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holl baratoi! 



Tud 2 Cloch Dewi 

Gofalu am y di-gartref yng Nhgaerdydd            Judith Poulson 

‘Dych chi siŵr o fod yn ymwybodol bod Eglwys Dewi Sant yn un o’r eglwysi sy’n cyfrannu arian i 
helpu atal digartrefedd yng Nghaerdydd. Diolch i aelodau’r Eglwys sy’n gwirfoddoli yng Nghapel 
Tabernacl trwy helpu paratoi te ar brynhawniau Sul trwy gydol y flwyddyn. Mae wastad angen mwy o 
wirfoddolwyr! !  Yn y cyfarfod blynyddol diwethaf daeth Emma i siarad am Y Wallich. 
                                                                                                                                           

Cyflwyniad Emma Tropman – Swyddog Codi Arian Elusen Wallich-Clifford, Heol y Gadeirlan 
Yr enw gwreiddiol oedd y Wallich Clifford Community, ar ôl Anton Wallich Clifford a gychwynnodd y 
Simon Community yn Llundain. Sefydlodd y gwasanaeth yng Nghymru fel un llety yng Nghaerdydd i 
gynnig lloches i’r anghenus yn 1978, gan grŵp oedd wedi gweithio i’r Simon Community/ Anton 
Wallich Clifford. 
 Ers hynny mae’r elusen wedi ehangu, ac ar hyn o bryd yn gweithio ledled y wlad, gyda rhyw wythdeg 
o wahanol brosiectau, yn gweithio gyda bron pob awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’r Wallich yn 
arbenigo mewn darparu gwasanaethau ar gyfer pobl sydd ag anghenion lluosog, cymhleth; pobl sydd, 
oherwydd eu hanghenion cymorth uchel, yn cael eu cau allan yn aml o wasanaethau eraill ac sy’n ei 
chael hi’n anodd cael gafael ar lety. 
 Mae’r Wallich yn cynnig nifer o brosiectau sy’n gweithio gyda unigolion o bob oedran a hefyd 
teuluoedd. Mae nifer y gwsanaethau ar gael yr un mor amrywiol â’r bobl mae Wallich yn eu 
gwasanaethu. 
Mae Prosiectau dysgu a chyflogaeth yn cynnwys: 
•           cynllun gwirfoddoli i bobol sydd wedi profi digartrefedd: RSVP (y ‘cam cyntaf’ mewn adferiad) 
•           cynllun WISE (sy’n arwain at gyflogaeth bosib) 
•         cynllun BOSS (sydd yn gweithio â charcharorion, cyn ac ar ôl iddynt gael eu rhyddhau (i ennill       
 sgiliau, cymwysterau a chyflogaeth).                                                                                                        
Mae’r Wallich yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau. 
Mae gan yr elusen bresenoldeb yn swyddfeydd Housing Options(gweler uchod).                                             
Mae galw am wasanaethau’r Wallich yn cynyddu, a chyda’r galw yn cynyddu, rhaid gweithio’n barhaol 
i godi arian. 



 Cyf 5: Rhif 2 Tud 3 

Gosodiad newydd o’r Cymun Bendigaid ar gyfer Eglwys Dewi Sant 

Mae’r côr a chynulleidfa EDS yn dechrau ymgynefino â gosodiad newydd o’r Cymun Bendigaid 
gan ein Cyfarwyddwr Cerdd, Ieuan Jones. Gofynnodd Cloch Dewi iddo am ychydig o’r cyd-
destun i’r datblygiad hwn 
 
Ers pryd wyt ti wedi bod yn cyfansoddi?  
 
Mae diddordeb cyfansoddi gen i ers yn ifanc ac 
mae gen i nifer fawr o gyfansoddiadau a 
threfniadau ar gyfer corau. Mae gen i ddiddordeb 
mawr mewn emynau a'u perthynas â'r tonau. 
Mae hyn wastad wedi fy ysbrydoli i gyfansoddi 
darnau cysegredig. Mae gen i nifer helaeth o 
emyn-donau sydd erioed wedi gweld golau dydd! 
   
Beth wnaeth i ti ystyried cyfansoddi trefniant 
newydd? 

Ers dod i Dewi Sant dwi wastad wedi canu yr un 
trefniant o'r offeren sef trefniant gwych y mynach 
Brawd Alan Rees, a ymunodd ag Abaty Belmont 
yn 1968. Ymroddodd Alan Rees ei fywyd i Dduw 
ac i wasanaeth cerddoriaeth grefyddol. 
Penderfynais ysgrifennu'r gosodiad defosiynol 
wrth feddwl am ein gwasanaethau o’r Cymun 
Bendigaid yng Nghapel Mair yn yr hwyr. Yn y 
gwasanaethau hyn, mae'r niferoedd yn llai ac 
rydym yn defnyddio'r piano yn hytrach na'r organ. 
Wedi sgwrsio â Dyfrig am y syniad o gyfansoddi 
gosodiad newydd, roedd yn gefnogol ac yn 
awyddus i mi ddal ati er mwyn i ni ei ganu. 
 
Beth oedd yn bwysig i ti wrth gyfansoddi'r gosodiad hwn?  

Mae hwn yn osodiad defosiynol yn hytrach nag un mawreddog a chymhleth. Fe wnes i drio ysgrifennu 
alaw seml a chofiadwy sy'n hawdd ei chanu ac yn hawdd ei dysgu . Dwi'n meddwl ei fod yn allweddol 
meddwl am bwysigrwydd y geiriau wrth ganu'r offeren, fel y dywedir yn llythyr cyntaf Paul at y 
Corinthiaid: 'canaf â’r ysbryd, a chanaf â’r deall hefyd'. Y geiriau sy'n bwysig ond mae gan 
gerddoriaeth y gallu i ddyfnhau ystyr y geiriau.  
 
Sut wnest ti ddechrau ar y gwaith?  
 
Weithiau mae syniadau yn dod i'r meddwl mewn llefydd rhyfedd, er enghraifft, wrth siopa, ar y bws a 
hyd yn oed mewn breuddwydion. Felly, mae'r ffôn symudol yn handi i recordio rhai o’r syniadau hyn, 
cyn mynd ati i eistedd wrth y piano a'u hysgrifennu. 
 
Wyt ti’n fodlon â’r gwaith terfynol?  

Dwi byth yn hollol fodlon gydag unrhyw ddarn dwi wedi ei gyfansoddi. Wrth wrando'n ôl, dwi'n meddwl 
'dyliwn i wedi gwneud ambell beth yn wahanol'. Er hyn, dwi'n hapus â'r gosodiad, mae'n fraint i mi fod 
Eglwys Dewi Sant yn ei ganu wrth i ni addoli.  
 
Oes gen ti unrhyw gyfansoddiadau eraill ar y gweill? 
 
Dwi wrthi yn gweithio ar ambell drefniant o emyn-donau ar hyn o bryd, dwyn mwynhau rhoi 'spin' fy 
hun arnynt. Mae ambell gyfansoddiad gwreiddiol ar ei hanner gen i hefyd, ond mae angen ffeindio'r 
amser a'r awen i'w cwblhau! 



Tud 4 Cloch Dewi 

Annwyl Gyfeillion, 

Yr wyf eisoes wedi crybwyll Gweledigaeth a 
Strategaeth newydd yr Esgobaeth, “Lle mae 
ffydd yn cyfrif” yng Nghloch Dewi. Y weledigaeth 
a’r strategaeth hon fydd yn llywio bywyd ein 
hesgobaeth dros y pum mlynedd nesaf. Fel 
rhan o deulu Esgobaeth Llandaf, cawn ninnau 
yn EDS ein galw i ymrwymo i’r weledigaeth hon. 
Mae’r strategaeth ei hun yn cynnig fframwaith 
ddefnyddiol i ni fel eglwys wrth i ni gynllunio ar 
gyfer ein dyfodol ein hunain. Mae tair ffrwd seml 
iddi: 

1. Adrodd ein stori lawen 

2. Tyfu teyrnas Dduw 

3. Adeiladu ein gallu i wneud daioni 

Oddi mewn i’r fframwaith hon, mae’r rhyddid 
gennym i dyfu ym mha bynnag gyfeiriad sy’n 
gweddu i’n cyd-destun ni. 

Yr ydym yn eglwys sydd yng nghanol prif ddinas 
Cymru ac yn eglwys sy’n cynnig addoliad, 
gweinidogaeth a chymdeithas Gristnogol 
Gymraeg a Chymreig i Gymry Cymraeg a 
dysgwyr ar draws y ddinas a thu hwnt. Mae 
gennym, felly, lawer sy’n werthfawr, arbennig ac 
unigryw i’w gynnig i fywyd esgobaeth Llandaf ac 
i bawb sy’n chwilio am fynegiant o’r ffydd 
Gristnogol sydd â’i gwreiddiau’n ddwfn yn yr 
efengyl ac yn ein hetifeddiaeth Gristnogol 
Gymreig. Nid ynys fach o Gymreictod 
Anglicanaidd yng nghanol y Cilgant mohonom, 
ond eglwys sy’n agored i bawb ac yn cysylltu 
mewn gwahanol ffyrdd gyda nifer o 
weithgareddau, sefydliadau, rhwydweithiau a 
grwpiau  ar draws y ddinas. 

Felly, yr ydym yn dechrau gyda’n stori lawen. 
Mae’n hawdd canolbwyntio a diflasu ein hunain 
gyda beth yn ein tyb ni sydd o’i le yn yr eglwys, 
neu feddwl bod popeth yn mynd ar ei waethaf. 
Mewn gwirionedd, mae’r eglwys ond yn newid 
ac yn addasu fel y gwnaeth ar hyd y canrifoedd. 
Llanw a thrai, newid ac addasu fu hanes yr 
eglwys erioed a hynny heb golli golwg ar Iesu 
yn Arglwydd ac yn ben arni. Gan ystyried hyn, 
mae’r weledigaeth yn gofyn i ni edrych eto ar yr 
Eglwys â llygaid newydd a chanolbwyntio ar yr 
hyn, yn EDS, sy’n ein llawenhau. Mae gan bob 
un ohonom ein stori lawen i’w hadrodd am ein 
profiadau o fod yn rhan o deulu EDS, ac mae’n 
bwysig ein bod ni’n eu rhannu nhw ag eraill 

Mae’r is-bwyllgor Cenhadu a Bugeilio wedi bod 
yn ystyried y stori lawen y dylem ninnau fel 
eglwys fod yn ei hadrodd i eraill.  

Colofn y Ficer Y stori sy’n dweud wrth eraill pwy ydym ni, a 
beth yr ydym yn ymfalchïo ynddo. Y bwriad 
oedd crynhoi ein stori lawen i ddwy neu dair 
brawddeg – er mwyn ei chadw mor gryno â 
phosib, ond mae cymaint yr ydym am ddweud; 
roedd yn anodd ei chadw’n fyr. Pan fyddwn 
wedi cytuno ar ein stori lawen, bydd yn 
ymddangos ar yr hysbysfwrdd tu allan i’r 
eglwys, ar y daflen wythnosol, ar y wefan ac 
unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd addas arall 
y byddwn yn ei gynhyrchu. 

Dyma’n stori lawen hyd yn hyn: 

“Yr ydym yn Eglwys Blwyf Gymraeg yng 
nghanol y ddinas sydd wedi bod yn rhan o 
fywyd, bwrlwm a thwf Caerdydd am dros ganrif 
a hanner. Mynegwn ein ffydd Gristnogol yn 
llawen trwy ein haddoliad, ein gwasanaeth a’n 
cymdeithas mewn awyrgylch sy’n groesawgar, 
gofalgar a theuluol ei naws. Ceisiwn, drwy gyd-
deithio ar bererindod ffydd, ddirnad gyda’n 
gilydd beth mae’n ei olygu i fod yn ddilynwr i 
Iesu heddiw a dysgu sut i roi ein ffydd ar waith 
ac i ymateb yn well i heriau bywyd. Yr ydym yn 
meithrin ein plant a’n pobl ifanc trwy 
weithgareddau’r Ysgol Sul a’r gwasanaethau 
teuluol, a thrwy ein gwasanaethau litwrgaidd, y 
geiriau a’r gerddoriaeth cawn i gyd o’r ieuengaf 
i’r hynaf, ein hysbrydoli i addoli’r Duw byw. 
Gwerthfawrogwn ein perthynas ag eglwysi, 
capeli a mudiadau eraill yn y ddinas a’r cyd-
weithio agos sydd rhyngom. Yr ydym yn falch o 
annog a chefnogi dysgwyr y Gymraeg. Mae 
croeso ac mae lle i bawb yn yr eglwys hon sydd 
am ystyried neu ailgydio yn eu ffydd neu sy’n 
chwilio am gartref ysbrydol.” 

Os oes gennych unrhyw sylwadau i’w cynnig 
neu rywbeth arall yr ydych yn meddwl y dylem 
ei gynnwys, mae croeso i chi gysylltu â mi. 
Dyma ein stori lawen ni, ac mae’n bwysig ei bod 
yn adlewyrchu rhywbeth o’ch stori a’ch profiad 
chithau. 

Er mwyn rhoi syniad i chi o’r gwahanol elfennau 
sy’n rhan o fywyd a bwrlwm Eglwys Dewi Sant, 
yr wyf wedi eu gosod ar ffurf diagram. 

Wrth gwrs, mae ein straeon llawen ni a stori 
lawen yr eglwys yn rhan o stori lawen llawer 
mwy, sef y stori lawen sy’n dechrau ar fore’r 
trydydd dydd. Pan gyrhaeddodd y gwragedd y 
bedd a’i ddarganfod yn wag dechreuodd eu stori 
nhw o’r groes a’r dioddefaint droi’n stori lawen 
wrth iddynt gyfarfod â’r Iesu atgyfodedig. Ein 
ffydd yn yr Iesu croeshoeliedig ac atgyfodedig, 
a’r cariad dwyfol a welwn ynddo ef, ac sy’n trigo 
ynom ni sy’n rhoi y llawenydd i stori ein bywyd 
ni. 

Pasg bendithiol i bob un ohonoch.  Dyfrig. 



Cyfrol 5 Rhif 2                        Tud 5 

Bwrlwm Bywyd yr Eglwys 
Ysgol Sul a gwasanaethau Teuluol 
Tri gwasanaeth ar y Sul 
Gwasanaeth Bore Mercher 
Cymdeithas Nos Iau a 

gweithgareddau 
Cymdeithasol eraill 

Pererindodau 
Grwpiau trafod a dysgu (yn 

ystod y Garawys) 
Seminarau  - (hanes y Beibl 

Cymraeg a’r Llyfr Gweddi 
Gyffredin) 

“Mynd am dro” – grŵp cerdded 
Côr yr Eglwys 
Cylch Dewi 
Cloch Dewi 
Dathlu Cristnogaeth Gymreig ac 

etifeddiaeth gyfoethog 
Anglicanaidd Cymraeg a 
Chymreig   

Y daflen wythnosol 
Prydau Bwyd  

Eglwys Dewi Sant – 
Dyma ein  

Stori Lawen 

Yr Adeilad fel Adnodd  
Lleoliad yng Nghanol y Ddinas 
Adeilad yr Eglwys wedi’i adfer 
Boeler Newydd wedi’i osod 
Cynlluniau ar gyfer toiledau 

hygyrch i wneud yr eglwys 
yn fwy agored i’r gymuned 
ehangach 

Yr adeilad ar gael i’w logi gan 
fudiadau a corau’r ddinas    

Yr organ 
Llogi’r adeilad ar gyfer 

gyngherddau  

Gwaith yn y Gymuned 
Agor yr eglwys ar 

ddyddiau Mercher 
Te’r Di-gartref  
Coffi a Chlonc – Dysgwyr 
Sesiynau Trefnu 

Blodau  
Cyngherddau a 

Datganiadau Organ  
Cloch Dewi  
Carolau’r Cilgant  
Gwaith gyda 

Ffoaduriaid  
 

Cyd-weithio ag eglwysi a 
mudiadau eraill  

Esgobaeth Llandaf 
Deoniaeth Caerdydd 
Cyngor Eglwysi Cymraeg 

Caerdydd 
Cytûn Dinas Caerdydd a’r 

Bae 
Y Banc Bwyd 
Cymdeithas y Beibl 
Dydd Gweddi Byd-Eang y 

Chwiorydd  
Cymorth Cristnogol 
Story Foundation – 

(Pypedau)  
Cardiff organ Events 
(Datganiadau organ) 

 



Tud 6 Cloch Dewi 

Gwahoddir deunydd ar gyfer y rhifyn nesaf 

erbyn Gorffennaf 12 2019             

Cysylltwch â’r Golygydd -  

wyn@wynmears.com 

Etholwyd Gwion Rhisiart, un o blwyfolion 
Eglwys Dewi Sant, yn aelod o Senedd 
Ieuenctid Cymru yn yr etholiadau a 
gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2018. 
Penderfynodd Cloch Dewi ei holi am ei  
brofiadau wrth ymgeisio am sedd yn y 
Senedd, ac am ei uchelgais tua’r dyfodol. 

Beth symbylaist ti i gynnig i fod yn aelod o'r 
Senedd Ieuenctid? 
Rydw i erioed wedi cael diddordeb mewn 
gwleidyddiaeth, a phan glywais i am y cyfle, 
neidiais amdani. Rwy'n credu'n gryf os ydych chi 
eisiau newid rhywbeth, rhaid gwneud rhywbeth 
amdano. 
 
Sut weithiodd yr etholiad? Oedd gen ti 
gystadleuaeth? 
Fe agorodd cofrestru i bleidleisio yn Eisteddfod yr 
Urdd 2018 gan Elin Jones AC, sef Llywydd y 
Cynulliad. Ym mis Medi, roedd modd enwebu 
eich hun i fod yn ymgeisydd ar gyfer 
etholiadau cyntaf Senedd Ieuenctid 
Cymru. Yna, o'r 5ed i'r 25ain o Dachwedd, 
dechreuodd yr etholiadau. Roeddwn i 
yn erbyn 20 ymgeisydd arall yn fy 
etholaeth, ac enillais i! Cyhoeddwyd y 
canlyniad ar y  5ed o Ragfyr. 

 
Ydy'r Senedd yn gweithio ar seiliau 
gwleidyddol? 
Ydy, gyda phleidleisio democrataidd. 
Mae 60 aelod, 40 o'r etholaethau, a 20 
yn cynrychioli 14 grŵp partner sy'n 
gweithio gyda phobl ifanc. 
 
Sut groeso a gawsoch gan Aelodau'r 
Cynulliad? 
Rydym ni wedi cwrdd â nifer o ACau, yn cynnwys 
Elin Jones, Llywydd y Cynulliad. Fe gawsom ni 
nifer o ACau yn dod mewn i'n cyfarfodydd 
rhanbarthol er mwyn rhoi help llaw ar sut i siarad 
yn gyhoeddus. 
 
Pa faterion sy'n arbennig o bwysig i ti fel 
aelod? 
Rydym ni wedi dewis y tri phwnc Iechyd Meddwl, 
Gwastraff Plastig, a Sgiliau Bywyd yn y 
Cwricwlwm i ganolbwyntio arni am y 2 flynedd 
nesaf. Yn ogystal â hyn, mae Prentisiaethau a 
Swyddi i bobl ifanc, defnydd o'r iaith Gymraeg, a 
thrafnidiaeth gyhoeddus yn bwysig i mi. 

Ethol un o feibion EDS i Senedd Ieuenctid Cymru. 

Beth wyt ti'n gobeithio ei gyflawni yn ystod dy 
dymor fel aelod? - beth wyt ti wedi ei gyflawni 
eisoes? 
Hyd yn hyn, rydym ni fel Senedd Ieuenctid wedi 
dewis 3 phwnc i ganolbwyntio arnynt am y 2 
flynedd nesaf. Yna, ar y  6ed o Ebrill mi gawn ni ein 
cyfarfod cyntaf ers dewis y tri phwnc yma, ac mi 

fyddwn ni'n cynllunio pryd hynny 
sut ydym ni eisiau gweithredu ar 
rain. Mi fydda i'n gobeithio gwella 
sgiliau bywyd yn enwedig yn y 
cwricwlwm newydd i Gymru. 

 
Beth sydd wedi dy synnu ers i 
ti ymuno â'r Senedd?     
Rhywbeth sydd wedi fy synnu mi 
yn fawr yw’r nifer o bobl ifanc sy'n 
rhannu'r un farn â fi, a faint sy'n 
cytuno â fi’n wleidyddol 

 
Oes gen ti uchelgais i fod yn 

wleidydd yn y dyfodol? 
Oes! Hoffwn i gael gyrfa yn y dyfodol yng 
ngwleidyddiaeth! 

Parti Prynhawn i’r Teulu 

Dydd Sadwrn 15 Mehefin 

yn Neuadd Eglwys Dewi Sant 

gan ddechrau am 2.30pm. 

 

Gweithgareddau i blant, bwyd a chyfle i 

ymlacio a chael clonc. 

 

Am wybodaeth bellach mynnwch air â 

Liz Harewood. 



 Cyf 5: Rhif 2                                     Tud 7 

Pobl y Plwyf 

Delyth a Val wedi llwyddo i 
gwblhau tiwlipiaid yng 

ngwasanaeth Sul y Fam! Erith, Gwyneth a Meirlys wrthi yn paratoi 
Stondin Cynnyrch Cartref ar Mawrth 31. 

Campweithiau blodeuog rhai o 
fyfyrwyr sesiwn trefnu blodau 

ym mis Mawrth 

- ac un arall gan 
Rob! 

O’r archif! 

Llun o gôr Eglwys 
Dewi Sant yn 
gynnar yn y 
chwedegau. 

Mae dau sydd yn y 
llun yn parhau i fod 
yn aelodau o’r côr! 

Gallwch chi ddyfalu 
pwy ydynt? 



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 Bendigaid gydag emynau 

  

Dyddiadur yr Eglwys 

Ebrill 2019 

Holl wasanaethau’r Wythnos Fawr a’r 
Pasg i’w gweld ar y cerdyn 
 
Dydd Sadwrn 20 Ebrill  
(Dydd Sadwrn yr Wythnos Fawr) 
Dim Coffi a Chlonc 
 
Dydd Sul y Pasg 21 Ebrill 
8.00am  Y Cymun Bendigaid 
10.30am Y Cymun Bendigaid ar gân 
6.00pm  Yr Hwyrol Weddi a Phregeth  
 
Mai 2019 
 
Dydd Gwener 3 Mai 1.15 – 1.45pm 
Datganiad Organ – Dr Peter King 
Organydd Emeritws, Abaty Caerfaddon.  
 
Nos Sadwrn 11 Mai 7.30pm 
Cyngerdd Côr Philharmonic Caerdydd 

Dydd Sul 12  Mai 10.30am 
Gwasanaeth Teuluol 
 
Dydd Gwener 17 Mai 1.15 – 1.45pm 
Datganiad Organ – Carleton Etherington 
Organydd Abaty Tewkesbury  
 
Dydd Sadwrn 18 Mai 10.30am – 12.00pm 
Coffi a Chlonc yn neuadd yr Eglwys  
 
Nos Lun 20 Mai 7.30pm 
Cyfarfod yr Is-bwyllgor Cenhadu a Bugeilio 
 
Dydd Iau 23 Mai (Prynhawn) 
Ymweliad ag Eglwys St Teilo a’r Llys 
yn Amgueddfa St Ffagan. 
 
Dydd Gwener 24 Mai – 1.15 – 1.45pm 
Datganiad Organ – James Gough 
Llundain 
 
Dydd Llun 27 Mai – 1 Mehefin 
Eisteddfod yr Urdd yn y Bae 
 
Dydd Iau’r Dyrchafael  30 Mai 
10.30am 
Y Cymun Bendigaid gydag Emynau  
 
Mis Mehefin  
 
Y Sulgwyn 9 Mehefin 
8.00am    Y Cymun Bendigaid 
10.30am  Gwasanaeth Teuluol 
6.00pm  Yr Hwyrol Weddi a Phregeth  
 

Arglwydd dysg i ni weddïo  

O Dduw anghyfarwydd, 
chwiliwn amdanat Ti yn y mannau’r  
wyt ti eisoes wedi eu gadael, 
a methwn dy weld 
hyd yn oed pan wyt yn sefyll o’n blaen. 
Rho i ni felly adnabod dy ddieithrwch 
fel na bo angen i ni lynu wrth ein galar cyfarwydd 
ond cael ein rhyddhau i gyhoeddi’r Atgyfodiad 
yn enw Crist.  Amen.  
 
O Dduw, grym y rhai heb rym, 
Dewisaist yn dystion 
Rai na chlywir eu lleisiau. 
Caniatâ, fel y bu i’r gwragedd  
gyhoeddi’n gyntaf yr atgyfodiad 
er na chredwyd mohonynt, 
y cawn ninnau hefyd y dewrder i ddal ati  
i gyhoeddi dy Air 
yng ngrym Iesu Grist.  Amen. 
 
O Grist Atgyfodiad  
y mae dy absenoldeb yn ein gadael wedi ein 
parlysu, 
ond y mae dy bresenoldeb yn ein gorlethu, 
anadla arnom ni 
â’th fywyd helaeth, 
fel yn y man lle methwn weld 
y cawn y dewrder i gredu 
y cawn ein hatgyfodi gyda thi.  Amen.  

Dydd Sadwrn 15 Mehefin 
10.30am – 12.00pm 
Coffi a Chlonc yn Neuadd yr 
Eglwys  
 
2.30-4.00pm 
Parti Prynhawn ar gyfer 
teuluoedd yn y neuadd 
 
 
Sul y Drindod 16 Mehefin  
8.00am   Y Cymun Bendigaid 
10.30am Y Cymun Bendigaid ar 
Gân ac Ysgol Sul 
6.00pm  Yr Hwyrol Weddi a 
Phregeth  
 
Nos Wener 28 Mehefin - 
6.30pm   
Barbeciw yn y Ficerdy 
 
 
 

  


