o’r byd sy’n 
dioddef COVID 19, mai dyma’r ymateb 
priodol o dan amgylchiadau na welodd yr un 
ohonom o’r blaen.  Wrth gyfyngu ein 
bywydau am gyfnod ac aberthu ein rhyddid 
personol, wrth roi popeth ar “hold”, gyda’n 
gilydd, y mae gobaith i ni arafu ymlediad y 
firws ac achub bywydau.  Gwnawn hynny yn 
ddiwyd, yn ddoeth a chyda dogn mawr o 
hiwmor i godi’n calonnau a dal ati.  

Mae hyn yn ei dro wedi golygu bod ein bywydau 
ni oll wedi arafu a chyfyngu’n sylweddol, a’r 
aelwyd bellach wedi troi yn bopeth i ni; ein 
cartref, ein canolfan adloniant a hamdden; ein 
gweithle, lle i gael addysg a hefyd lle i addoli.  Ar 
eich aelwyd mae Eglwys Dewi Sant bellach, ac 

fel y gwelwch o’r daflen wythnosol a’r 
podlediadau – ‘Eglwys Dewi Sant ar yr 
Aelwyd’ ydym am y tro.  Mae’n bwysig i 
ni gofio nad ydym yn llai o eglwys 
oherwydd na allwn ymgynnull ar y Sul i 
addoli.  Fel mae’r aelwyd i nifer 
ohonom wedi troi’n lloches, bwyty, 
theatr, sinema, gweithle, ysgol a 
choleg, mae hi’n eglwys fach i ni hefyd. 

St Ioan Chrysostom, esgob 
Caergystennin yn y bedwaredd ganrif a 
ddywedodd, “Oherwydd, yn wir, mae’r 
aelwyd yn eglwys fach”.  Roedd yntau 
yn sefyll mewn traddodiad Cristnogol a 
oedd yn gosod pwyslais ar yr aelwyd 
fel y lle y dylai ffydd gael ei meithrin 
trwy weddi a myfyrio ar air Duw a phob 
pryd bwyd o amgylch y bwrdd yn cael 
ei ystyried yn Gymun i gynnal y corff fel 
yr enaid.  Ni ddylai siarad am ein ffydd 
fod yn ddieithr i ni ar yr aelwyd; dylai 
fod mor naturiol â siarad am y tywydd.  
Wrth addoli ar yr aelwyd, dwi’n mawr 
obeithio y byddwn yn ail-ddarganfod 
bod ein cartrefi, a’n haelwydydd hefyd 
yn eglwysi bach i ni, yn fannau 
cysegredig lle mae’r Arglwydd gyda ni. 

Mae’r Pasg ar drothwy’r drws, ac eleni mae’n 
mynd i fod yn Basg rhyfedd a gwahanol iawn i 
bob un ohonom.  Eleni, da fydd i ni gofio nad 
llawenydd a dathlu mawr oedd yn perthyn i’r 
Pasg cyntaf  ond ofn a phryder gyda’r disgyblion 
yn cuddio mewn ystafell a’r “drysau wedi eu 
cloi” (Ioan 20:19-23).  Ac eto, yr Iesu atgyfodedig 
a ddaeth atynt ac a ddywedodd wrthynt, 
“Tangnefedd i chwi”.  Mae Iesu yn dod atom ni 
yn ein hangen – lle bynnag yr ydym.  Boed i ni y 
Pasg hwn, a ninnau oll wedi’n caethiwo i’n 
cartrefi, gofio bod ein haelwyd yn eglwys fach i 
ni, lle mae’r Iesu croeshoeliedig ac atgyfodedig 
yn dod atom ac yn rhoi ei dangnefedd i ni.   

Gyda phob bendith yn y gobaith y cawn gyfarfod 
yn fuan, 

Dyfrig.   



Tud 8 Cloch Dewi 

  Teithio yn Seland Newydd                      Margaret Davies 

William Gilbert Rees 

Yn ystod fy nhaith i Seland Newydd ar 
ddechrau 2019 bum i yn Queenstown, a'r 
man cyntaf i mi ymweld ag ef yno oedd 
Gerddi Queenstown. 

Er mawr syndod i mi, roedd yno gofeb i 
William Gilbert Rees a anwyd yn 
Haroldston St. Issells, Sir Benfro ar y 6ed 
o Ebrill 1827. 

Roedd awydd arna i i ddarganfod mwy am 
gyd-Gymro. Ymwelais felly â'r Ganolfan 
Wybodaeth i Dwristiaid yn y dref lle roedd 
y staff o gymorth mawr wrth ddarparu 
gwybodaeth fanylach o wefan wikipedia 
fel a ganlyn: 

Roedd William Gilbert Rees yn arloeswr, 
syrfëwr ac un o ymsefydlwyr cynnar 
Central Otago, Seland Newydd. Fe a'i gyd-
arloeswr, Nicholas von Tunzelmann, oedd yr 
Ewropeaid cyntaf i ymsefydlu ym masn 
Wakatipu. Ystyrir William Rees yn sylfaenydd 
Queenstown. 

Fe'i anwyd yn Haroldston, yn fab i isgapten yn 
y llynges frenhinol, a derbyniodd ei addysg yn 
Ysgol y Llynges Frenhinol. 

Ymfudodd i New South Wales, Awstralia yn 
1852, lle bu’n ffermio defaid. Dychwelodd i 
Brydain yn 1858 i briodi cariad ei lencyndod, ei 
gyfnither Frances Rebecca Gilbert a anwyd ym 
mis Tachwedd 1838. 

Sefydlodd fferm tir uchel yn 1860 yn agos i 

leoliad presennol canol tref Queenstown, ac 

adeiladodd ei gartref ger aber afon Kawarau, 

lle saif gwesty'r Hilton heddiw. 

Mae Frankton, un o faestrefi Queenstown, 
wedi ei enwi ar ôl ei wraig, Frances, ac mae 
mynyddoedd Cecil Peak a Walter Peak wedi 
eu henwi ar ôl ei feibion. Dwy flynedd yn 
ddiweddarach darganfyddwyd aur i'r gogledd 
ddwyrain o'i gartref a phenderfynodd William 
drawsnewid ei sied wlân yn westy o'r enw 'The 
Queens Arms,' sydd heddiw yn dwyn yr enw 
Eichardt. 

Roedd William Rees yn gefnogwr brwd o hybu 
criced yn Seland Newydd, gan fod gan ei deulu 
gysylltiadau amlwg ym myd criced. Roedd yn 
perthyn i deulu Grace ac yn gefnder i W. G. 
Grace, un o enwogion cynnar y gêm. 

Chwaraeodd mewn 
un gêm dosbarth 
cyntaf dros New 
South Wales yn 
1857 a'i gefnder, 
William Lee Rees, 
yn chwarae dros 
Victoria yn yr un 
gêm. 

Gyda llaw, wrth 
fynd heibio, ’roedd 
William yn ŵyr i ŵr 
o’r enw George 
Pocock sy’n 
‘enwog’ am 
ddyfeisio 
‘Charvolant’, sef 
cerbyd yn cael ei 
dynnu gan farcud. 

Ond stori arall yw honno! 

Roedd William hefyd yn Anglican brwd, a 
chynorthwyodd y gwaith o adeiladu eglwys St. 
Peter yng nghanol Queenstown a orffenwyd 
ym 1863. 

Mae'r afon Rees yn Central Otago wedi'i henwi 
ar ei ôl ac mae cofeb iddo yn sefyll yn Rees 
Street ger pier y dref. Mae gwesty o'r enw 'The 
Rees' ar Frankton Road yn Queenstown yn 
dwyn ei enw ac mae pont ar y ‘State Highway’ 
wedi'i henwi er anrhydedd iddo. 

Bu farw yn Blenheim, Seland Newydd ar y 
31ain o Hydref 1898 ac fe'i claddwyd ym 
mynwent Omaka. 

Roeddwn yn ddiolchgar i ganolfan wybodaeth i 

dwristiaid Queenstown am eu cymorth a'u 

gwybodaeth. Mae bob amser yn ddiddorol 

darganfod hynt a hanes y Cymry a'u 

gorchestion ar draws y byd. 



 Cyf 5 Rhif 3                                     Tud 9 

Pobl y Plwyf 

Diwrnod priodas Ieuan a Megan ar Ionawr 18fed 

Lansiad Pererindod yr Esgobaeth a thaith i Landaf wedi’r llifogydd! 

Dyfrig yn rhannu ei frwdfrydedd dros 
greu gwin cartref, a chriw o blwyfolion 
yn disgwyl ei brofi! 



Tud 10 Cloch Dewi 

     Arglwydd dysg i’n weddïo   

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron! 

 
Un dydd ar y tro fy Iesu  
Yma fy hunan, nid wyf ond bychan, 
Dysg i mi weld yr hyn ydwyf i a’r hyn allwn fod. 
Dangos fy nghyfle, beth bynnag y bo. 
I weithio dros Dduw, ond dysg i mi fyw un dydd ar y tro. 
 
Mae ddoe wedi mynd fy Iesu, 
Yfory gall fod yn rhy hwyr, 
Bydd di wrth y llyw i’m harwain i fyw 
Fy nyddiau yn llwyr; 
A dysg i mi wneud fy ngorau i bawb, pwy bynnag y bo, 
O Iesu, fab Duw, dysg i mi fyw, Un dydd ar y tro.  
 
Buost dy hunan ar y ddaear fel fi 
O Iesu fab Duw dysg i mi fyw, yn fwy tebyg i Ti;  
Cerdded fy llwybr er garwed y bom 
O cymer fy llaw, beth bynnag a ddaw, Un dydd ar y tro.  
 
Cyf. Margaret Edwards 

Gweddi yn seiliedig ar weddi gan Dietrich Bon-
hoffer (1905 – 1945) 

Arglwydd Dduw,                                                                                                                                                                                                                                     
yn gynnar yn y bore galwaf arnat                                                                                                                                                                                                            
helpa fi i weddïo ac i ganoli fy meddwl arnat ti.                                                                                                                                                                                   
Ni allaf weddïo ar fy mhen fy hun:                                                                                                                                                                                                               
ynof fi y mae tywyllwch,                                                           
ond gyda thi y mae goleuni;                                                                                                                                                                               
yr wyf fi yn unig,                                                                              
ond nid wyt ti byth yn fy ngadael;                                                                                                                                                                             
yr wyf fi’n wangalon, ond yr wyt ti wastad yn gryf;                                                                                                                                                                                     
yr wyf fi’n anniddig, ond ynot ti y mae tangnefedd;                                                                                                                                                                                  
ynof fi y mae chwerwder,                                                           
ond gyda thi y mae amynedd;                                                                                                                                                                               
y mae dy ffyrdd di y tu hwnt i’m deall i,                                                                                                                   
ond gwn fod gennyt ffordd ar fy nghyfer. 

Arglwydd Iesu Grist,                                                                                                                                                                                                                                    
fe fuost tithau’n dlawd ac yn drallodus;                                                                                                                                                                                                   
fe fuost ti fel ninnau yn gaeth;                                                                                                                                                                                                                     
fel minnau cefaist dy ynysu oddi wrth dy ffrindiau;                                                                                                                                                                                     
fe wyddost ti am holl ofidiau dy blant;                                                                                                                                                                                                   
‘rwyt yn aros gyda mi yn fy unigedd,                                                                                                                                                                                                       
ac yr wyt yn dymuno i mi dy geisio,                                                                                                                                                                                                                  
dy adnabod a’th garu. 

Arglwydd, clywaf dy alwad a dymunaf dy ddilyn. 

Ysbryd Glân,                                                                                                                                                                                                                                                 
rho i mi ffydd i’m cadw rhag anobaith;                                                                                                                                                                                                        
tywallt i’m calon gariad tuag atat ti                                                     
a thuag at bawb,                                                                                                                                                                                        
fel y diddymir pob casineb a surni sydd ynof.                                                                                                                                                                                                      
Rho i mi’r ffydd fydd yn fy ngwaredu o afael pob 
ofn 

Dietrich Bonhoeffer Cyf. Elfed ap Nefydd Roberts 

Gweddi ar gyfer y Pasg 

O Dad nefol, a roddaist obaith yn ein 
calonnau drwy i’th Fab orchfygu angau ar 
y groes, pâr i ninnau ei adnabod a’i garu. 
Dyro i ni weled mai trwy ei ddilyn ef y 
deuwn ninnau i feddiannu ei nerth a’i 
gadernid, ac mai yng ngrym ei atgyfoda ef 
y gallwn ninnau orchfygu’r drwg; trwy Iesu 
Grist ein Harglwydd. Amen. 


