~ Y Feidr ~
Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
Cyfrol vii, Rhifyn 39

Golygydd : Wynford Jones

Hydref 2017
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Calendr Oedfaon y Sul : Tachwedd 2017 – Ebrill 2018
10.00 o’r gloch

Tachwedd
5—
12 (9.45)—Y Gweinidog
19—
26—Oedfa yng ngofal y Chwiorydd
Rhagfyr
3—
10—Y Gweinidog (Oedfa Nadolig y Plant)
17—
24—Y Gweinidog: Oedfa Undebol
25 (9.30)—Bethania: Oedfa Gymun Undebol
Ionawr
7—Y Gweinidog (C)
14—
21—Y Gweinidog
28—
Chwefror
4—
11—Y Gweinidog
18—
25—Y Gweinidog

5.00 o’r gloch

Y Gweinidog (C)
Y Gweinidog

Y Gweinidog (C)
Y Gweinidog

Y Gweinidog
Y Gweinidog
Y Gweinidog (C)
Y Gweinidog

Mawrth
4—Y Gweinidog (C)

Oedfa Gwyl Ddewi: Mrs Delyth Morgans Phillips,
Llanbedr Pont Steffan am 6.00 o’r gloch
11—(Cyrddau Pregethu Capel Mair) Y Parchg Evan Morgan, Caerdydd (bore a hwyr)
18—Ymarfer y Gymanfa Ganu yn y Tabernacl am 5.00yh i’r oedolion.
25—Y Gweinidog.
30—Bore Gwener y Groglith: Oedfa Gymun ym Methania am 10.00yb
Y Parchedig Carys Ann Morris-Lewis (Cyngor Eglwysi Rhyddion)
Ebrill
1 (Sul y Pasg)—
Y Gweinidog (C)
8—Y Gweinidog
15—Cymanfa Ganu Gyd-enwadol Cylch Aberteifi, Tabernacl am 10.30yb a 6.30yh
22—
Y Gweinidog
29—Oedfa dan ofal y Gymdeithas Ddiwylliadol.

Nodiadau Eglwysig

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon

Marwolaeth:
Ms Eirwen Balman, 9 Felinban
Priodas Arian:
Mr a Mrs Emyr Thomas, Delmyr
Priodas Ruddem:
Mr a Mrs Delwyn Griffiths,
Llwyneithin
Priodas Aur:
Mr a Mrs David Baum, Dolawel
Aelod Newydd:
Miss Ffion Morgan, Heol-y-wern
Llongyfarchiadau:
Miss Ffion Morgan am ennill Cadair
Eisteddfod Castell Newydd Emlyn
(gweler y gerdd “Uchelgais” yn y gyfrol
yma o’r Feidr).
Mrs Mair James am ddod yn ail yng
nghystadleuaeth yr Emyn yng Ngŵyl
Fawr Aberteifi (gweler yr emyn
“Deffroad” yn y gyfrol yma o’r Feidr).
Dr Dyfed Elis-Gruffydd, Tŷ’r Ardd, am
gyhoeddi llyfr newydd:
Y Preselau: gwlad hud a lledrith.
Priodasau:
Iwan Griffiths a Hanna Hopwood
yng Nghapel Harmoni, Pencaer, 6 Mai.
Rhys Griffiths a Naomi Morris
yng Nghapel Mair, 17 Awst.
Kevin Phillips a Gwyneth Hughes
yng Ngwesty’r Cliff, Gwbert, 25 Awst.

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
Anne Hughes . . . . . . . . . 614 787

Pryd ar Glud
Mae’n anrhydedd i ni yma yng Nghapel
Mair gefnogi cynllun Pryd ar Glud am
chwe 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, Mrs Myra
Evans, Dyfed, Mrs Jean Parry Williams,
Mrs Anne Hughes, Mrs Ann Vittle, Mrs
Christine Parsons. Mae Mrs Iris Phillips
a Mrs Meifis Griffiths yn barod iawn i
yrru’n unig.
Gwerthfawrogir cymorth yr uchod
sydd yn cynorthwyo i sicrhau parhad
y gwasanaeth pwysig hwn i drigolion
llai ffodus yr ardal. Os hoffech ragor o
fanylion ynglŷn â’r gwasanaeth, cysyllter
â Myra ar 810133.

Oedfaon Gweddi Undebol
Hydref 10
Tachwedd 7
Rhagfyr 5
Chwefror 13
Mawrth 13
Ebrill 10

Bethania
Capel Mair
Tabernacl
Bethania
Capel Mair
Tabernacl

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

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
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Deffroad

Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch

Dihuno wna y ddaear
’Rôl llymder gaeaf hir,
A theimlo naws y gwanwyn
Yn adfywhau y tir.
O Dduw, pâr wanwyn newydd
Ar grefydd yn ein gwlad,
Rho inni deimlo’r angen
Am gwmni pur ein Tad.

Nos Fawrth, Tachwedd 7 am 7.00yh
yn y Tabernacl: Anerchiad gan Emyr
Llewelyn, Ffostrasol. Casgliad tuag at
Gronfa Achub y Plant.
Prynhawn Sul, Rhagfyr 10
am 2.00yp ym Methania: Dathlu’r
Nadolig yng nghwmni plant Ysgol
Gynradd ac Ysgol Uwchradd Aberteifi.
Casgliad tuag at “Ymddiriedolaeth
Cancr i Blant yn eu Harddegau”.
Prynhawn Sul, Chwefror 11
am 2.00yp yng Nghapel Mair:
Oedfa Gysegredig yng nghwmni
aelodau Antioch, Penygroes a
Fachendre. Casgliad tuag at waith
Cymorth Cristnogol.
Prynhawn Sul, Mawrth 18
am 2.00yp yn y Tabernacl:
Y Cyfarfod Blynyddol. Anerchiad y
Llywydd, y Cyng. John Adams-Lewis.
Neilltuo’r llywydd newydd, Mr David
Peregrine. Casgliad tuag at waith Cyngor
Eglwysi Rhyddion.
Gwener y Groglith, Mawrth 30
am 10.ooyb ym Methania.
Oedfa Gymun. Pregethir gan
y Parchg Carys Ann Morris-Lewis, B.A.
Casgliad tuag at achos teilwng o ddewis
y Llywydd.

Gwefan yr Eglwys
Diolch i Eurof Davies, mae gwefan yr
eglwys yn awr ar dân ac yn chwibio
drwy’r bydysawd.
Cliciwch ar yr isod i gael cipolwg
ar weithgareddau a hanesion
Capel Mair.

Capelmairaberteifi.org.uk

Yn dy drugaredd, Arglwydd,
Ymwêl â’r ieuanc rai,
A phâr i wres dy gariad
Eu deffro a’u bywhau.
Gad iddynt oll gael cyffwrdd
Yr adnewyddol wlith
A theimlo’r ysbryd nerthol
Yn symud yn eu plith.
Rho obaith yn ein calon,
Er difaterwch dyn,
Y clywir eto seinio
Dy foliant yn gytûn.
Doed yma rai o’r newydd
I ganmol cariad Duw
Ac uno’n sŵn y dathlu
Am fod ei Fab yn fyw.
Mair James

Gwaith Cynnal a Chadw
yr Adeiladau
Yn dilyn yr adroddiad a ymddangosodd
yn rhifyn Gwanwyn 2017 o’r Feidr,
mae’r gwaith ychwanegol o adnewyddu
to’r toiledau wedi ei gwblhau. Hefyd y
mae’r gwaith y tu fewn i’r toiledau wedi
ei orffen i safon uchel. Diolch i Peter
James, y saer, am ei waith trwyadl, a
hefyd y trydanwyr a’r plwmer.
Gareth Evans
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‘Gwynt yr hydref ruai
neithiwr ...’
Byddaf un diwrnod yn edrych yn ôl
ar fis Hydref eleni â theimladau cymysg.
Yn ogystal â ffarwelio â fy nghymydog
drws nesaf, Aneurin Jones, gwelais
golli cyfaill agos yn y weinidogaeth,
y Parchedig William Davies. Er yn
wahanol iawn o ran eu harddull
mynegiant yr oedd y ddau’n artistiaid
celfydd a dawnus. Fe’u bendithiwyd â
gallu i greu darluniau – un gyda brwsh
a phaent ar gynfas a’r llall â geiriau. Er
nad o’r un ardal, y naill o Gwm Wysg
a’r llall o Flaenycoed, cynrychiolodd
Aneurin Jones a William Davies werin
Cymru ar ei gorau; y werin Gymraeg y
bu i’r capeli wneud cymaint i’w llunio
a’i diwyllio. Gwn i’r ddau ymfalchïo’n eu
tras a’u magwraeth. O’u colli fis Hydref
nid rhyfedd i gerdd Crwys, Dysgub y
Dail, ddod i’r cof: Gwynt yr hydref ruai
neithiwr / Crynai’r dref i’w sail, / Ac
mae’r henwr wrthi’n fore’n / sgubo’r
dail.
Chwythodd y gwyntoedd hydrefol
yn gryfach nag arfer eleni a chawsom
ein brawychu gan y lluniau teledu o
effeithiau’r corwyntoedd ar ynysoedd
y Caribî a rhannau o America –
corwyntoedd yn rhuo dros ddau can
milltir yr awr. Dioddefodd sawl ardal
yng Nghymru o wyntoedd cryfion. Pan
gyrhaeddodd “Storm Ophelia” (Hydref
16) roeddwn i ar daith bregethu yn Sir
Fôn. O’r pedwar cyhoeddiad drefnwyd
ar fy nghyfer llwyddais i gwblhau tri
ohonynt. Bu rhaid canslo’r pedwerydd
gan i ryferthwy’r gwynt brofi’n llawer
rhy beryglus i ddisgwyl gan bobl fentro
allan o’u tai.
Gwelais a chlywais ddigon yn ystod
y penwythnos i gadarnhau’n fy meddwl

ei bod yn storm ar grefydd hefyd a bod
cyflwr yr eglwysi, hyd a lled y wlad,
hyd yn oed yn waeth na mae nifer yn
ei sylweddoli. Nid hir ar ôl i Storm
Ophelia dawelu fe’n trawyd eto gan
storm arall – Storm Brian. Parodd
y gwyntoedd tu allan i mi gofio un o
emynau mawr Ieuan Glan Geirionydd,
‘Ar fôr tymhestlog teithio’r wyf ...’,
yn enwedig y trydydd pennill, ‘Ac os
oes stormydd mwy yn ôl, / Ynghadw
gan fy Nuw, / Wynebaf arnynt oll
yn hy – / Fy nhad sydd wrth y llyw.”
Cynorthwyed Duw ei Eglwys i oresgyn
y stormydd sydd heddiw’n difa ffydd
cynifer – stormydd difaterwch oer ac
anghrediniaeth gas.
Nid digalon i gyd fis Hydref
chwaith. Er gwaethaf yr angladdau
(pedwar o fewn llai nac wythnos) a’r
gwyntoedd geirwon, cafwyd profiadau
i’w mwynhau. Mwynheais yn fawr
bererindod Cymdeithas Ddiwylliadol
Capel Mair i SA20 0RN. I’ch arbed rhag
crafu pen a dyfalu, cystal datgelu mai
SA20 0RN yw Côd Post Pantycelyn.
Nid oes cof gennyf i mi fwynhau un
gwibdaith yn fwy. Er gwaethaf y glaw
mân yr oedd pawb yn benderfynol o
wneud y gorau o’r diwrnod ac mewn
hwyliau da. Chawsom ni mo’n siomi
gan groeso Cecil a Cynthia Williams,
Pantycelyn, na’r cyflwyniadau na’r
lluniaeth yn Ffostrasol ar ein ffordd
adref. Er i mi fod yng nghartre’r Pêr
Ganiedydd o’r blaen, cefais weld fwy
o’r tŷ y tro yma a theimlais rhwng y
muriau naws gynnes ac ymdeimlad o
hanes. Bûm ar ymweliad â Llanfair ar y
Bryn o’r blaen hefyd. Hwn fodd bynnag
oedd y tro cyntaf i mi fod tu mewn i’r
eglwys a chael clywed hanes y lle. Yma
eto cafwyd profi croeso twymgalon a
chyfle i ganu rhai o emynau Pantycelyn,
gyda’n tywysydd, Mr Gealy, yn arwain
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y canu a Beti Emanuel yn ei helfen
yn cyfeilio. Er ein rhybuddio gan Mr
Gealy o’r perygl y gallai’r organ bib
“redeg allan o betrol” llwyddodd ein
cyfeilyddes fedrus gael y gorau ohoni
a’i chadw i fynd tan y diwedd! Diolch i
Gareth a Mer Evans, a Dyfed a Siân am
y trefniadau rhagorol.
Cefais fwynhau’r bore Sul dilynol
drwy rannu pulpud Capel Mair gyda
Dyfed Elis-Gruffydd mewn gwasanaeth
i goffáu Hedd Wyn. Er mai braidd yn
siomedig oedd y nifer yn bresennol,
llwyddodd Dyfed, â chymorth defnydd
ei briod Siân o’r power point a chyda
detholiad addas o gerddoriaeth, greu
naws arbennig i’r oedfa. Teimlaf yn
ddyledus iddo am ymchwilio i’r hanes
ac am lunio’r sgript i goffáu mewn
modd arbennig gwymp y “bardd trwm
dan bridd tramor”. Pan ofynnwyd i
John Dyer Davies ei farn ynglŷn a’r
enw barddol ‘Hedd Wyn’ dywedir iddo
ateb, “Fachgen, y mae sŵn aros am byth
ynddo!” Geiriau proffwydol, yn sicr.
Bu 2017 yn flwyddyn o ddathlu
a choffáu. Cynhaliwyd cyfarfodydd
di-ri hyd a lled Cymru i ddathlu 300
mlwyddiant genedigaeth Pantycelyn
(1717-1791). (Diolch unwaith eto i Mair
Thomas am ei gwaith graenus a manwl
yn darparu ar ein cyfer sgript gyfoethog
i’w chyflwyno yn Oedfa’r Ŵyl Fawr
ddechrau Gorffennaf.)
Bu dathlu hefyd 500 mlwyddiant
dechrau’r Diwygiad Protestannaidd;
450 mlwyddiant cyhoeddi Testament
Newydd William Salesbury, a phenblwydd CWM (Council For World
Mission) yn 40 oed. Bu Undeb
Bedyddwyr Cymru yn dathlu 150
mlynedd ei sefydlu. Un parti ar ôl y llall!
Blwyddyn yr Annibynwyr fydd hi
nesaf gan mai 2018 fydd blwyddyn

dathlu glaniad y cenhadon o Neuaddlwyd, Ceredigion, ar Ynys Madagascar.
Y mae’r cynlluniau ar gyfer Cyfarfodydd
Blynyddol Undeb yr Annibynwyr
yn Aberaeron mewn llaw a chan
Gyfundeb Ceredigion ran blaenllaw’n
y paratoadau. Gan fod blwyddyn
brysur o’i flaen a chan fod yn gorwedd
ar ei ysgwydd lawer o gyfrifoldeb,
manteisiaf ar y cyfle i ddymuno pob
rhwyddineb i Gareth Evans wrth
gyflawni’i ddyletswyddau fel trysorydd.
Carwn hefyd eich annog i gyd i gefnogi’r
cyfarfodydd.
Mewn dyddiau pan mae cynifer na
chyflawnon lawer o werth yn cyhoeddi
ei hunangofiannau, beth am ymuno
â’ch cyd-Annibynwyr i dalu gwrogaeth i
rai fel David Jones a wnaeth ddiwrnod
da o waith dan amodau eithriadol
anodd wrth gyflwyno’r efengyl i
frodorion Madagascar a chyfieithu’r
Beibl i’r iaith Malagasy, nad oedd yn
iaith ysgrifenedig ar y pryd.
Does gennyf ond gobeithio y bydd i’r
dathliadau hyn gryfhau’n penderfyniad
a’n hysbrydoli i wrthsefyll y gwyntoedd
sy’n bygwth chwythu’n tystiolaeth i
ebargofiant.
Roedd gan fy mam hoff emyn: emyn
cymharol ddieithr i gynulleidfaoedd
heddiw. Hoffai dôn Gnoll Avenue yn
ogystal. Hwn oedd yr emyn olaf i griw’r
bws ei ganu cyn ymadael ag Eglwys
Llanfair ar y Bryn – emyn o waith yr
‘Hen Bant’, wrth gwrs.
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N’ad i’r gwyntoedd cryf, dychrynllyd,
gwyntoedd oer y gogledd draw,
ddwyn i’m hysbryd trwm, trafferthus,
ofnau am ryw ddrygau ddaw:
tro’r awelon
oera’u rhyw yn nefol hin.
I.C.R.

Ymarferion y Gymanfa Ganu

Cegin Gareth

Ionawr 28—Oedolion am 6.15yh:
Capel Mair.
Chwefror 18—Oedolion am 6.15yh:
Bethania.
Chwefror 25—Plant am 10.00yb:
Capel Mair.
Mawrth 18—Oedolion am 5.00yh:
Tabernacl.
Mawrth 25—Plant am 10.00yh:
Capel Mair.
Ebrill 8—Plant am 10.00yb;
Oedolion am 5.00yh: Tabernacl.
Ebrill 15–Y Gymanfa Ganu am
10.30yb a 6.30yh: Tabernacl.
Arweinydd:
Mr Geraint Roberts, Prestatyn

CYW IÂR
VALENCIA

Gwyliau Nadolig
Sawl cysgad eto, Dadi,
nes daw Santa ata’ i?
Sawl awr o’r wawr sy’ ar ôl
yn awr, sawl munud hwyrol?
Sawl eiliad Si-hei-lwli
nes daw Santa ata’ i?
Sawl tic-toc liw nos siocled
a sawl winc hyd nes daw’r sled?
Sawl seren wen cyn mwynhad
yr antur, sawl amrantiad?
Sawl anadl sy’ eleni
nes daw Santa ata’ i?
Maith, wir, yw’r methu aros
a’r un hyd yw’r dydd a’r nos:
er bod y tymor ar ben
a hud yng ngolau’r goeden,
nid ydyw’n wyliau, Dadi,
nes daw Santa ata’ i.
CWJ

(Digon i 4)

Cynhwysion:
2 llond llwy fwrdd olew olewydd
2/3 brest cyw iâr (wedi eu torri’n
dalpiau)
4 sleisen o facwn (wedi eu mygu)
2 winwnsyn (wedi eu torri’n denau)
2 ewin garlleg (wedi eu malu)
1 owns fflŵr plaen
300mls gwin gwyn
400gm tun a domatos (wedi eu torri)
1 llond llwy fwrdd o siwgr brown
400gm o fadarch (wedi eu sleisio)
1 llond llwy fwrdd o deim ffres neu
1 llwy de o deim sych
halen a phupur du.

Dull:

1. Ffriwch y cyw iâr mewn caserol
am 5/6 munud i’w frownio.
2. Rhowch ar un ochr tra’n ffrio’r
bacwn a’r winwns am 3/4 munud.
Ychwanegwch y garlleg.
3. Rhowch y fflŵr mewn bowlen ac
ychwanegwch y gwin yn araf tan
i’r gymysgedd fod fel past a’i
ychwanegu i’r caserol gyda’r siwgr
a’r tomatos.
4. Dewch â’r cyfan i’r berw cyn
ychwanegu’r cyw iâr.
5. Rhowch y caead ar y caserol a
choginiwch yn y ffwrn am 45
munud.
6. Ffriwch y madarch a’u
hychwanegu gyda’r teim i’r caserol
tua 5 munud cyn y diwedd.
Gweiniwch gyda thato pwtsh a
moron neu ffa ffrengig.
(Mae’n dda wedi ei aildwymo
ac mae’n rhewi’n dda.)
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Uchelgais
(Cerdd yn dathlu rhyddid yn Iwerddon
yn dilyn
llwyddiant Gwrthryfel Y Pasg 1916)
Ar draws Môr Yr Iwerydd
ceir gwlad rydd.
Rhydd o ddominyddiaeth.
Rhydd o feirniadaeth.
A rhydd o ymyrraeth.

Roedd yna seremonïau, gorymdeithiau,
arddangosfeydd ac atynfeydd
yn ailfywio ac ail-lunio
y gwrthdaro a’r chwyldro.
Daeth yr adfeilion â’u cri ’nôl
i’w heinioes,
i’r angerdd a’r cyffro cyfoes.

Gwlad sydd yn enwog am ei thirlun,
ei hanes hir o’r newyn,
ac o’i dewrder a’i hymdrech
yn ystod 1916.

Sibrydwyd geiriau Parnell yn rhydd
drwy’r awen a’r llawenydd.

Yng nghanol y brifddinas
ceir ‘Clarke Tower’, ‘Pearse Street’,
‘Parnell Square’ a ‘Connolly Station’,
yn ffrwydro ac yn bloeddio
hanes y gwrthdaro.

A thu allan i Kilmainham
roedd y cerfluniau efydd
yn eu man yn ddedwydd.
Dyma i chi wlad yr uchelion.
Dyma i chi Iwerddon.

O Buncrana i Mallow
ac o Connemara i Wicklow,
ceir llenorion a chantorion
yn moli’r holl ymdrechion.

A gwnaf yn siŵr pan ai yno nesaf,
i ddod â meillionnen adref
a gobeithio yn fawr
y cawn ninnau nawr
yr un rhyddid gref.

Dros y flwyddyn a fu
fe ddathlodd y wlad
can mlynedd o ryddid a boddhad.

Ffion Morgan

Guto, Delor ac Ilyd,
yng nghwmni eu
cyd-ddisgyblion yn
yr Ysgol Sul, yn
derbyn Beiblau
oddi wrth y
gweinidog gan
iddynt symud
i fyw i
Lanfihangel ar Arth
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Y Preselau:
gwlad hud a lledrith

Y Gymdeithas Ddiwylliadol
TYMOR 2017-18
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Dyfed Elis Gruffydd
(682287)
Is-gadeirydd: Rhidian Evans (612410)
Ysgrifennydd: Mrs Geinor Griffiths
(612946)
Is-Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans
(615525)
Trysorydd: Gareth Jerman (612361)
Pwyllgor: Mrs Rhiannon Lloyd,
Mrs Meinir Jerman, Mrs Mair Thomas,
Mrs Lowri Lewis, Mrs Ann Vittle,
Delwyn Griffiths, Gareth Evans,
Y cyfarfodydd i ddechrau
am 7.30 o’r gloch
Tocyn Tymor : £5.00
RHAGLEN Y TYMOR 2017
Hydref 19—Swper y Cynhaeaf :
“Fy hoff beth”: Sian Bowen, Dorothy
Gwynne, Rhidian Evans a Mer Evans.
Tachwedd 16—Ian Gwyn Hughes.
Rhagfyr 14—Dathlu’r Nadolig.
Pennill a Charol gyda detholiadau
Nadoligaidd gan aelodau.
2018

Nos Fercher, 10fed o Fai roedd
Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen, yn
gysurus lawn ar achlysur cyhoeddi
Y Preselau: gwlad hud a lledrith. Yn
ôl Dyfed Elis-Gruffydd, awdur y gyfrol,
rhoddodd gychwyn ar y gwaith ymchwil
a esgorodd ar yr astudiaeth wedi iddo
fe a Robina ymgartrefu yng Nghwm
Gorllwyn yn 1973, bwthyn wrth odre’r
Frenni Fach a fu, flynyddoedd maith yn
ôl, yn gartref i un o’r mwynwyr a enillai
ei fara menyn yng ngwaith mwyn plwm
Llanfyrnach. Hynt a helynt y gwaith
hwnnw a’i sbardunodd i fynd i’r afael â
gwahanol agweddau ar hanes y Preselau
a chynnig portread o rin a rhamant bro
a ystyrir, yn gam neu’n gymwys, yn
gadarnle’r Gymraeg.
Preser o’r mwyaf, yn ôl Dyfed, oedd
dathlu cyhoeddi ei gyfrol yng nghwmni
cynifer o’i gyfeillion. ‘Mawr yw fy niolch
i aelodau Capel Mair am eu cefnogaeth’,
meddai, ‘a mawr yw fy nyled hefyd i
John Lewis, Gwasg Gomer, Terwyn
Tomos ac Elinor Wyn Reynolds (a oedd
ar y pryd yn olygydd llyfrau Cymraeg
i Oedolion yng Ngwasg Gomer) am
eu geiriau tra charedig ar ddechrau’r
cyfarfod.’

Ionawr 18—Catherine Gwyn:
“Cylchoedd o fewn cylchoedd”
Chwefror 15—Cawl ac Adloniant
Mawrth 15—Beti-Wyn James,
Caerfyrddin
Ebrill 29—Oedfa’r Bore yng ngofal yr
aelodau.
Trefnir Barbiciw neu Wibdaith yn
ystod Mai / Mehefin

Dyfed yn arwyddo copïau o’i gyfrol
yn Rhosygilwen
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Mewn Ffordd o Siarad
’Nôl yn nhridegau’r ganrif ddiwethaf
fe ddaeth yna bump o ogleddwyr rhonc
yn genhadon, fel petai, i Gwm Tawe.
Roeddynt i gyd wedi bod yn gydfyfyrwyr gyda’i gilydd yng Ngholeg
Bala-Bangor cyn mentro i’r De fel
gweinidogion Annibynnol: O. M. Lloyd,
ym Mynydd Bach, Abertawe; Trebor
Lloyd Evans yn Y Tabernacl, Treforys;
Idwal Jones (awdur Gari Tryfan,
wedi hynny) yn Rhyd-y-fro; Iorwerth
Jones, ym Mhant-teg, Ystalyfera, a
fy nhad, Gwynedd Jones, yn Dan-ygraig, Pontardawe. Wrth gwrs, daeth
un arall o’u cyd-fyfyrwyr, sef y Parchg
D. J. Roberts, yma hefyd i Gapel Mair,
Aberteifi.
Mewn oes cyn ymlediad y cyfryngau
cymdeithasol, mae’n siŵr bod i’r fath
ymfudo ei ddylanwadau ieithyddol,
ac roedd fy nhad, mae’n amlwg, yn
ymwybodol o hyn. Roedd y peth wedi
pwyso ar ei feddwl yn ystod ei gyfnod
cynnar yn Dan-y-graig, ac felly wedi bod
yno rai misoedd, ar ôl y Cwrdd Bore,
dyma fe’n gofyn i rai o’r gynulleidfa a
oeddynt yn cael trafferth i ddeall ei iaith
ogleddol. Roedd yr ymateb yn foesgar
iawn: Na – dim anhawster o gwbl! Ond
dyma un o’r brodyr oedd efallai yn fwy
onest na’i gyfeillion yn mentro dweud:
“Wel ma’ ’na un gair ry’ chi’n iwsio’n
amal sy’n ddierth i ni, Mr Jones.”
“A beth yw hwnnw?” gofynnodd fy
nhad. “Wel y gair befo,” oedd yr ateb.
“Befo?” meddai ’nhad mewn syndod,
“Ond ’dyw’r fath air ddim yn bod yn y
Gymraeg. A dyma rywun arall yn torri
mewn: “Ond i chi’n dweud ‘Hidiwch
befo’ yn lled amal”. Sylweddolodd fy
nhad ar unwaith bod y talfyriad hwn o
‘Na hidiwch beth a fo’ yn rhan naturiol

o’i dafodiaith gynhenid, ond nid oedd yn
rhan o dafodiaith Cwm Tawe lle deuai’r
dywediad ‘peidwch becso’ yn naturiol;
felly i hwyluso cyfathrebu rhyngddynt
penderfynodd fy nhad mai haws o
dipyn byddai iddo ef fabwysiadu acen
a thafodiaith ei gynulleidfa na disgwyl
iddynt hwy i fabwysiadu tafodiaith
Blaenau Ffestiniog. Ac felly y buodd hi.
Roedd gan fy nhad glust go fain, ac
o ganlyniad byddai yn dod i ben â chodi
ffordd o siarad pa bynnag ardal y deuai
i fyw ynddi yn weddol sydyn, ac felly
mewn rhai blynyddoedd pan symudom
i fyw i Gwm Nedd roedd ’nhad wedi
mabwysiadu’r iaith leol newydd yn
weddol glou; felly dipyn o sioc i minnau
a’m brawd, Aled, oedd mynd o Lyn
Nedd ar drên i fyny i Ffestiniog ar ein
gwyliau haf a chlywed fy nhad – wrth
osod ei droed ar blatfform gorsaf y
Blaenau – yn llefaru ag acen ogleddol
fel pe na bai wedi gadael y lle erioed,
a dyna a fyddai ei acen hyd nes inni
ddychwelyd i’r De unwaith eto.
Os bu hyn yn sioc i minnau, sioc yn
debyg cafodd un o aelodau Capel Mair o
glywed mai brodor o Ffestiniog oedd fy
nhad wedi iddo ei glywed yn pregethu
yma sawl gwaith yn ystod y saithdegau
a’r wythdegau – mae’n amlwg bod y
penderfyniad a wnaethpwyd yn Dan-ygraig flynyddoedd yn gynt wedi talu ei
ffordd.
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Dafydd Wyn Jones

‘Siglwyd y ddaear a
holltwyd y creigiau’
Yn ôl yr ysgrifen ar ei garreg fedd ym
mynwent Eglwys Teilo Sant, Llandeilo,
‘Carpenter and Diarist’ oedd Thomas
Jenkins (1813–71). Ond yn ogystal â
bod yn saer celfi ac yn ddyddiadurwr,
roedd Jenkins, a ddechreuodd gadw
dyddiadur yn 1826, yn bensaer, yn
seryddwr, yn wyddonydd, yn ogofäwr ac
yn bwysicach fyth yn hen hen hen dadcu Siân! Bid a fo am hynny, yr hyn sydd
o ddiddordeb arbennig i ddaearegwyr
yw disgrifiadau Jenkins o Ogof Llygad
Llwchwr, nid nepell o gastell Carreg
Cennen, a’r hyn a gofnodwyd ganddo
yn ei ddyddiadur am 10.30 o’r gloch y
nos ar 30 Hydref 1868: ‘While at supper
felt shock of earthquake’. Drannoeth
y tirgryniad ychwanegodd y nodyn a
ganlyn: ‘Found on enquiry that others
in town [Llandeilo] had been much
frightened, having felt it more severely,
and it was more or less felt all over the
district’. Gwyddom bellach mai Castellnedd oedd canolbwynt y daeargryn
hwnnw, ysgytiad nad oedd yn ddigon
nerthol i achosi unrhyw ddifrod i
adeiladau er i’w effaith gael ei deimlo
dros rannau helaeth o dde Cymru yn
ogystal â chanolbarth a de Lloegr.
Mesen ym mola hwch o beth oedd
y daeargryn a gofnodwyd gan Thomas
Jenkins o’i gymharu â daeargryn Llŷn,
a siglodd Gymru gyfan, y rhan fwyaf o
Loegr, dwyrain Iwerddon a rhannau
o dde’r Alban fore Iau, 19 Gorffennaf
1984. Yn ogystal ag achosi peth niwed
i ambell adeilad a simdde ansad yng
ngogledd-orllewin Cymru, bu’r brif
ergyd a’r cryniadau llai a’i dilynodd
yn gyfrifol am agor cadwyn o graciau

cymharol ddiniwed ym mhlastr y mur
wrth waelod grisiau Cri’r Wylan, Maesy-coed, Aberteifi, a oedd yn gartref i
Robina a minnau ar y pryd.
Diolch i gadernid y rhan honno o
gramen y Ddaear sy’n sail i wledydd
Prydain a’r rhan helaethaf o gyfandir
Ewrop a gogledd Asia o ran hynny,
anaml iawn y cofnodir yng ngwledydd
Prydain ddaeargrynfeydd cyn gryfed
â daeargryn Llŷn. Er hynny, y mae
Arolwg Daearegol Prydain yn cofnodi’n
flynyddol rhwng 200 a 300 o gryniadau
bach, di-nod a achosir gan symudiadau
bach ar hyd hen rwygiadau (ffawtiau)
ymhlith creigiau Prydain.
Tra gwahanol yw’r sefyllfa ym
Mhalesteina – fel ag yr oedd yng
nghyfnod y Testament Newydd – ac yn
y gwledydd y teithiodd yr Apostol Paul
ynddynt. Mor ddiweddar â’r unfed ar
ddeg o Fehefin 2017 cynhaliodd Prif
Weinidog Israel gyfarfod brys i drafod
beth y gellid ei wneud i wrthsefyll
a lliniaru effaith y daeargryn mawr
dinistriol y disgwylir iddo daro’r
wlad rywbryd yn y dyfodol agos. Y
daeargryn mawr diwethaf oedd hwnnw
a ddigwyddodd yng Ngorffennaf 1927
pan ddifrodwyd rhannau sylweddol
o Jerwsalem (gan gynnwys cromenni
Eglwys y Beddrod Sanctaidd a Mosg
al-Aqsa), Jericho, Tiberias a Nablus
(Sechem gynt). Lladdwyd oddeutu 500
o bobl.
Diwrnod wedi’r cyfarfod brys a
gynhaliwyd yn Jerwsalem, siglwyd
arfordir gorllewinol Twrci ac ynys
Lesbos gan ddaeargryn ddengwaith mwy
grymus na daeargryn Llŷn. Difrodwyd
degau o adeiladau ond drwy drugaredd
un wraig yn unig a laddwyd. Yna, yn
oriau mân fore Gwener, 21 Awst, trawyd
rhannau o Dwrci ac ynysoedd Groeg
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gan ddaeargryn grymus a laddodd ddau
berson ac a anafwyd oddeutu 200 o
bobl wrth i adeiladau gael eu chwalu
ar ynys Cos gan rym y brif ergyd a’r ôlgryniadau niferus.

Mae dyffryn yr Iorddonen, sy’n
ymestyn o gyffiniau Mynydd Hermon
yn y gogledd hyd lannau deheuol y Môr
Marw yn y de, yn ardal ddaearegol fyw
iawn. Yn wir, gellir olrhain y dyffryn,
ond nid yr afon, ymhell y tu hwnt i’r
Môr Marw, oherwydd rhan o’r un
Dyffryn Hollt Mawr (Great Rift Valley),
fel y’i gelwir, yw Gwlff Aqabah a’r Môr
Coch. Fel yr awgryma’r gair ‘hollt’,
mae’r dyffryn yn cyfateb i gymhlethdod
o ffawtiau yng nghreigiau’r ardal sy’n
dynodi’r ffin rhwng dau o blatiau
tectonig y Ddaear. Mae’r rhan honno
o’r tir (Plât Arabia) i’r gogledd o Gwlff

Aqabah ac i’r dwyrain o’r Dyffryn Hollt
Mawr yn symud fesul hergwd ysbeidiol
tua’r gogledd, tra bo’r tir (Plât Affrica)
i’r gorllewin o’r hollt yn symud fesul
hergwd ysbeidiol tua’r de. Symudiadau
tebyg rhwng Plât Affrica a Phlât Ewrasia
(Ewrop-Asia) sy’n bennaf cyfrifol am
ddaeargrynfeydd Twrci, Macedonia a
Gwlad Groeg.
Mae’n dra thebygol y bu’r Iesu
a’r apostol Paul yn dyst i ambell
ddaeargryn yn ogystal â dod ar draws
eu sgileffeithiau dinistriol wrth i’r naill
grwydro Palesteina a’r llall deithio
drwy Syria, Twrci a’r gwledydd hynny
ar lannau gogleddol Môr y Canoldir.
Yn wir, mae’n debyg mai symudiad ar
hyd un neu fwy o ffawtiau’r Dyffryn
Hollt Mawr yng nghyffiniau Jerwsalem
a siglodd y ddaear ac a holltodd rai o
greigiau’r ardal adeg croeshoeliad Crist.
Cofnodwyd y digwyddiad brawychus
gan Mathew (27:51) ond nid gan Marc,
Luc ac Ioan. Pam tybed? Ond i Luc y
mae’r diolch am gofnodi’r daeargryn
mawr a siglodd seiliau’r carchar yn
Philipi (Macedonia) y carcharwyd
Paul a Silas ynddo. Yn ôl y sôn, bu’r
difrod a achoswyd gan y daeargryn
grymus hwnnw, a oedd yn ganlyniad i’r
gwrthdaro parhaus rhwng Plât Affrica
a Phlât Ewrasia, nid yn unig yn gyfrifol
am agor holl ddrysau’r carchar ond
hefyd am ddatod rhwymau Paul a Silas,
ynghyd â gefynnau’r carcharorion eraill
(Actau 16:26).
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Dyfed Elis-Gruffydd

Pererinion Pantycelyn ar daith i gartref y Pêr Ganiedydd, Hydref 2017

Dyfed wedi ymdawelu – yn gwrando’n
astud wrth i Cecil Williams,
disgynnydd yr emynydd,
draddodi’r hen hen hanes

Y gweinidog,
Mr Gealy (tywysydd)
a Delwyn Griffiths
yn bywhau
geiriau cysegredig
William Williams
yn Eglwys Llanfair
ar y Bryn.
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Barbeciw’r Gymdeithas yn troi’n
rhyngwladol – clos Pentwd Isaf
yn frith o ieithoedd:
y Gymraeg, Sbaeneg, Ffrangeg
gyda’r iaith fain i’w chlywed
yn y cefndir.
Ioan bach yn mwynhau yng nghwmni
ei dad, Alfredo, ei famgu, Lowri,
ac Ann.

Derbyniwyd yr un croeso twymgalon
gan Dilwyn ac Ann tan oruchwyliaeth
Mrs Bessie Williams a Siani

A bu tawelwch mawr !
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Celfyddyd a Chrefft
Meifis Howell Griffiths
unwaith eto’n cipio’r gwobrau
yn adran Celf Sioe Flodau,
Sioe Amaethyddol Aberteifi 2017
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Hwyl a sbri ... a dysg ... Yr Egin Glas

Y plant yn ymlacio
yn y Parc Natur

Pawb yn
paratoi
am y
barbeciw
yn
Pentwd Isaf

Yr athrawes
yn mynnu
(ac yn cael)
sylw’r plant
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Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi

