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Calendr Oedfaon y Sul : Tachwedd 2012 – Ebrill 2013
10.00 o’r gloch

5.00 o’r gloch

Tachwedd:
4—(Oedfa’r hwyr yn unig)
Y Gweinidog (C)
6 (7.00)—Cyngor Eglwysi Rhyddion, Capel Mair: Anerchiad gan Mrs Cynthia Saunders Davies
11 (9.45)—Y Gweinidog
(Oedfa’r bore yn unig)
18—(Oedfa’r hwyr yn unig)
Y Gweinidog
25—Y Gweinidog
(Oedfa’r bore yn unig)
Rhagfyr:
2— (Oedfa’r hwyr yn unig)
Y Gweinidog (C)
9—Y Gweinidog
Oedfa Cyngor Eglwysi Rhyddion
            ym Methania (6.00yh): Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Côr Cardi-gân
16—(Oedfa’r hwyr yn unig)
Y Gweinidog
23—(Oedfa’r hwyr yn unig)
Oedfa Nadolig y Plant
30—Mr Melfydd George
(Oedfa’r bore yn unig)
Ionawr:
6—Y Gweinidog (C)
(Oedfa’r bore yn unig)
13—(Oedfa’r hwyr yn unig)
Y Gweinidog
20—Y Gweinidog
Oedfa Cyngor Eglwysi Rhyddion yn
                                                      y Tabernacl (6.00): Oedfa Gysegredig: Parti Bro Eirwyn
(Oedfa’r bore yn unig)
27—Oedfa yng ngofal y Gymdeithas Ddiwylliadol
Chwefror:
3—(Oedfa’r hwyr yn unig)
Y Gweinidog (C)
10—Y Gweinidog     Rihyrsal (Oedolion) am 4.00yp (Oedfa’r bore yn unig)
17—(Oedfa’r hwyr yn unig)
Y Gweinidog
24—Y Gweinidog
(Oedfa’r bore yn unig)
Mawrth:
3—Y Gweinidog (C)                          Oedfa’r Tair Cymdeithas yn y Tabernacl (6.00). tan ofal
Mr Gwyn Elfyn, Drefach, Llanelli
10—Cyrddau Pregethu: Y Parchg D. Gerald Jones 	
Y Parchg D. Gerald Jones
             Rihyrsal (Oedolion) am 4.00yp
17 (2.00)—Cyfarfod Blynyddol Cyngor 	
         Eglwysi Rhyddion yng Nghapel Mair. Anerchiad y Llywydd: Dr Dyfed Elis-Gruffydd
24—Y Gweinidog
(Oedfa’r bore yn unig)
29 (Gwener y Groglith)—Oedfa Gymun Undebol yng Nghapel Mair (10.00).
                                       Pregethir gan y Parchg Llunos Gordon
31 (Sul y Pasg)—Cwrdd Undebol ym Methania (C)
(Oedfa’r bore yn unig)
Ebrill:
7—(Oedfa’r hwyr yn unig)
Y Gweinidog (C)
14—Y Gweinidog     Rihyrsal (Plant) am 10.00yb
(Oedfa’r bore yn unig)
21—Cymanfa Bedyddwyr Cylch Aberteifi ym Methania
28— (Oedfa’r hwyr yn unig)   Rihyrsal (Oedolion) am 4.00yp Y Gweinidog

Nodiadau Eglwysig
Priodas:
Rachel, merch Nigel a Gaynor
Davies, Nantycastell, ag Alun, mab
William ac Annette Williams, Fferm
y Gotrel, ar Awst 25 yng nghapel
Bethania.
Pen-blwydd:
Mr Trefor Edwards, yn 80 oed.

Dathlu Priodas Ruddem:
Gareth a Mer Evans

Rhodd oddi wrth
yr Hen Gapel, Llechryd
Derbyniwyd llythyr oddi wrth George,
Davies & Evans, cyfreithwyr, yn datgan
bod swm o £25,830.49 wedi ei dderbyn
yn dilyn datgorfforiad yr Hen Gapel,
Llechryd, yn ddiweddar; datgelwyd bod
pum eglwys yn yr ardal wedi elwa o’r
haelioni.

Noder
Cynhelir oedfaon hwyr y Sul am 5.00
o’r gloch hyd ddiwedd mis Mawrth.

Genedigaeth
Gwion John, mab i Gary a Mari
James, ac ðyr i Mr a Mrs John James,
Craigsilian.
George, ðyr i Nigel a Gaynor Davies,
Nantycastell, a gor-ðyr i Edward a
Myra Evans.

Ymadael drwy lythyr:
Mr Hugh Griffiths, Coedfryn (gynt), i
Eglwys y Tabernacl, Caerfyrddin.
Mrs Margaret Symmons, Greenhill,
Llangoedmor, i Gapel Glynarthen.

Llongyfarchiadau:
Wil ac Annette Williams, Fferm y Gotrel;
Gareth a Meinir Jerman, Chestnuts; a
Iorwerth a Margaret Edwards, Tonteg,
ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth
“Aberteifi yn ei Blodau” yr haf hwn.
Rhys Griffiths ar ennill gradd B.A. yn
y Gymraeg a Cherdd ym Mhrifysgol
Caerdydd.
Steffan Phillips, sydd wedi llwyddo i
seiclo 900 milltir gyda chriw o fechgyn
o Land’s End i John O’Groats gan godi
arian tuag at elusen Ymchwil Cancr
Cymru a Thþ Hafan.

Sylwer
Os oes gennych newyddion teuluol neu
eglwysig a allai fod o ddiddordeb i’ch
cyd-aelodau, a fyddech mor garedig â
rhoi gwybodaeth yn ysgrifenedig i Mair
James neu Wynford Jones
MJ/ICR/WJ

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon
Pe dymunech gael eich cludo i’r
oedfaon yng Nghapel Mair ar y Sul ac i’r
cyfarfodydd yn ystod yr wythnos, mae
croeso i chi gysylltu â’r gwirfoddolwyr a
enwir isod:
Myra Evans  . . . . . . . . .  810 133
Iris Phillips . . . . . . . . . .  613 934
Ann Vittle  . . . . . . . . . . . 613 064
Gareth Evans . . . . . . . . . 615 525
Delwyn Griffiths . . . . . .  612 946
Gareth Jerman . . . . . . . . 612 361

Mannau Dirgel
yr Arglwydd
Os na fuoch yno o’r blaen, awgrymaf
eich bod yn ymweld â’r Ganolfan
Gristnogol yn Ffaldybrenin, Cwm
Gwaun. Wedi’i lleoli mewn man
diarffordd ac anghysbell, gall fod yn
ddigon trafferthus dod o hyd iddi, ond
medraf eich sicrhau bod yr olygfa ar ôl
cyrraedd a holl naws ac awyrgylch y lle
yn werth yr ymdrech.
Dros y blynyddoedd, ers ei sefydlu,
datblygodd y ganolfan yn gyrchfan
poblogaidd i Gristnogion o bob rhan o’r
byd. (Rhyfedd mor araf ydym fel Cymry
i ganfod a gwerthfawrogi’r cyfleusterau
a’r gogoniannau sydd dafliad carreg
oddi wrthym.) Mae’n amlwg nad yw’n
fwriad gan y perchnogion wneud elw
mawr gan fod y tâl aros y tu hwnt
o resymol. Er nad yw’n foethus, y
mae’n lân a’r cyfleusterau at ddefnydd
ymwelwyr yn llwyr ddigonol. Dewiswyd
enw rhyw sant o’r cyfnod cynnar ar
gyfer pob ystafell wely. Ofnaf na wnaeth
cysgu ddwywaith yn Ystafell Tudwal fwy
o sant ohonof o gwbl! Caniateir rhyddid
i ymwelwyr ddefnyddio’u hamser fel
y gwelant orau. Os am weddïo mae
yno gapel ac ystafell ychwanegol i’r
diben. Mae ystafell drafod at ddefnydd
partïon; gwell gan eraill ymlwybro o
gylch y lle gan ymgolli mewn myfyrdod
neu gymuno â’r Anweledig yn yr awyr
agored.
O fewn canllath neu ddau i’r
adeiladau y mae llecyn arbennig ac yno
ar fryncyn uchel yn edrych ar draws
y cwm y lleolwyd croesbren y gellir
ei gweld o bell gan ei bod yn mesur
wyth troedfedd o uchder. Hen ffermdy
wedi’i addasu yw’r ganolfan. Enw
gwreiddiol y lle oedd Sychpant. Fe’i

sefydlwyd fel canolfan Gristnogol gan
bâr priod o Seland Newydd, Phyllidia
a Peter. Tystia Phyllidia iddi dderbyn
gweledigaeth – “God has a plan for this
place that will not be fulfilled until it
becomes a house of prayer, but water
will flow, and healing and salvation and
wholeness will be poured out through
it.” Diddorol nodi i’r dŵr, ers agor y
ganolfan, ddechrau llifo eto ar hyd y
gwely afon sych arweiniodd at alw’r lle
yn Sychpant yn y lle cyntaf.
Nid wyf yn un sy’n teimlo’n
sentimental ynglŷn â lleoedd – hyn yn
ddi-os yn deillio o’r ffaith fy mod wedi
gorfod symud aelwyd droeon yn ystod
f’oes – ond y mae rhywbeth ynglŷn
â thawelwch Ffaldybrenin sydd yn
cyffwrdd â f’enaid. Deallaf yn well erbyn
hyn yr hyn a olygai’r salmydd wrth
‘fannau dirgel yr Arglwydd.’
O’r braidd fod retreat yn gyfieithiad
boddhaol o encilio. Gwell gennyf y gair
withdrawal. Onid yr hyn awgryma
retreat yw camu’n ôl neu ddianc tra mai
camu i’r naill ochr a olyga encilio, nid
ag unrhyw fwriad i ddianc ond â golwg
ar adfywio ac atgyfnerthu ac adolygu
cyflwr a sefyllfa. Gall yr awydd i ffoi
demtio’r cryfaf.
Cofir i’r Salmydd holi, ‘I ba le
y ffoaf...?’, ac i rai o gewri’r hen
oruchwyliaeth wneud eu gorau i ffoi ac
osgoi cyfrifoldeb. Daw Elias i’r meddwl
yn syth, a’r stori drist amdano wedi
ymguddio mewn ogof ac yn erfyn am
gael marw – y ddihangfa derfynol a
brofodd, er mor eithafol, yn ormod
temtasiwn i rai allu ymwrthod â hi. Eithr
nid mater o ymwrthod â chyfrifoldeb
na chefnu ar alwad yw encilio. Golyga
gefnu dros dro i roi amser a chyfle i
ystyried yr hyn sydd ei angen yn ofalus.
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Adeg un o’n hymweliadau â
Ffaldybrenin penderfynodd Mair, gan
ei bod yn brynhawn weddol heulog,
fynd am dro yng nghwmni ffrindiau.
Dewisais innau aros ar ôl i ddarllen llyfr
roeddwn yn awyddus i’w orffen cyn troi
am adref. Bu’r tair allan am rai oriau, a
phan ddychwelont fe gyfaddefont iddynt
golli eu ffordd. Ond bu geiriau Mair yn
fodd i dawelu meddwl eu ffrindiau a’u
cysuro. A’r geiriau hynny? “Ond i ni
gadw’n golwg ar y groes fe gyrhaeddwn
yn ddiogel.”
Llwyddodd Mair i grynhoi mewn
brawddeg y cannoedd o bregethau a
ddarllenais, a glywais, a gyfansoddais
ac a draddodais erioed. Ni chofiaf
ddim o’r llyfr a ddarllenais yn ystod y
prynhawn hwnnw, ond gobeithiaf yr
erys y geiriau... “Ond i ni gadw’n golwg
ar y groes fe gyrhaeddwn yn ddiogel” ar
fy nghof weddill fy mywyd.
Hyd yn oed os nad ydych mewn
ffordd i deithio i Ffaldybrenin neu i
ynysoedd Enlli neu Iona, mynnwch ryw
gilcyn o ddaear lle medrwch neilltuo
i brofi ‘gwerth y funud dawel’ yng
nghwmni Gŵr y Groes. Does raid iddo
fod yn fan pell, darluniaidd o gwbl.
‘Dos i’th ystafell...’, ddywedodd
Iesu. Yng nghartrefi’r dyddiau hynny
doedd rhagor na dwy ystafell ar gael i’r
mwyafrif, sef yr ystafell fyw a’r pantri.
Oes posibilrwydd, felly, mai at y pantri y
cyfeiriai Iesu ar y pryd, sef y man tawel
agosaf o fewn cyrraedd i’r mwyafrif?
‘Dos i’th ystafell; ac wedi cau dy ddrws,
gweddïa ar dy Dad ....’
Gad im droi i’m stafell ddirgel
Ti a minnau yno ’nghyd;
Profi gwerth y funud dawel
Pan fo’n drystfawr oriau’r byd
Rho im glywed
Neges y distawrwydd dwfn.
I.C.R.

Cymdeithas
y Chwiorydd
TYMOR 2012-13
Llywydd Anrhydeddus: Mrs Mair Roberts
Cadeirydd: Mrs Elfair James (615068)
Is-Gadeirydd: Mrs Lowri Lewis
(602015)
Ysgrifennydd: Mrs Jean Jones (613743)
Is-Ysgrifennydd: Mrs Mair James
Trysoryddion:
Mrs Geinor Griffiths (612946)
Mrs Ann Vittle (613064)
Sylwer:
Pob cyfarfod i ddechrau
am 7.00 o’r gloch
RHAGLEN 2012-13
Medi 30 am 10.00yb –
   Oedfa tan ofal y Chwiorydd
   yng ngofal y llywydd,
   Mrs Elfair James
Hydref 25 –
   Swper y Cynhaeaf. Noson yng
   nghwmni’r Parchg Islwyn Selby
Tachwedd 22 –
   Gwaith llaw: Mrs Esta Davies
   a Mr Maldwyn Owen, Penyparc
Rhagfyr 13 –
   Ymuno â’r
   Gymdeithas Ddiwylliadol
Ionawr 24 –
   Noson yng nghwmni
   Mrs Rhiannon Lloyd,
   Llandudoch
Chwefror 21 –
   Dathlu Gðyl Ddewi ynghyd
   â’r Gymdeithas Ddiwylliadol.
   Gðr gwadd:
   Y Prifardd Ceri Wyn Jones
Mawrth 28 –
   Pryd o fwyd yng Ngwesty’r Cliff,
   Gwbert.
   Gðr gwadd:
   Mr John Bevan, Aberteifi

--

Y Gymdeithas
Ddiwylliadol
TYMOR 2012-13
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchg Irfon C. Roberts
Cadeirydd: Dyfed Elis-Gruffydd
(682287)
Is-Gadeirydd: Rhidian Evans
Ysgrifennydd: Rhidian Evans (612410)
Is-Ysgrifennydd: Geinor Griffiths
Trysorydd: Gareth Jerman (612361)
Pwyllgor: Mer Evans, Gareth Evans,
Meinir Jerman, Lowri Lewis,
Delwyn Griffiths,
Y cyfarfodydd i ddechrau
am 7.30 o’r gloch
Tocyn Tymor: £5.00
RHAGLEN Y TYMOR
Hydref 18 –
   Darlith:
   Y Prifardd Geraint Lloyd Owen,
   Bontnewydd, Enillydd y Goron yn
   Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam
   2011
Tachwedd 15 –
   Darlith: Emyr Phillips, Cilgerran –
   “Taith y Cardi Bach”
Rhagfyr 13 –
   Dathlu’r Nadolig.
   Adloniant yng nghwmni Mari,
   Molly a Lois, Castell Newydd
   Emlyn.
   Cyfeilydd: Mrs Sue Hughes, Peniel
Ionawr 17 –
   Darlith: Hefin Wyn, Maenclochog –
   “Brwydr y Preselau 1946-48”
Bore Sul, Ionawr 27 –
   Oedfa o dan ofal y Gymdeithas
   Ddiwylliadol

Chwefror 21 –
   Dathlu Gŵyl Ddewi.
   Ymuno â Chymdeithas y Chwiorydd
Mawrth 14 –
   Noson yng nghwmni Gret ac Islwyn
   Evans, Eglwyswrw: “Gwlad yr Iesu”
Trefnir gwibdaith yn ystod
Mehefin/Gorffennaf

Cegin Gareth
Cawl Ffowlyn a
Llysiau (digon i 4)
Cynhwysion:
2 frest ffowlyn wedi eu
torri’n ddarnau
3 owns o fenyn
1 winwnsyn wedi ei dorri’n fân
1 foronen wedi ei thorri’n fân
1 genhinen wedi ei thorri’n denau
½ llwy de o deim ffres
2 owns o flawd plaen
2¼ owns o stoc ffowlyn
ychydig o nytmeg, halen a phupur
Dull:
1. Coginiwch y ffowlyn mewn ychydig
(1/3) o’r menyn am 5-10 munud
(rhowch ar un ochr).
2. Ychwanegwch y winwnsyn a’i ffrio
am 3-4 munud cyn ychwanegu’r
moron a’r tatws am ryw 4 munud,
yna ychwanegwch y cenin (rhowch
ar un ochr).
3. Twymwch y gweddill o’r menyn
mewn sosban cyn ychwanegu’r
blawd i wneud gwlych (roux).
Ychwanegwch y stoc yn raddol
a chymysgwch yn dda. Yna
ychwanegwch y llysiau a’u coginio’n
araf am 8-10 munud.
4. Ychwanegwch y ffowlyn, nytmeg,
halen a phupur a’u twymo drwyddo.
5. Taenwch ychydig o ddail teim drosto
ar ôl gweini.

--

Swper blasus iawn !
Pryd cyfan mewn dysgl.

Codi Testun
Rhai wythnosau nôl cefais alwad ffôn
gan Wynford yn gofyn yn gwrtais,
yn ôl ei arfer, a fyddwn yn barod i
gyfrannu rhywbeth ar gyfer rhifyn yr
hydref o’r Feidr. Wel, a minnau dros y
blynyddoedd wedi plagio nifer fawr o
garedigion ein cylchgrawn gyda’r un
fath o gais – a hynny bron yn ddieithriad
heb gael ateb nacaol – sut y medrwn
felly wrthod dymuniad Wynford? A,
beth bynnag, roeddwn eisoes yn fawr
iawn fy nyled i Wynford nid yn unig
am ei eiriau caredig iawn amdanaf yn y
rhifyn diwethaf o’r Feidr, ond hefyd am
ei gydweithrediad amhrisiadwy dros yr
holl flynyddoedd y buom wrthi fel cydolygyddion. Diolch o galon iddo, a diolch
hefyd i’r staff hynaws yn y swyddfa a fu’n
cynhyrchu copïau o’r cylchgrawn mewn
diwyg mor ddestlus a chrefftus dros y
deg mlynedd ar hugain. Wrth ddiolch
iddyn nhw, hoffwn hefyd gymryd y cyfle
i ddiolch i’m cyd-aelodau yng Nghapel
Mair am bob arwydd o gydymdeimlad,
caredigrwydd a chonsýrn a ddangoswyd
imi yn ystod cyfnod fy salwch y llynedd:
fe’i gwerthfawrogwyd yn fawr iawn
gennyf i a’r teulu cyfan.
Wedi cytuno â chais Wynford, y
broblem wedyn oedd penderfynu ar
destun. Ar hyd y blynyddoedd roeddwn
wedi teimlo y byddai’n well pe tasai
rhifyn yr hydref yn ymddangos yn nes
at dymor y Nadolig, gan fod dechrau
Tachwedd braidd yn bell o gyfnod
yr Ŵyl i gyfiawnhau cyfraniadau
Nadoligaidd eu naws, ond gan fod y
Golygydd wedi rhoi pen rhyddid imi
ddewis fy nhestun, wel dyma gyfle imi
ddilyn esiampl y siopau a throi fy sylw
at y Nadolig – neu o leiaf at atgofion
Nadoligau fy mebyd. Fel mab y Mans
plentyndod digon peripatetig a gefais,

ond am ryw reswm y blynyddoedd
hynny a dreuliasom fel teulu yng Nglynnedd rhwng 1945 a 1954 sydd yn dal yn
fyw iawn yn fy nghof yng nghyswllt y
Nadolig. Roedd y ffaith fod fy nhad yn
Weinidog yn ddiamau yn bwrw cysgod
ar yr Ŵyl i ninnau fel meibion y Mans, a
hynny oherwydd y gwasanaeth Plygain a
gynhaliwyd am saith y bore yng nghapel
yr Addoldy ar fore’r Nadolig.
Wrth gwrs, roedd Siôn Corn yn galw
heibio’n tŷ ni fel tŷ pawb arall ar noswyl
y Nadolig, ac yn ôl ei arfer byddai’n cael
mynediad drwy simnai’r ystafell orau ac
yn gadael pentwr o anrhegion o flaen y
Goeden Nadolig yn yr ystafell honno.
Roedd drws yr ystafell wedi cael ei gloi
yn sownd y noswaith cynt – rhag ofn i
minnau ac Aled fy mrawd amharu ar
Santa tra fyddai wrth ei waith yn ystod
y nos, mae’n siŵr. Dim problem! Y bore
trannoeth y byddai’r broblem – minnau
ac Aled wedi codi yn afiach o gynnar er
mwyn gweld ffrwyth llafur Siôn Corn,
a’r drws yn dal wedi ei gloi! Mam yn
esbonio inni na fyddai’n bosibl ei agor
nes bod Dad (a oedd â’r allwedd yn ei
boced) yn dod nôl o’r cwrdd, a hynny
tua chwarter wedi wyth. ’Doedd e ddim
yn deg – ond rhaid oedd derbyn y drefn,
ac ymarfer amynedd, er yn anfodlon
iawn!
Ymhen amser fe ddaeth y cyfnod
pan dybiai fy rhieni fy mod yn ddigon
hen i fynd gyda’m tad i’r Plygain am
y tro cyntaf, tra safai Aled adref yn
ddisgwylgar gyda Mam. Rwy’n dal i
gofio’r bore hwnnw: roedd wedi bwrw
eira’n ysgafn dros nos, ac o ganlyniad
gwelem ôl troed o’n blaen ar y lôn oedd
yn arwain o’n tŷ ni at y capel – cyrraedd
yno, a’r festri yn llawn i’r ymylon.
Clywaf o hyd y carolau plygain a genid
ag arddeliad yn ystod y gwasanaeth
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hwnnw, a chofiaf hefyd fy nhad yn cloi
yr oedfa wrth esbonio pam, yn ei dyb ef,
y penderfynodd y tadau i gynnal oedfa
ar amser mor anarferol o gynnar. “Ry
chi’n gweld,” meddai fy nhad wrth y
gynulleidfa, “wrth ddod yma am saith
ry ni’n dod yn y tywyllwch, ond ry ni’n
mynd mâs yn y goleuni. Onid dyna
yw neges y Nadolig – dyfod goleuni i’r
byd?”
Atgof arall o Nadoligau Glyn-nedd,
oedd un o’r anrhegion hynny bu Aled
fy mrawd yn falch iawn i’w derbyn
– anrheg digon syml yn fy nhyb i, ond
un roedd Aled yn meddwl y byd ohoni,
sef llyfr llofnodion. Bu’n rhaid i bawb
o gydnabod Aled, am wn i, dorri enw
yn y llyfr hwnnw, gan gynnwys ambell
un oedd yn fwy enwog na’i gilydd. Yn
hyn o beth bu Aled yn ffodus iawn o’n
cymdogion. Yn byw drws nesa’ inni
roedd Mr Gwyn Rees, rheolwr un o’r
gweithfeydd glo lleol, ac roedd Mrs
Rees, ei wraig, yn ferch i’r pregethwr a’r
emynydd enwog, y Parchedig Nantlais
Williams, Rhydaman. Fel i’n cyfoeswyr
yn yr Ysgol Sul a’r Gymanfa Ganu roedd
enw Nantlais yn ddigon adnabyddus
inni – byddem yn canu ei emynau yn
bur aml, a mawr oedd pleser Aled pan
glywodd gan ein rhieni bod Nantlais
wedi dod i aros drws nesa’ am ychydig
o ddyddiau o wyliau gyda’i ferch a’i fabyng-nghyfraith.
Wrth glywed hyn, gwelodd Aled
ei gyfle – cyfle i gael llofnod un o
enwogion Cymru yn ei lyfr bach.
Gofynnodd i Mam a gai e fynd drws
nesa i ofyn i Nantlais am ei lofnod: wedi
iddi holi Mrs Rees a fyddai’n gyfleus i
Aled alw heibio, gan esbonio pwrpas yr
ymweliad, dyma wahoddiad i alw. Yn
llawn afiaith aeth y casglwr llofnodion
â’i lyfr yn ei law drws nesa’ i sicrhau ei

wobr. Ymhen amser roedd Aled nôl, ond
heb ei lyfr! Esboniodd bod Mr Williams
wedi gofyn iddo adael y llyfr llofnodion
gydag ef am ei fod am ysgrifennu
rhywbeth arbennig o’i fewn: cai wedyn
alw drannoeth er mwyn casglu’r llyfr
a’r llofnod amgaeedig. Roedd Aled ar
ben ei ddigon, ac yn unol â’r trefniant
galwodd y diwrnod olynol i hôl ei lyfr.
Daeth adref yn wên o glust i glust,
gan ddangos i’r teulu y pennill roedd
Nantlais wedi ysgrifennu yn ei lyfr:
Boed iti weled, Aled bach,
Oes hir ac iach a dedwydd;
Pob sôn am ryfel wedi mynd,
A phawb yn ffrind i’w gilydd.
Chwarae teg i Nantlais, ond er
carediced ei ddymuniadau, rwy’n ofni
na wireddwyd ei obeithion, gwaetha’r
modd.
Tua 1950 ysgrifennwyd y pennill
yn llyfr llofnodion Aled, a phedair
blynedd wedi hynny symudom fel teulu
o Lyn-nedd i Bencader. Â Rhydaman
y byddem y pryd hynny wedi cysylltu
Nantlais, a rhyfedd ar ôl symud oedd
darganfod mai yn Gwyddgrug, nid
nepell o Bencader, y cafodd Nantlais
ei eni a’i fagu. Ond testun arall byddai
hynny.
Dafydd Wyn Jones

--

Arwydd (Llynyfelin)
Drwy gydol y chwedegau
yr oedd arwyddion ffyrdd
a fyddai mewn iaith estron
yn cael eu peintio’n wyrdd.
Ond mae eithafwyr eraill
ar grwydr yma mwy,
a gorchudd gwyrdd Awdurdod
sy’n cuddio’i pechod hwy.
Ken Griffiths

Gwibdaith y Gymdeithas
Ddiwylliadol

Y gŵr mor llawn o gariad,
a ddeil â’i law gledd ei wlad.

Ar brynhawn Sadwrn braf o Fehefin,
gadawodd bron i ddeugain o aelodau
Cymdeithas Ddiwylliadol Capel Mair ar
daith flynyddol i gyffiniau Llanelli.
Ein harhosiad cyntaf oedd Mynydd
y Garreg, ac ymlwybrodd y bws i fyny’r
allt tuag at garreg goffa Ray Gravelle
– neu Ray o’r Mynydd fel yr adwaenid,
gan mai ef oedd Ceidwad y Cledd i
Orsedd yr Eisteddfod Genedlaethol – a
bu farw yn 2007 yn 56 oed. Roedd Ray
yn gawr o ddyn ac yn Gymro i’r carn. Yn
2010 codwyd cofeb iddo yn edrych dros
olygfeydd hyfryd Cwm Gwendraeth
ac ar hyd glannau’r môr cyn belled â’r
Gŵyr a Sir Benfro.

Mae’r garreg goffa a godwyd wedi ei
cherfio o’i hamgylch ar bedwar pegwn
â chwpledi cywrain y Prifardd Tudur
Dylan:
Haul y dydd i’w aelwyd oedd,
gŵr a thad llawn gwyrth ydoedd.

Roedd ei firi’n llenwi’r lle,
Ray ydoedd Parc y Strade.
Mae enaid mawr y Mynydd
o’r enw Ray heno’n rhydd.
Oddi yno, teithiasom drwy bentref
Meinciau a Phontiets, heibio i
Gynheidre yn Nyffryn Gwendraeth lle
roedd y glofa fodern a godwyd yn 1954
ac a ddisgrifiwyd gan y Bwrdd Glo fel
un o’r “super pits”; gwelwyd ei gau yn
1989 yn dilyn y toriadau erchyll drwy
gymoedd de Cymru a thu hwnt. Does
dim argoel o’r glofa i’w gweld yno
bellach.
Ymlaen â ni wedyn drwy bentref
Ffwrnes a heibio i Westy Stradey Park
lle bu’r brodyr Walter a Tom Davies,
dyfeiswyr yr olwyn sbâr i’r modur, yn
byw ar ddiwedd eu hoes. Ganwyd y
ddau frawd yn sir Benfro ac roeddent
yn ddisgyblion yn Ysgol Ramadeg
Aberteifi. Cynlluniwyd yr olwyn sbâr
yma gan y ddau frawd yn y flwyddyn
1904 a derbyniwyd clod mawr ganddynt
oddi wrth wybodusion ceir dros y byd
am y darganfyddiad a adwaenid fel y
Stepney Spare Wheel.
Yn ymyl Gwesty Stradey Park mae
Capel Saron lle priodwyd Arwyn a
minnau yn y flwyddyn 1960 – mae
gennyf atgofion melys a chynnes dros
ben am y lle cysegredig hwn a’r pentref
lle ’magwyd; Saron oedd fy nghartref
ysbrydol. Cawsom ein meithrin yn
yr ysgol Sul yno gyda llenyddiaeth
Camau’r Plant a Rhodd Mam yn arfau
darllen tan ofal yr athrawon ymroddgar.
Mynychais y Band of Hope, y Seiat a’r
Cwrdd Gweddi yn rheolaidd. Mae fy
nyled yn fawr i bawb fu’n gymorth imi.

--

Roedd yr Eglwys Fach, fel y’i galwyd,
yn Ffwrnes, ac yno y gwelais y Parchg
H. Gwynfi Jenkins gyntaf pan oedd yn
gurad ym mhlwyf Llanelli; yno roedd yn
cyfarch y plwyfolion wrth iddynt adael
yr oedfa. Llongyfarchwn ef yn awr gan
fod trigain mlynedd wedi treiglo ers ei
ordeinio.
Gadawsom Ffwrnes gan ymweld
â gwesty’r Diplomat yn Felinfoel am
baned a theisen. Oddi yno teithiasom
tuag at Barc Howard; nid oedd amser
yn ein caniatáu i fynd am dro o amgylch
y parc, ond aethom i mewn i’r plas a
adeiladwyd ar gynllun Eidalaidd ac sydd
bellach yn amgueddfa ddiddorol iawn.
Prynwyd y stad a’r tir o gwmpas
gan Syr Stafford a’i briodferch, yr
Arglwyddes Howard, yn y flwyddyn
1911 am £7,750, a’u cyflwyno i dref
Llanelli yn Ionawr 1912 fel rhodd i
ddathlu eu priodas y flwyddyn gynt.
Pwysleisiwyd ganddynt bod rhaid i’r
cyngor gweddnewid y tir o fewn wyth
mis am gost o £4,500 – dyna oedd un
o amodau’r ddêl. Felly, ar Fedi 21, 1912
(can mlynedd i eleni) agorwyd y Mansion
House a Pharc Howard yn swyddogol
i’r cyhoedd gan yr Arglwyddes Howard
Stepney. Yn dilyn streic y glöwyr ym
Mawrth 1912, yn ffodus iawn i’r cyngor,
cafwyd bod nifer fawr o weithwyr ar
gael i gyflawni’r gwaith mewn pryd.
Rhoddwyd prydles o 999 mlynedd i’r
cyngor ar rent o bum swllt y flwyddyn.
Yn 1915 fe’i defnyddiwyd fel ysbyty i
ddeugain o filwyr a anafwyd yn ystod
Rhyfel Byd 1914-18, gyda deunaw o
nyrsys y Groes Goch yn gwasanaethu yn
y pum ward oedd yno. Os byddwch yng
nghyffiniau Llanelli, awgrymaf y dylech
ymweld â’r gerddi hyfryd sydd yno;
maent yn ymestyn dros bum erw; gwelir
bandstand yno sydd wedi ei adfer, a

datblygwyd cyrtiau tenis a lawnt bowls
yn ogystal â man chwarae i blant.
Treuliwyd peth amser o amgylch
yr ystafelloedd diddorol yn edmygu’r
casgliad o hen bethau, yn cynnwys
crochenwaith Llanelli, y ffenestri lliw,
hen gadeiriau eisteddfodol, ac ati, gan
amsugno’r hanes am waith dur, tun
a glo yr ardal, yn ogystal â champau
chwedlonol tîm rygbi Llanelli.

Gan fy mod o dras eciwmenaidd,
dangosais rai o sefydliadau crefyddol
y dref wrth i ni deithio heibio: Capel
Newydd (Presbyteriaid) lle priodwyd fy
rheini yn 1933 a’m bedyddiwyd innau
yn 1938; Eglwys y Plwyf lle bu Gwynfi
a’r Parchg Eric Williams yn guradon;
heibio i’r Tabernacl lle bu’r Parchg
Gwynedd Jones yn gweinidogaethu a lle
y priodwyd ei fab, Dafydd Wyn, a Helen
dros hanner canrif yn ôl erbyn hyn.
Y fangre nesaf oedd Moriah
(Bedyddwyr) lle bu’r diweddar Barchg
Idris Hughes, cyn-weinidog Capel
Penyparc, yn gweinidogaethu cyn iddo
ymddeol. Ger llaw gwelwyd Greenfield
(capel y Bedyddwyr Saesneg), ac yn
Stryd y Frenhines Fictoria lle roedd
y Synagog, gwelir yn awr yr Eglwys
Efengylaidd yn ymyl Neuadd y Dref.
Heibio â ni wedyn i fwyty’r Sosban,
ar safle’r hen waith dur, sydd bellach
tan berchnogaeth y chwaraewyr

--

rygbi rhyngwladol, Stephen Jones a
Dwayne Peel. Mae’r tŵr cerrig, sydd
yn ganolbwynt iddo, yn 90 troedfedd o
uchder ac fe’i welir o bellter byd.
Aeth y bws â ni wedyn ar hyd yr
arfordir trwy bentref Pwll nes cyrraedd
Porth Tywyn. Wrth iddi dywallt y glaw
mentrodd rhai o’r garfan allan i weld
cofgolofn Amelia Earhart, y wraig gyntaf
i hedfan mewn awyren o Newfoundland
dros Fôr yr Iwerydd ar Fehefin 17,
1928, gan gyrraedd Porth Tywyn y
dydd canlynol. Yn 2003 cynhaliwyd
gŵyl i gofio’r achlysur hanesyddol yma
ddigwyddodd 75 mlynedd cyn hynny, a
gosodwyd plac yn ymyl yr harbwr.

Blodau’r maes
Llongyfarchiadau i Gareth a Meinir
Jerman ar ennill un o gategorïau’r ardd
orau yn Aberteifi. Tybed p’un ohonynt
sydd yn berchen ar y bysedd gwyrdd?
I nodi’r achlysur fe ddaeth cyfarchiad
rywle o Fanceinion atynt:
Mae’n rhaid gwaredu’r Gunners
a’u claddu heb ddim clod –
mae blodau i’w rhoi arnynt
ar gael yn Gwbert Road.
Ac os yr atgyfodant,
gobeithio ar fy myw
y byddant yn fwy parchus
at gewri hardd Man U.
“Dyddiau dyn sydd... megis blodeuyn
y maes, felly y blodeua efe.”
(Salm 103, xv)

Noswyl Nadolig
Mae’n noswyl Nadolig a Bethlem
   yn llawn –
dim lle yn y llety i’r Iesu a gawn;
yn stabal ’r anifail fe aned Fab Mair
a’i roi yn y preseb ar wely o wair.

Mewn ychydig dyma ni’n cyrraedd
Gwesty’r Ashburnham ym Mhenbre: yr
uchafbwynt i rai! Rhaid cyfaddef bod y
pryd bwyd yn flasus dros ben a chafwyd
hwyl a sgwrs wrth y byrddau.
Cefais yno’r cyfle i ddiolch i’m cydswyddogion am yr holl gydweithio
arbennig a brofwyd ar hyd y tymor.
Bu’n brofiad pleserus i mi; yn awr,
dymunaf flwyddyn lwyddiannus eto
i’r Gymdeithas tan lywyddiaeth fedrus
Dyfed. Pob bendith i chi i gyd.
E. Iris J. Phillips

Mae’n noswyl Nadolig a’r Llew Du
   yn llawn –
dim lle yn y llety i’r Iesu a gawn;
dim lle nawr i’r Baban yng nghanol
   y twrw
a phawb wrthi’n canu ac yfed eu cwrw.
Mae’n noswyl Nadolig a phawb yn cael
   hwyl
a neb yno’n hidio am ystyr yr Ŵyl,
mae’r Iesu’n eu canol, a neb yn gwneud
   sylw
gan fod pawb erbyn hyn wedi meddwi
   ar gwrw.
Mae’n fore Nadolig a’r dafarn dan glo
a lampau y stryd wedi diffodd ers tro;
ond mae un seren ddisglair uwch llety’r
   Llew Du
yn dangos fod Iesu’n Waredwr i ni.
Meinir Jerman

--

Esgusodwch fi,
ond ble’r mae’r siop?

Cymorth Cristnogol
BORE COFFI
Yn Neuadd y Dref
ddydd Sadwrn, 3 Tachwedd
o 9.30yb hyd ganol dydd

Bu rhai’n gorfod aros am oesau
heb arwydd i’w roi ar ben stryd,
ond eto roedd biliau’r treth cyngor
yn llwyddo i’w canfod i gyd.
Nes dyfod i’r Wild West, achubwr,
yn glerc ar gynghorwyr y dre,
ryw John Wayne o foi, heb y gynnau,
sy’n rhoddi pob un yn ei le.

Blwyddiadur 2013
Os ydych yn dymuno cael copi o’r
Blwyddiadur, a fyddech mor garedig ag
arwyddo’r rhestr sydd
ar yr hysbysfwrdd yn y cyntedd.
Pris £6.00

A nawr mae’r cynghorwyr ar garlam
i foddi eu hunain mewn clod
gan roddi arwyddion mawr, costus
i nodi ryw siop nad yw’n bod.
Ken Griffiths

Pryd ar Glud

Bwrdd Golygyddol
newydd
Y panel golygyddol sydd eisoes wedi ei
awgrymu: Dyfed Elis-Gruffydd, Mair
Thomas, Ken Griffiths, Meinir Jerman,
Ceri Wyn Jones a Wynford Jones.

Oedfaon Gweddi Undebol
Hydref 9
Tachwedd 13
Rhagfyr 4
Chwefror 12
Mawrth 12
Ebrill 9

7.00yh
2.00yp
2.00yp
2.00yp
7.00yh
7.00yh

Mae’n anrhydedd i ni yma yng Nghapel
Mair gefnogi cynllun Pryd ar Glud am
bum wythnos y flwyddyn.
Mae gennym dîm parod iawn gyda’r
aelodau canlynol: Gareth a Meinir,
Gareth a Mer, Wynford a Hildreth,
Aneurin a Mair, Gwyn, Myra, Meifis a
Mrs Iris Phillips .
Braf fyddai cael enwau ychwanegol
ar y rhestr. Os ydych yn barod i roi awr
i wasanaethu, a fyddech mor garedig â
chysylltu â Myra ar 810133.

Bethania
Capel Mair
Tabernacl
Bethania
Capel Mair
Tabernacl

Owain,
rydym yma’n dal i aros
Ni fedrwn adael i’r Feidr gyrraedd y
wasg heb gyfeirio eto at ddiflaniad
Owain gan sicrhau ein gweinidog a’i
briod ein bod, fel hwythau, yn dal
y drws yn agored lled y pen, ac yn
disgwyl.

--

Braslun o Adroddiad
yr Ymddiriedolwyr
Gyda
chwithdod
y
derbyniwyd
ymddiswyddiad
y
canlynol:
Mr
Gareth Lloyd, Mr Eifion Davies, Mr
Trefor Edwards, ynghyd ag Undeb yr
Annibynwyr.
Cynigiodd
Gareth
Jerman
bod
ysgrifennydd cyffredinol yr eglwys,
Wynford Jones, yn cael ei ethol
yn
ysgrifennydd
Pwyllgor
yr
Ymddiriedolwyr. Eiliwyd gan Mrs
Myra Evans. Derbyniwyd y swydd gan
Wynford.
Cafwyd braslun o’r gwaith sydd wedi
ei gyflawni ar yr adeiladau yn ystod
y tair blynedd ddiwethaf gan Gareth
Evans (Cadeirydd) yng nghyfarfod yr
Ymddiriedolwyr ar 10 Medi, 2012.
Mae’r gwaith plwm wedi ei wneud ar
do’r festri; mae drws newydd wedi ei
osod yn y festri; cyflawnwyd y gwaith
tan gynllun adnewyddu adeiladau’r
cyngor sir ar ffrynt y capel yn ystod haf
2010, er nad yw clwyd y festri na chlwyd
y Tŷ Capel wedi eu paentio; mae gwaith
trydan yn y capel a’r festri wedi ei orffen
heblaw fod mesurydd trydan newydd
wedi ei osod gan y bwrdd trydan;
pryderwyd bod boeler y Tŷ Capel wedi
datblygu’n broblem dros gyfnod a bod
tipyn o gost wedi ei wario i’w gadw
mewn cyflwr boddhaol; mae’r system
sain wedi bod yn gaffaeliad cadarnhaol
i’r aelodau; gwelir hysbysfyrddau
newydd wedi eu gosod.
Llongyfarchwyd Gareth Evans ar ei
waith trylwyr yn gosod stepen newydd
ger mynedfa’r festri.
Ychwanegodd y gweinidog bod y system
sain a gwedd newydd y festri wedi bod
yn galonogol i bawb.

Mae’n ymddangos bod angen ystyried
cyflawni’r gwaith canlynol ar y Tŷ
Capel: amdo i’r ffwrn, gwaredu’r teils
polystyren sydd yn beryg ar nenfwd
y gegin, fentiau y sychwr dillad wedi
torri, angen cywiro ffrâm y drws i’r
festri, gwaith plastro ar y mur ffrynt
yn ymyl clwyd yr ardd, lleithder ger y
drws a’r ystafell olchi, problem gyda’r
biben orlifo, ffenestri’r tŷ yn gwrthod
agor yn iawn. Amcangyfrifir y bydd y
gost o gywiro un ffenestr yn £250. Sil y
ffenestr i’w chywiro. Mae angen hefyd
paentio’r ffenestri, y ddwy glwyd a
muriau’r tŷ.
Cytunwyd symud ymlaen i gyflawni’r
materion brys cynted â phosib.
Awgrymodd Gareth Evans bod angen
cael prisiau i gyflawni’r holl waith wedi
i’r ffenestri gael eu cywiro.
Y Capel: Mae angen fframyn newydd i
ddrws ffrynt y capel.
Cynigiodd Gareth Jerman ein bod yn
symud ymlaen i wneud y gwaith i gyd.
Eiliwyd gan Dafydd Wyn Jones.
Gwaith ar system gwres y Tŷ Capel:
Dywedodd Delwyn Griffiths bod
system grant i adnewyddu boeler tan
oruchwyliaeth Cyngor Sir Ceredigion.
Ychwanegodd y byddai’n hel rhagor o
wybodaeth ac adrodd yn ôl i’r pwyllgor.
Argymhellwyd gan Myra Evans y dylid
cynnal cyfarfod o’r ymddiriedolwyr ar
yr ail nos Lun ym misoedd Mawrth a
Medi. Roedd pawb yn gytûn.
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Mor braf oedd dy haf, Iwan

Diwrnod mawr seremoni agoriadol
Gemau Olympaidd Llundain 2012.
Yng nghanol rhaglen Newyddion
estynedig, yn darlledu’n fyw o’r Parc.

Tîm BBC Cymru o’r Parc Olympaidd ar y diwrnod cyntaf.
Mae pawb wedi heneiddio dipyn ers hynny!

Pan oedd llygaid y byd ar y Stadiwm Olympaidd yn ystod y seremoni
agoriadol, roeddwn i tu allan! Ond er na weles i fawr ddim, roedd yr
awyrgylch ymhlith yr actorion oedd ar fin perfformio yn drydanol.

Yn ogystal â darlledu o’r Parc,
roedd gan BBC Cymru stiwdio
yn edrych dros y cyfan.

Yr uchafbwynt i mi yn ystod y Gemau Olympaidd oedd gweld Jade Jones yn cipio’r aur.
Dyma hi funudau ar ôl ennill yn denu sylw newyddiadurwyr o bedwar ban byd.
-  -

Er i mi dreulio saith wythnos yn y Parc, roedd y
gwaith dipyn yn haws yn sgil yr olygfa hyfryd hon.

Rhys Williams, dyn camera o’r safon uchaf
– un a fu’n gweithio’n ddiflino yn ystod y
Gemau, yn paratoi yma ar gyfer darllediad byw
arall mewn rhan hyfryd o’r Parc Olympaidd.

Fi a Graham Davies yn y stadiwm ar un o
nosweithiau mawr y Gemau Paralympaidd.
Mae Graham yn gynhyrchydd chwaraeon
penigamp fu’n gymorth mawr i mi
yn ystod y Gemau.

Gyda Catrin Heledd, fu’n gweithio i Radio Cymru, a
fy nghynhyrchydd, Luned Gwyn. Y tri ohonom wedi
blino’n lân ar y diwrnod olaf un, ond yn mwynhau yng
nghanol yr orymdaith ddathlu yn Sgwâr Trafalgar.

Claire Williams o Gaerfyrddin gyda’i medal
efydd, ar ôl cyfweliad byw ar gyfer Newyddion.

Yn y stadiwm yng nghwmni Aled Siôn Davies,
un o sêr y Gemau Paralympaidd gipiodd fedal aur ac
efydd. Hefyd, Steffan Hughes, tywysydd y wibwraig
Tracey Hinton, ac ar y pen, y rhedwr ifanc addawol,
Stephen Morris.
-  -

Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi

