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Cloch Dewi

Addasiad o ddyddiadur Nadolig 1942: Selwyn Jones
(gyda chaniatad caredig Megan a Judith)
Rhagfyr 20 fed 1942
Dechreuon ni hwylio o'r Alban ac yna clywsom ein bod ar y ffordd i Affrica. Roedd yn
haws canu emynau na chrio !
Roedd tua 500 ohonom ar long y S.S. Strathallan. Aethon yn igam ogam dros Fôr yr
Iwerydd er mwyn osgoi yr U boats. Bu'n siwrne stormus iawn ond o'r diwedd daethom at
Fôr y Canoldir.

Rhagfyr 21ain
Roedd popeth yn llonydd ac yn dawel tan 2 30 a.m. pan o'n i ar fy ffordd i'r tŷ bach yn gwisgo fy shorts.
LLANAST !
Fe'n trawyd ni gan Torpedo !
Rhedais i lawr i Deck E ym mherfedd y llong a gafael mewn Mae
West a phâr o drowsus.
Daeth y neges "Abandon Ship."
Taflodd fy ffrind ei arian dros yr ochr a dweud na fyddai angen
hwnna eto !
Dringais lawr y rhaff a nofio at y rafft. Bu’n rhaid cydio'n dynn a
buom lan i'n gyddfau yn y môr am dros 6 awr ! Roedd fy ffrind Ken wedi troi yn ddu gan ei fod wedi ei
orchuddio ag olew trwchus. O'r diwedd daeth cwch bach yn llawn nyrsys i'n hachub ni.
Wedyn daeth yr H.M.S. Verity heibio. Roedd hi wedi bod yn gollwng "depth charges ".
Roeddem yn dyrfa fawr o nyrsys a milwyr ar y dec gan gynnwys yr ysgrifenyddes i’r General Eisenhower. Ces i
bâr o drowsus a chrys glân gan un o'r morwyr a anwyd yn Sir Benfro.
O'r diwedd glanion ni yn Oran ac fe'n cludwyd i'r American Field Hospital.
Cawsom wisg G.I. newydd sbon a blanced drwchus yr un.
Ar ôl ychydig o ddyddiau buom yn canu carolau yn y wardiau gyda’r nyrsys a’r meddygon ac fe ganais i garolau
Cymraeg. Dathlon ni'r Nadolig trwy fwyta ac yfed yng nghwmni da y Yanks.
Ar ôl pythefnos fe'n cludwyd 300 milltir o Oran i'r Base Prydeinig yn Algiers. (Coleg Amaethyddol )

Cerddon ni lawr y coridor yn hapus iawn ac fe gafodd y milwyr Prydeinig ar y Base sioc enfawr. Roeddynt yn
gorffen y Gwasanaeth Coffa i NI ac yn canu "For those in peril on the sea". Doedd dim syniad ganddynt ein bod
ni'n fyw ar ôl cael ein hachub o’r môr gan yr H.M.S. Verity !
Nadolig bythgofiadwy ! ?

Cyfrol 7 Rhif 2

Tud 3

Pigion o Festri’r Pasg 2020 Llun 23 Tachwedd trwy gyfrwng Zoom
Adroddiad y Ficer

Diolchwyd i bob un ohonom am ein hymroddiad, ein
cefnogaeth, ein cyfeillgarwch, ein haelioni a’n
gweddïau trwy gydol 2019 a hefyd 2020. Diolchwyd i’r
swyddogion am eu gwaith – Wyn Mears a Gwynn
Matthews, Wardeniaid, Rhys Jones, Trysorydd a
Marian Fairclough, Ysgrifennydd y CPE, aelodau’r
CPE ac i bawb am eu cefnogaeth mewn gwahanol
ffyrdd.
Diolchodd Gwynn Matthews i’r Ficer am
adroddiad arbennig iawn ac am ei ymroddiad i EDS.

Dangosodd y Ficer luniau niferus o ddigwyddiadau yn
dangos gwahanol agweddau o fywyd yr eglwys.
Roedd y lluniau yn amrywio o wasanaeth plygain San
Pedr y bu rhai o’n haelodau ynddo, gwasanaethau’r
Pasg a’r Nadolig yn EDS, i’n pererindod i Gaergrawnt
a chyngerdd agoriadol OrganFest 2019 (lle tarddodd y
syniad o wneud cais am dystysgrif hanesyddol i’r
organ; diolchwyd i Marian Fairclough am lunio’r cais
llwyddiannus hwn); hyn oll yn adlewyrchu’r hyn a geir
yn ein Stori Lawen.
Adroddiad blynyddol 2019
Soniwyd am y sioe bypedau a gynhyrchwyd gan Sally
Humble Jackson ac a gynhaliwyd cyn y Nadolig 2019.
Bu 400+ o blant yno dros gyfnod o ddeuddydd. Cenhadu a Bugeilio
Deellir bod SHJ yn parhau gyda’r sioe bypedau a’i bod Nodwyd na fu modd cynnal yr Ysgol Sul ers canol
yn mynd o gwmpas ysgolion y ddinas.
Mawrth 2020 ond gobeithid cael ein teuluoedd ifanc
Bu 2020 yn flwyddyn wahanol iawn ac ni fu modd ynghyd cyn y Nadolig.
cynnal ein gwasanaethau a’n gweithgareddau arferol.
Ni fu modd i ni gynnal gwasanaethau yn yr eglwys o

Rhai o’r
plwyfolion a
ddaeth at ei
gilydd ar gyfer
Festri’r Pasg

ganol Mawrth hyd ddechrau Awst ac wedyn bu cyfnod
clo ym mis Hydref).
Llwyddwyd i roi llawer o
wybodaeth ar lein ac mae ein gwasanaethau i’w cael
ar YouTube. Diolchwyd i Ieuan Jones am ei waith o
greu podlediadau o wasanaethau’r Sul ac i bawb a
gymerodd ran ynddynt.

Er bod gweithgareddau Blwyddyn y Bererindod wedi’u
hatal eleni bu modd i aelodau EDS gynnal pererindod i
Gadeirlan Llandaf ym mis Chwefror. Er nad oedd
modd i ni barhau gyda’n gweithgareddau byddai ein
hymdrechion i weithio tuag at fod yn Eglwys Eco yn
parhau pan ddeuai’r argyfwng presennol i ben. Bu
Soniwyd am yr ardal gweinidogaeth sydd i’w ffurfio WhatsApp yn ddolen gyswllt rhyngom a bu’r
yng Nghaerdydd erbyn 20.1.22. (Gweler yr erthygl ar podlediadau yn fodd i ni addoli ar yr aelwyd.
dudalennau 6-7)
(Parhad ar Dud 10)
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Cloch Dewi

Atgofion Nadoligaidd ein plwyfolion

Delyth Davies
"Nadolig 1957. Anfon llythyr at Santa yn gofyn am bâr o sgêts. Roedd bron
bob plentyn â sgêts pryd hynny. Deffro'n gynnar bore Nadolig i weld bod
Santa wedi bod a gadael hosan orlawn ac anrheg ar waelod y gwely. Llawn
cyffro nawr i agor yr anrheg - ydy Santa wedi cofio? Rhwygo'r papur i fwrdd
a dyna lle'r oedd pâr o sgêts.
Llawenydd
mawr!
Gwisgo'n gyflym a brysio lawr y
grisiau yn ysu am
fynd mas i gael go ar y sgêts
newydd sbon. Mas a
fi ond O! - siom mawr, roedd trwch
o eira ar y llawr.
Dyna'r unig dro doedden ni ddim
am eira dros y
Nadolig...
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Cloch Dewi

Llythyr y Ficer
Nid oes gan blwyfi ddewis na chyfle i fynegi barn,
gan mai trwy orchymyn yr Esgob y bydd yr
ardaloedd hyn yn cael eu creu. Fel y gwnes i
grybwyll yn yr erthygl ar Gynhadledd yr Esgobaeth
yn y rhifyn diwethaf, daeth hyn fel dipyn o syndod i
nifer o’r clerigwyr a’r lleygwyr fel ei gilydd a hynny
am nad yw Ardaloedd Gweinidogaeth wedi bod yn
amlwg ar agenda’r Esgobaeth dros y pedair
blynedd diwethaf.
Annwyl Gyfeillion,
Yn fy adroddiad ar Gynhadledd yr Esgobaeth a
ymddangosodd yn rhifyn diwethaf Cloch Dewi, Hydref
2020 fe wnes i sôn am fwriad yr Esgob i uno plwyfi’r
Esgobaeth a chreu Ardaloedd Gweinidogaeth. Daeth
y syniad o greu Ardaloedd Gweinidogaeth yn hysbys
yn Arolwg yr Eglwys yng Nghymru a gynhaliwyd yn ôl
yn 2012. Bwriad yr Arolwg hwn oedd ceisio sicrhau
bod yr Eglwys yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol a’i bod
yn ddigon ystwyth i ymateb i heriau’r oes sydd ohoni.
Mae cymdeithas wedi mynd trwy newidiadau mawr
dros y degawdau diwethaf ac rydym wedi gweld
lleihad yn y nifer sy’n barod i ymrwymo i fywyd yr
eglwys a’i gwasanaethau ar y Sul. Un o’r canlyniadau
pwysicaf yn yr Arolwg oedd na allai’r drefn blwyfol, sef
un offeiriad yn gofalu am un eglwys neu grŵp o
eglwysi, fod yn gynaliadwy i’r dyfodol. Yn ôl yr
argymhellion yr oedd angen newid radical a
phellgyrhaeddol i’r ffordd yr oedd yr Eglwys yng
Nghymru yn defnyddio ei hadnoddau ac yn darparu ei
gweinidogaeth.
Yn lle canolbwyntio ar yr eglwys blwyf draddodiadol
datblygodd y syniad o Ardal Gweinidogaeth a fyddai’n
golygu uno nifer o eglwysi i ffurfio un uned newydd,
gyda hyn a hyn o glerigwyr yn gweinidogaethu’r ardal
a mwy o bwyslais yn cael ei roi ar y weinidogaeth
leyg. I bob pwrpas byddai pob eglwys yn yr Ardal
Gweinidogaeth yn colli ei hannibyniaeth a byddai un
cyngor yn yr Ardal Gweinidogaeth yn gwneud y
penderfyniadau ar ran yr holl eglwysi. Y syniad yw
sicrhau bod eglwysi, offeiriad a lleygwyr yn cydweithio ac yn rhannu eu hadnoddau yng
nghenhadaeth yr Ardal Gweinidogaeth gyfan.

Ers 2012 mae nifer o esgobaethau Cymru wedi bwrw
ymlaen â’r gwaith hwn ac wedi sefydlu Ardaloedd
Gweinidogaeth. Dyma’r norm yn yr Eglwys yng
Nghymru bellach. (Mae Esgobaeth Llanelwy yn eu
galw’n Ardaloedd Cenhadol, ond yr un yw’r
egwyddor). Mae Esgobaeth Llandaf wedi bod ychydig
ar ei hôl hi yn hyn o beth, ond yng Nghynhadledd yr
Esgobaeth ar ddiwedd mis Medi eleni, cyhoeddodd yr
Esgob ei bwriad o fwrw ymlaen cyn gynted â phosib
ac uno’r plwyfi gan greu Ardaloedd Gweinidogaeth
ffurfiol a chyfreithlon ar draws yr Esgobaeth erbyn
diwedd Ionawr 2022, doed a ddelo.

Ni ddylid peidio a sylweddoli maint y newidiadau a
ddaw o greu Ardaloedd Gweinidogaeth.
Os
ddarllenwch chi Lawlyfr Ardaloedd Gweinidogaeth
yr Esgobaeth, fe welwch chi ynddo sôn am
ddiddymu cynghorau plwyfol eglwysig yr eglwysi
unigol i greu un cyngor ar gyfer yr Ardal
Gweinidogaeth gyfan, gan gymryd i ffwrdd
annibyniaeth pob eglwys i weithio er budd ei
dyfodol ei hun. Bydd disgwyl hefyd i’r eglwysi uno
eu
cyfrifon
a’u hasedau
ariannol
mewn
un
cyfrif,
a’r
cyfrif hwnnw
yn cael ei
reoli gan y

Eglwys Sant
Ioan
Fedyddiwr

Cyngor Ardal Gweinidogaeth i’w ddefnyddio er
budd yr ardal gyfan. Mae’n deg i ddweud mai
dyma’r newidiadau mwyaf a welodd yr Eglwys yng
Nghymru ers y Datgysylltiad gan mlynedd yn ôl
Ond beth amdanom ni yn Eglwys Dewi Sant? Sut
mae symud i fod yn rhan o Ardal Gweinidogaeth
yn mynd i effeithio arnom ni? Yn gyntaf, yr ydym
wedi cael ein gosod i fod yn rhan o Ardal
Gweinidogaeth Canol Dinas Caerdydd, gydag
Eglwys St. Ioan Fedyddiwr, Canol y Ddinas,
Eglwys St. Marc, Gabalfa (sy’n cynnwys St. Philip,
Tremorfa), yr Eglwys Adnoddau Newydd yn hen
Eglwys St. Teilo (Citizens Church), ac Urban
Crofters (menter newydd wedi’i lleoli yn hen
eglwys St. Anne, y Rhath). Wrth ddarllen y rhestr
hon o eglwysi, fe welwch chi mor amrywiol yr
ydym, nid yn unig o ran iaith, gydag Eglwys Dewi
Sant yr unig Eglwys Gymraeg, ond hefyd yr
amrywiaeth mewn eglwysyddiaeth a’r genhadaeth
unigryw sydd gan bob eglwys o fewn y ddinas a
thu hwnt. Y Parchedig Sarah Jones, Ficer St.
Ioan Fedyddiwr sydd wedi’i phenodi gan yr Esgob
i fod yn arweinydd ein Hardal Gweinidogaeth.
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Mewn cyfarfod arbennig a gynhaliwyd gydag
aelodau o dîm uwch yr Esgobaeth â ficeriaid a
swyddogion pob eglwys yn ein Hardal
Gweinidogaeth arfaethedig, fe ddywedodd yr
Esgob y bydd natur ein Hardal Gweinidogaeth yn
wahanol i’r gweddill oherwydd ein bod fel eglwysi
mor amrywiol. Fe gadarnhaodd Mr James Laing,
Ysgrifennydd yr Esgobaeth, y bydd pob eglwys
yn cadw ei chyngor plwyfol eglwysig ei hun ac yn
cadw rheolaeth o’i chyfrifon a’i hasedau ei hun.
Hynny yw, bydd arian Eglwys Dewi Sant yn aros
ym meddiant Cyngor Plwyfol Eglwysig Dewi Sant
er budd gweinidogaeth, gwaith a chenhadaeth
Eglwys Dewi Sant. Ni fydd ein cyfrifon yn cael eu
huno â chyfrifon yr eglwysi eraill. Hefyd, bydd yr
Esgobaeth yn parhau i bennu cyfran blwyf pob
eglwys yn yr Ardal Gweinidogaeth fel sy’n
digwydd ar hyn o bryd.

Yr Eglwys
Adnoddau
(St. Teilo
gynt)

Felly, i raddau helaeth, fel eglwys o fewn yr Ardal
Gweinidogaeth arfaethedig hon byddwn yn cadw
ein hannibyniaeth weinyddol ac ariannol. Serch
hynny, sefydlir cyngor ar gyfer ein Hardal
Gweinidogaeth gyda chynrychiolwyr o bob eglwys
yn rhan ohono. Gwaith y cyngor hwn fydd edrych
am wahanol gyfleoedd i’r eglwysi gyd-weithio yng
nghanol y ddinas, ac i rannu ein doniau a’n
sgiliau fel sy’n briodol i gryfhau a chyfoethogi
cenhadaeth yr holl eglwysi. Ni fydd gan y cyngor
hwn unrhyw gyfrifoldeb dros arian ac asedau’r
eglwysi. Lleygwr wedi’i benodi gan yr Esgob fydd
cadeirydd y cyngor hwn.

Tud 7

O fewn y cyfyngiadau hyn bydd gan y cyngor rwydd
hynt i ddatblygu ei strategaeth ei hun, ac i osod ei
agenda ei hun, a natur y berthynas a’r cyd-weithio a
fydd rhwng yr eglwysi.

Eglwys yr Urban
Crofters (St. Anne y
Rhath gynt)

Newydd gychwyn ar ein taith tuag at fod yn rhan o
Ardal Gweinidogaeth yng nghanol y ddinas ydym ar
hyn o bryd. Rwy’n siŵr y byddwn yn clywed mwy am y
camau nesaf yn gynnar yn y flwyddyn newydd. Bydd
hyn yn golygu newidiadau rwy’n siŵr, ond yr ydym yn
ffodus ein bod yn cael cadw rhan helaeth o’n
hannibyniaeth fel eglwys, a phwy ag ŵyr pa gyfleodd y
bydd ein perthynas agosach gyda’r eglwysi eraill yng
nghanol y ddinas yn agor i ni yn Newi Sant. Gadewch i
ni weddïo am arweiniad yr Ysbryd Glân wrth i ni dorri
cwys newydd wrth gamu i’r dyfodol a datblygu
perthynas o gydweithrediad agosach ymhlith eglwysi
canol y ddinas er lledaeniad yr efengyl a’n cenhadaeth
gyffredinol.
Gyda phob bendith i chi dros Ŵyl y Nadolig a’r
Flwyddyn Newydd.
Dyfrig.

Eglwys Sant
Marc Gabalfa

Bydd yn rhaid i’n Hardal Gweinidogaeth ddilyn
pedair egwyddor graidd sef dilyn gweledigaeth yr
Esgobaeth, “Lle mae ffydd yn cyfrif”, efelychu
gwerthoedd
yr
Esgobaeth,
gweithredu’n
gyfreithlon o dan Gyfansoddiad yr Eglwys yng
Nghymru, ac yn olaf cydnabod hawl yr Esgob i
benodi'r arweinydd clerigol a’r arweinydd lleyg,
sef cadeirydd y Cyngor

Eglwys Dewi Sant
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Cloch Dewi

Traddodiadau’r Nadolig: Yr Hen Ficer a Chanu Carolau
Os oes un peth yr ydym yn ei gysylltu â Nadolig
traddodiadol, canu carolau yw hwnnw. Dyma’r
elfen o’r Nadolig yr ydym yn mynd i weld ei
cholli fwyaf eleni yn fy meddwl i. Ni fydd modd i
mi ymgynnull i ganu carolau. Y gorau y gallwn
ni obeithio amdano yw canu carolau yn ein
cartrefi ein hunain neu wrando ar eraill yn eu
canu ar y teledu neu’r radio. Fel un sy’n
mwynhau morio canu cynulleidfaol, mae
dathliadau’r Nadolig yn mynd i fod yn rhyfedd
iawn yn yr eglwys heb ganu, yn enwedig heb
ganu “O Deuwch Ffyddloniaid” ar ddiwedd y
gwasanaeth noswyl Nadolig â desgant peraidd
y sopranos yn treiddio’r awyr ac yn hofran dros
yr alaw. Rhyfedd hefyd fydd peidio â chanu
“Awn i Fethlem bawb dan ganu” ar fore Nadolig.
Wedi dweud hynny, nid yw’r traddodiad o ganu
carolau Nadolig yn yr Eglwys mor hen â hynny.
Fel nifer o’n traddodiadau Nadoligaidd, megis y
golfen Nadolig, y twrci a’r trimings ac anfon
cardiau, maent i gyd yn deillio o Oes Fictoria,
ychydig dros gân mlynedd a hanner yn ôl.
Mae’r Nadolig sy’n gyfarwydd i’r mwyafrif
ohonom, sef diwrnod ar gyfer aelodau’r teulu
agosaf yn unig, y cinio Nadolig mawr a gweddill
y dydd o flaen y teledu yn pendwmpian yn
draddodiad
gweddol
fodern.
Mae
traddodiadau’r Nadolig yn newid o hyd ac yn
datblygu o un oes i’r llall. Ar un adeg, byddai
mynd
i
eisteddfod,
pasiant,
cyngerdd
mawreddog mewn neuadd bentref, gêm rygbi
neu bêl droed ar ddydd Nadolig yn rhan cyn
bwysiced o draddodiad i nifer o
bobl â mynd i’r eglwys a’r cinio
Nadolig ei hun. A does dim rhaid
i ni fynd yn ôl cyn belled â hynny
chwaith.
Er
enghraifft,
chwaraeodd y Scarlets eu gêm
ddiwethaf ar ddydd Nadolig yn
1967, ychydig dros hanner can
mlynedd yn ôl.
Ond yn ôl i’r traddodiad o ganu
carolau. Efallai y byddwch yn
synnu mai yn 1918 y cynhaliwyd
y gwasanaeth cyntaf o’r Naw Llith
a Charolau yn Ngholeg y Brenin
Caergrawnt, traddodiad sydd
dros y degawdau wedi dod yn rhan o
ddarpariaeth traddodiadol Nadolig bron pob
plwyf.
Os edrychwch chi ar ddyddiad
cyfansoddi y mwyafrif o’n hoff garolau, ychydig
sydd dros gant a hanner mlwydd oed. Wrth
gwrs, mewn rhannu o Gymru mae gennym y
traddodiad o ganu plygain, ond cofiwn nad canu
cynulleidfaol drwyddi draw mohono, ond
gwrando ar bartïon yn canu, ac nad yw canu
Plygain wedi bod yn draddodiad ym mhob rhan
o Gymru chwaith.

-

Un o’r cyntaf i gyflwyno canu carolau
cynulleidfaol yn yr eglwys yma yng Nghymru,
oedd yr Hen Ficer, y Parchedig Rhys Prichard
(1579 – 1644). Fe gyfansoddodd nifer o garolau
a hynny am reswm deublyg. Yn gyntaf, roedd
am ddenu ei blwyfolion i’r eglwys adeg y
Nadolig, gan mai gweddol fach, fel y deallwn,
oedd y nifer a arferai fynd i’r eglwys yn ystod y
cyfnod hynny, yn debyg iawn i heddiw. Yn ail,
roedd yr Hen Ficer yn gweld canu carolau yn
ffordd euraidd o ddysgu stori’r geni a’i
harwyddocâd ysbrydol i’w blwyfolion, a hynny ar
ddull y penillion cofiadwy.

Eglwys Llandingat – Llanymddyfri

Mae dwy o’i garolau wedi goroesi, a’r ddwy
ohonynt yn weddol gyfarwydd inni o hyd. Y
gyntaf a’r fwyaf adnabyddus yw “Awn i Fethlem
bawb dan ganu, / Neidio dawnsio a difyrru” (EE
25), yr ail yw “Rhown foliant o’r mwyaf/ I Dduw y
Goruchaf” (EE 743), a diolch i’r drefn bod y
ddwy wedi gwneud ei ffordd i Ganeuon Ffydd.
Mae’r ddwy garol yma, fodd bynnag, yn
cynrychioli ond canran fechan o’i
garolau, a’u penillion.
Er
enghraifft, yng Nghannwyll y
Cymry, sef cyfrol o benillion yr Hen
Ficer, y mae “Awn i Fethlem” yn
cynnwys 26 pennill a byddai
angen tipyn o wynt i’w canu i gyd.
Fe wyddom mai penillion i’w canu
oedd y rhain, oherwydd bod un o’i
garolau yn dwyn y teitl rhagorol:
“Hymn i’w chanu ar wyliau
Nadolig, yn lle oferedd”.

Nid yn unig cyflwyno i ni
stori’r geni a’r sylfeini diwinyddol
sy’n sail i’r ŵyl mae ei garolau,
maent hefyd yn rhoi cipolwg i ni o rai o
draddodiadau Nadoligaidd yr ail ganrif ar
bymtheg.
Yn nodweddiadol i bob un o garolau’r
Hen Ficer mae ei bwyslais ar lawenydd yr ŵyl.
Nid gŵyl brudd na thrist yw’r Nadolig, ond gŵyl
o lawenydd mawr, a’r llawenydd hwnnw yn
seiliedig ar enedigaeth Iesu Grist yn Waredwr y
byd.
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y diweddara yn y gyfres o draethodau gan y Parch Dyfrig Lloyd

Yn ffres ac yn ffrolig

Hefyd mae’r Hen Ficer yn gwneud y cysylltiad
rhwng y preseb â’r Groes yn elfen ganolog i’w
garolau.

Yn awr y Nadolig i foli Mab Duw,

Duw nid arbedodd

A Psalmau a Hymnau

Roi’r un Mab a feddodd,

Yn hwyr ac yn forau,

A’r mwyaf a garodd o’r holl fyd i gyd,

Am gadw’n heneidiau rhag distryw.

I farw dros ddynion,

Dewch bawb yn garedig,

Ar grog-pren echryslon,
Dewch, cenwch yn llafar,

Pan oeddym elynion gwenwynllyd.

Nes dadsain y ddaear,

I gyd-ganu â dynion,

Ynghyd â’i bwyslais diwinyddol, mae’r Hen Ficer
hefyd yn grefftus wrth gyfleu hanes y geni yn ei
benillion. Mae’n cymryd yr hanes a gawn yn yr
efengylau ac yn ei fydryddu a’i droi yn benillion
cofiadwy.

I Dduw am ei dirion dangnefedd.

Mae’r bugeiliaid wedi blaenu,

A dringed eich trydar i’r drydedd nef,
I gyffro’r angylion

Tua Bethle’m dan law’nychu,
Yn nifer o’i garolau, mae’n dechrau gyda Gardd
Eden a’r Fall, pan anufuddhaodd y ddynoliaeth i
orchymyn Duw. Yn fynych mae ei garolau, fel
nifer o’r carolau Plygain traddodiadol, yn olrhain
hanes iachawdwriaeth o Ardd Eden i enedigaeth
Crist ac ymlaen i’r Groes.
Adda werthodd bawb o’r byd,
I’r hen sarff, am afal drud;
Yn ymateb i anufudd-dod Adda, sy’n cynrychioli’r
ddynoliaeth, anfonodd Duw ei Fab i’r byd, i achub
y ddynoliaeth o’r trybini y cafodd ei hun ynddo.
Pan welodd Duw grasol
Ein ‘stad mor dosturiol,
O’i gariad rhagorol yn benna’,
F’addawodd ein helpu,
Trwy ddanfon i’n prynu
Ei un Mab Crist Iesu anwyla’.
O waith i Grist gymryd
Ein poenau a’n penyd,
Fe aned i’r trist-fyd yn llwmma’
Mewn ‘stabl anghymen,
Ym mhreseb yr ychen,
Lle trow’d ef mewn gwlanen o’r tlotta’.

I gael gweld y grasol Frenin;
Ceisiwn ninnau bawb eu dilyn.
Fe aeth doethion i’w gyflwyno,
Ac i roi anrhegion iddo, Aur, a thus, a myrr o’r gorau,
A’u presentio ar eu gliniau.
Yn ogystal â hyn, mae’n nodi rhai o
draddodiadau’r ŵyl yn ei gyfnod. Mae’n amlwg
bod addurno tai a gwledda yn rhan mor fawr o
draddodiad y Nadolig iddo ef ag ydyw i ni. Mae
hyd yn oed yn annog pawb i ddathlu’r ŵyl trwy
addurno’u tai a gwledda, ac i bawb fwynhau eu
hunain. Nid piwritan sych-dduwiol oedd yr Hen
Ficer. Roedd yn amlwg yn mwynhau y dathlu
oedd ynghlwm â’r ŵyl. Ond wrth annog y dathlu
a’r rhialtwch, mae hefyd yn pwysleisio pwyll a
gochel rhag ymgolli yn y dathlu a mynd dros ben
llestri. A hyd yn oed wrth annog y dathlu, mae’n
ein rhybuddio ni i beidio anghofio gwir ystyr y
rhialtwch, sef genedigaeth Iesu Crist.
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Yr Hen Ficer a Chanu Carolau (Parhad)
Trwsiwch eich teiau

Gwahoddwch y tlodion,

Arlwywch eich byrddau,

A’r clwyfus a’r cleifion,

A phob sîr* o’r gorau o gariad at Grist

A’r gweiniaid a’r gweddwon,

Gwahoddwch eich gilydd,

A chroeso i’ch gwledd;

I gynnal llawenydd,

O barch i’r Masïas

Na chedwch ei ŵyl-ddydd yn athrist.

A’n dwg ni i’w deyrnas,

* sîr – Cymreigio’r gair Saesneg Cheer

I gadw gŵyl addas heb ddiwedd.

Cwnnwch eich calon
Cymerwch eich digon,
Gwachelwch ormoddion, mae meddwi yn gas
Na cheisiwch lawenydd
Mewn diod a bwydydd,
Ond yn eich Achubydd mawr addas.
Yn ganolog i nifer ei garolau mae’n rhoi pwyslais
ar rannu llawenydd, y da a'r digonedd ag eraill, yn
enwedig gyda’r rhai llai ffodus. Gŵyl o ewyllys da
i bawb yw’r Nadolig, ac mae’n ŵyl sy’n gofyn i
bob un ohonom rannu er mwyn i bawb gael
cyfran yn y llawenydd. Yma y gwelwn un o
wirioneddau mawr bywyd; daw llawenydd inni
wrth rannu ag eraill. Nid gŵyl y derbyn yw’r
Nadolig, ond gŵyl y rhoi.
Festri’r Pasg (Parhad)
Cyllid ac Eiddo
Diolchodd Ifer Arch, Cadeirydd Is-bwyllgor Cyllid
ac Eiddo, i aelodau’r is-bwyllgor hwnnw am eu
cefnogaeth ac yn arbennig i Rhys Jones am
gadw’r cyfrifon a goruchwylio gwaith cynnal a
chadw’r eglwys.
Diolchodd hefyd i Graham
Carson, Ysgrifennydd y cynllun Cymorth Rhodd.
Da oedd gweld gwerth EDS wedi codi o ran
yswiriant - £14,000.000 a bod y cyfran plwyf wedi
gostwng. Nodwyd bod llawer i’w wneud i gyflawni
ein bwriad o wella’r toiledau.
Disgwylid
amcanbrisiau am y gwaith gan gwmnïau adeiladu
a
gobeithid
bwrw
ymlaen
pan
fyddai
amgylchiadau yn caniatáu. Diolchwyd i bawb am
eu cefnogaeth ariannol ac er bod ein sefyllfa’n
iach ar hyn o bryd gofynnwyd i ni ystyried maint
ein cyfraniadau ac ymuno â’r cynllun Gwadd.
Gweinyddiaeth
Rhôl Etholwyr Nodwyd bod 123 ar y rhôl ar hyn o
bryd. Caiff ei hadnewyddu yn 2022.
Cyfrifon yr Eglwys
Aeth Rhys Jones drwy’r adroddiad Roedd balans
o £9.890.05 yn y cyfrif cyffredinol ar 31.12.19

Yn wir, mae’r Nadolig eleni yn mynd i fod yn
wahanol ac ni chawn ganu carolau gyda’n
gilydd, dim hyd yn oed carolau’r Hen Ficer. Ond
efallai y bydd y Nadolig hwn yn rhoi cyfle i ni
ddarganfod ffordd o ddathlu sy’n symlach, ac
mai mewn symlrwydd y gwelwn o’r newydd
lawenydd yr ŵyl, sy’n fynych yn cael ei golli o
dan y straen o geisio cadw pawb yn hapus.
Efallai, pwy â wŷr, y bydd eleni yn gyfle i ni
ddechrau ambell draddodiad newydd a fydd yn
para i’r dyfodol.
Wedi’r cyfan, y mae
traddodiadau’n datblygu’n barhaus. Da i ni gael
ein hatgoffa eleni nad y trimings yw testun
llawenydd y Nadolig ond cofio fod gennym
Waredwr, yr un a aned ym Methlehem er ein
mwyn.

Felly, yng nghanol y cyfyngiadau ac o dan
gwmwl Covid, gadewch i ni gymryd sylw o
anogaeth yr Hen Ficer:
Moliannwn gan hynny
A’r eithaf o’n gallu,
Ein Prynwr, Crist Iesu anwyla’.
Etholiadau
Bu’r Festri hon yn un anarferol iawn am y
rhesymau a nodir uchod. Nid fyddem yn ethol
swyddogion ond cytunwyd y byddent yn aros
yn eu swyddi tan y Festri nesaf yn 2021.
Wardeniaid
Derbyniodd Wyn Mears wahoddiad y Ficer i
barhau fel Warden ac fe etholwyd Gwynn
Matthews i barhau fel Warden y Bobl.
Diolchodd y Ficer iddynt am eu cefnogaeth a’u
cymorth wrth ailagor yr eglwys.
Aelodau’r Cyngor Plwyfol Eglwysig
Roedd yr aelodau presennol sef Ifer Arch;
Delyth Davies; Rhys Davies; Marian Fairclough;
Liz Harewood; Dilys Jones; Rhys Jones;
Wynford Jones; Wyn Mears; Dafydd Tanner;
Ann Wyn Jones, wedi cytuno i barhau.
Penodwyd Stuart Owen-Jones yn Archwilydd.
Gyda diolch i Marian Fairclough am ei
gwaith wrth baratoi cofnodion y Festri.
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Adroddiad o’r Is-bwyllgor Cyllid ac Eiddo: Rhys Jones,Trysorydd
DIWEDD Y FLWYDDYN ARIANNOL
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymateb i’r alwad am gyfrannu’n ariannol i’r eglwys yn ystod cyfnod y
gwaharddiad ac yn arbennig am eich haelioni.
Er bod gwasanaeth yn yr eglwys ar hyn o bryd nid oes casgliadau ariannol. Mae ein costau wedi
gostwng rhywfaint, ond serch hynny, ceir costau angenrheidiol sydd angen eu talu megis y gyfran plwyf,
yswiriant, nwy a thrydan yn ogystal â chostau eraill yn fisol. Yr ydym yn dibynnu ar gyfraniadau o’r
cynllun Gwadd a’r cyfraniadau a roddir ar y plât casgliad o Sul i Sul i gwrdd â’r costau hyn. Rydym yn
ddiolchgar i bawb sy’n cyfrannu trwy "Gwadd" yn fisol ac erbyn hyn hefyd i’r rhai sy’n rhoi yn syth i’n
cyfrif banc.
Wrth i ni gychwyn ar flwyddyn eglwysig newydd, hoffem eich atgoffa bod blwyddyn ariannol yr eglwys yn
dod i ben ar ddiwedd mis Rhagfyr. Os hoffech wneud cyfraniad cyn diwedd y flwyddyn gofynnir i chi
wneud hynny cyn diwedd y mis. Os hoffech wybod faint yr ydych wedi cyfrannu hyd yn hyn, cysylltwch
â'r Trysorydd.
Os nad ydych wedi cael cyfle, ac os hoffech chi wneud cyfraniad, bydd y Trysorydd yn medru rhoi
cyfarwyddiadau sut gellir gwneud eich taliad. Felly a wnewch chi gysylltu â’r Trysorydd, Rhys Jones i
drafod y gwahanol opsiynau sydd ar gael.
Rhys Jones
Trysorydd
Ffôn: 029 2056 3834
Symudol: 077 94 897328
E-bost: rhys.helen.jones@btinternet.com

Y COED
Yn ystod yr Hydref cawsom adroddiad gan gwmni sydd yn arbenigo mewn gofal coed am eu cyflwr o
gwmpas yr eglwys. Yn groes i’n disgwyl roedd yr adroddiad yn dangos bod angen tipyn mwy o waith ar y
coed i’n diogelu ni fel eglwys. Cost y gwaith ydy £5,520 yn cynnwys TAW.
Er mwyn ein diogelu ni roddwyd y gwaith mewn llaw ar unwaith. Cafodd ein cwmni Yswiriant rybudd o’r
gwaith hefyd. Gwnaethpwyd y gwaith rhwng 7 a 10 Rhagfyr.
CYNLLUN Y TOILEDAU
Yn dilyn penderfyniad y pwyllgor ym mis Hydref gofynnwyd i’n Pensaer symud ymlaen i gael costau
ffurfiol ar gyfer y gwaith o addasu’r toiledau er mwyn creu toiled ar gyfer yr anabl. Cawsom wybod bydd
gost y cynllun tua £29.500 gyda TAW ar ben. Medrwn hawlio ad-daliad o’r TAW.
Penderfynwyd symud ymlaen i gael hawleb ar gyfer y gwaith gan yr Esgobaeth a hefyd gwneud
ceisiadau am grantiau tuag at y gost.
CYFRANIADAU I ELUSENNAU 2020
Penderfynodd yr Is-bwyllgor Cyllid ac Eiddo yng nghyfarfod dechrau’r mis i gyfrannu'r swm o £1,500 i
elusennau eleni. Bydd y swm yn cael ei rannu fel y canlyn:
USPG

-

£400.00

CMS

-

£400.00

Cymdeithas y Beibl

-

£200.00

Cymorth Cristnogol

-

£200.00

Canolfan Huggard

-

£300.00

Bwriedir talu’r cyfraniadau cyn diwedd y mis.
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Pobl y Plwyf
Gwasanaethau dros Ŵyl y Nadolig.
Noder: Mae seddi ar ôl ar gyfer y ddau wasanaeth Nadolig. Felly, os hoffech ddod i un ohonyn’ nhw
ac os nad ydych wedi rhoi gwybod eich bod yn bwriadu dod, a wnewch chi anfon neges at Marian
Fairclough faircloughmarian@gmail.com erbyn prynhawn Mercher 23 Rhagfyr cyn 4.00pm fan
bellaf?
Dydd Sul 20 Rhagfyr – Adfent IV
10.30am – Gwasanaeth Teuluol
(Rhoddir blaenoriaeth i blant, pobl ifanc a’u rhieni)
Nos Iau 24 Rhagfyr - Nos Nadolig
11.00pm – Cymun Cyntaf y Nadolig
Dydd Gwener 25 Rhagfyr - Dydd Nadolig
9.30am - Y Cymun Bendigaid
Dydd Sul 27 Rhagfyr – Nadolig I
9.00pm – Y Foreol Weddi a Phregeth
Darlledir podlediadau dros yr ŵyl i bawb sy’n addoli ar yr aelwyd.
Patrwm gwasanaethau yn yr Eglwys yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau.
Sul Cyntaf y Mis

9.00am - Y Cymun Bendigaid

Ail Sul y Mis

6.00pm – Yr Hwyrol Weddi a Phregeth

Trydydd Sul y Mis

9.00am – Y Cymun Bendigaid

Pedwerydd Sul y Mis

9.00am – Y Foreol Weddi a Phregeth

Pumed Sul y Mis

6.00pm – Y Cymun Bendigaid

Digwyddiadau Dros Zoom
Cofiwch bob trydydd Sadwrn y mis cynhelir ein Coffi a Chlonc rhithiol dros Zoom rhwng 10.30am a
12.00pm.
Pwysig
Cadwch eich llygaid ar y daflen wythnosol am ddigwyddiadau cymdeithasol eraill dros Zoom.

Cofiwch gadw mewn cysylltiad – cysylltwch
â rhywun nad ydych wedi cysylltu â nhw eto.
Ymunwch â theulu What’s App

Gwahoddir deunydd ar gyfer y
rhifyn nesaf erbyn

Eglwys Dewi Sant

Mawrth 12fed 2021

am sgwrs, diddanwch a’r newyddion
diweddara am ein plwyfolion—
cysylltwch â
Ann Mears 07977 530838 er mwyn ymuno
â’r criw

Cysylltwch â’r Golygydd wyn@wynmears.com
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Cystadleuaeth capsiwn - cynigion i’r golygydd cyn diwedd Ionawr!

Llongyfarchiadau i Ann Mears ar ennill ei dosbarth yng nghystadleuaeth rhanbarthol y
Gymdeithas Trefnu Blodau Cenedlaethol. “Tirwedd gaeafol” oedd y testun, a daeth y
trefniant yn ail yn yr holl sioe hefyd!
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Dysg i ni weddïo

Gweddi Adfent yr Eglwys yng Nghymru dros y Cenedl i’w harfer am 6pm bob nos.
Dad nefol, yr wyt ti’n oleuni ac yn fywyd mewn byd o drallod.
Dyro dy iachâd i’r rhai sy’n glaf,
dy nerth i’r rhai sy’n dioddef,
dy dosturi i’r rhai sy’n galaru,
a’th ddewrder i’r rhai sy’n gweithio er iacháu a gwasanaethu eraill.
Bendithia genedl y Cymry ag ysbryd bywhaol dy gariad,
a chaniatâ i ni dy drugaredd,
a ddatguddiwyd ym mherson Crist dy Fab. Amen.

Gweddi ar gyfer y Nadolig
Dduw dad, a anfonaist dy Fab i ganol drybini ein byd i ymuno â’r teulu dynol a rhannu ein
profiadau ni. Bydd gyda ni’r Nadolig hwn yn ein cartrefi, bendithia ein plant, ein teuluoedd
a’n cyfeillion, ac er gwaetha’r cyfyngiadau, llanw ni â llawenydd a diolchgarwch a dawn
rhyfeddu wrth ddeall dyfnder ac uchder a lled dy gariad, a welwn yn yr un bach yn
gorwedd yn y preseb, Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Gweddi ar gyfer y Flwyddyn Newydd
Hollalluog Dduw, ar ddechrau blwyddyn newydd, erfyniwn am d’oleuni a’th nerth i
ddyfalbarhau; am ffafr yr Arglwydd Iesu ym mhob ansicrwydd; am lwydd i ymdrechion
pawb sy’n ceisio heddwch a sefydlogrwydd yn ein byd, ac am gyd-ddealltwriaeth i bawb
sy’n arwain mewn byd a betws. Wrth i ni edrych i’r yfory, cryfha ein ffydd a chynnal ni yn
wyneb pob dieithrwch; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

