~ Y Feidr ~
Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
Cyfrol vii, Rhifyn 42

Golygydd : Wynford Jones

Gwanwyn 2019
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Calendr Oedfaon y Sul : Mai – Hydref 2019
10:00 o’r gloch

Mai
5—Y Gweinidog (C)
12—
19—Y Gweinidog
26—

5:00 o’r gloch

Y Gweinidog
Y Gweinidog (C)

Mehefin
2— Oedfa Undebol: Bethania – Mrs Sian Elin Thomas, Crymych
9—
Oedfa Undebol: Bethania – 6:00 o’r gloch
Undeb Bedyddwyr Cymru:
Y Parchg Desmond Davies, Caerfyrddin
16—
Y Gweinidog
23—Y Gweinidog
30—Oedfa Gwyl Fawr Aberteifi
Gorffennaf
7—
Y Gweinidog (C)
14—Y Gweinidog
21—
Y Gweinidog
28—Y Gweinidog
Awst
4—Y Gweinidog: Undebol – Capel Mair (C)
11—Oedfa Undebol Capel Mair: Miss Beti Griffiths, Llanilar
18—Oedfa Undebol y Tabernacl: Y Parchg Euros Jones Evans, Ystalyfera
25—Oedfa Undebol Bethania: Y Parchg Ian Lewis, Llanelli
Medi
1—
Y Gweinidog (C)
8—Y Gweinidog
15—Cyrddau Blynyddol Bethania: Y Parchg Alwyn Daniels, Dinas
22—
Y Gweinidog
29—Oedfa Undebol: Bethania – Mr Arwel Evans, Ffynnon-groes
Hydref
6—Cwrdd Pregethu’r Tabernacl: Y Parchg J. E. Wynne Davies, Aberystwyth
13—Y Gweinidog (C)
15 (nos Fawrth, 7.00yh)—Oedfa Ddiolchgarwch: Y Parchg Gwyn Elfyn Jones, Pontyberem
20—
Y Gweinidog
27—Y Gweinidog

Nodiadau Eglwysig

Cegin “Y Feidr”
Porc Sur
a Melys

Marwolaethau:

Mrs Lynne Thomas,
25 Greenland Meadows
Mr Aerwyn Griffiths, Graig, Mwnt.
Mrs Christine Parsons, Pencraig

Llongyfarchiadau:
I Delwyn a Geinor Griffiths a fu’n
dathlu 30 mlynedd er sefydlu’u
busnes yn Aberteifi.

Pryd ar Glud
Mae dyletswyddau aelodau Capel
Mair i gynorthwyo gyda’r gwasanaeth
dyngarol hwn wedi dod i ben bellach yn
dilyn ailstrwythuro’r amserlen gan yr
awdurdodau.
Sefydlwyd y gwasanaeth yn ystod
maeroliaeth gyntaf Mr Gwynfi Jenkins
a’i briod, Marian, yn 1979-80. Bu
aelodau Capel Mair yn deyrngar i
barhau â’u cyfrifoldeb dros y degawdau.
Dymunir estyn diolch i drefnyddion
Pryd ar Glud yr eglwys, sef y diweddar
Mr Sidney Smith, Mr Trefor Edwards
a Mrs Myra Davies; roeddent yn eu tro
yn gyfrifol am drefnu rota o’r aelodau a
wirfoddolodd i barhau â’r gwasanaeth
yn ddi-dâl. Diolch i bawb a sicrhaodd
barhad y gwasanaeth gwerthfawr hwn
i hwyluso bywyd trigolion llai ffodus yr
ardal.

Cynhwysion:
1 wynwyn
1 foronen
300g filed porc / ffowlyn / llysiau
1 tun cymedrol darnau pinafal
15ml (1 llwy ford) olew i ffrio
2.5ml (½ llwy de) powdr sinsir
15ml (1 llwy ford) blawd corn
15ml (1 llwy ford) siwgr
15ml (1 llwy ford) finegr
15ml (1 llwy ford) saws soia
15ml (1 llwy ford) purée tomato
150g-200g reis hir, wedi berwi.
Dull
1. Malu’r llysiau yn fân a’u ffrio mewn
sosban.
2. Torri’r cig yn ddarnau a’i ychwanegu
at y llysiau a’i ffrio nes ei fod wedi
troi’n frown.
3. Torri’r pinafal yn ddarnau a’i
ychwanegu i’r sosban.
4. Cymysgu’r blawd corn gyda’r sudd
pinafal o’r tun. Ychwanegwch fwy o
ddŵr i gael 250ml.
5. Arllwysir yr hylif i mewn i’r sosban
gan ychwanegu popeth arall.
6. Rhaid cadw i droi’r saws nes ei fod
yn tewychu a berwi.
7. Troi’r gwres i lawr a mudferwi nes
bod y llysiau / cig wedi coginio’n
ddigonol.
Mwynhewch!

Sylwer
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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

Dymuna’r golygydd ddiolch i’r cogydd
sydd yn dymuno aros yn anhysbys am
ddod i’r adwy yn dilyn cyfraniadau
toreithiog Gareth dros y blynyddoedd.
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Apêl Madagascar
Saif ynys Madagascar i’r dwyrain
o Affrica ym môr yr India. I gymharu
â Chymru dyma rai ystadegau: mae
poblogaeth yr ynys yn 25.5 miliwn,
tra bo Cymru tua 3.125 miliwn. Mae’r
ynys yn 226,000 milltir sgwâr tra bo
Cymru’n 8,000 milltir sgwâr. Cyfrifir
Madagascar yn economaidd yn un o
wledydd tlotaf y byd.
Lansiwyd Apêl Madagascar yn
ystod Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr
Annibynwyr yn Aberaeron ar ddechrau
mis Mehefin 2018.
Mae’r apêl yn cydredeg â dathliad
daucanmlwyddiant y cenhadon cyntaf
i lanio ym Madagascar, sef David Jones
a Thomas Bevan a’u teuluoedd. Bwriad
yr apêl ydyw gweithio gyda’r eglwysi
ym Madagascar a chefnogi projectau
sydd eisoes ar waith. Logo’r Apêl yw’r
goeden baobab. Mae’r baobab yn
goeden o bwys ym Madagascar; gelwir
hi’n Goeden Bywyd. Erbyn hyn, mae
dros bum miliwn o gristnogion yn byw
ar yr ynys.

Dyma ychydig o wybodaeth am y
pedwar project sydd wedi eu sefydlu
gan yr Apêl:
1. Cartref Plant Topaza i blant
amddifad. Tua pum mlynedd yn ôl fe
ailadeiladwyd y cartref ac mae 43 o
blant rhwng 2 fis a 22 mlwydd oed yn
byw yno, er bod lle i ragor pe bai cyllid
yn caniatáu
2. Coleg Diwinyddol Ivato sydd
nid yn unig yn cynnig hyfforddiant
diwinyddol
ond
hefyd
addysg
amgylcheddol yn ogystal â hyfforddiant
i fyfyrwyr sut i drin y tir.
3. Prosiect SAF sy’n cynnig gofal
meddygol, deintyddol a meddyginiaethol
i bobl na allant fforddio gofal meddygol.
Nid oes gwasanaeth iechyd am ddim i’w
gael ym Madagascar. Yr hyn y mae SAF
yn ei gynnig yw gwasanaeth meddygol
rhatach o lawer na’r hyn a geir mewn
meddygfa breifat.
4. Canolfan Breswyl: Lloches i
ferched ydyw sy’n cynnig gofal, addysg
a chariad, a chyfle iddynt ailadeiladu
eu bywydau. Mae tua 50 o ferched yno
ar hyn o bryd gyda’r mwyafrif yn eu
harddegau, rhai o dan 12 oed, ac eraill
yn famau sengl.
Yn ystod cyfarfodydd yr Undeb yn
Aberaeron casglwyd £2,776.28; gyda
rhodd o £223.72 o gronfa Cyfundeb
Ceredigion, danfonwyd siec o £3,000 i
Dŷ John Penri tuag at yr Apêl. Gan fod
Capel Mair eisoes wedi cyfranu £2,000
at y te croeso, penderfynwyd mewn
cyfarfod eglwys estyn cyfle i bob aelod
o’r eglwys gyfrannu at Apêl Madagascar
yn ôl ei ddymuniad. Felly, os dymunir,
derbynnir eich cyfraniad mewn amlen
(y siec yn daladwy i “Capel Mair”) cyn
diwedd Gorffennaf. Diolchir ymlaen
llaw am eich haelioni.
Gareth Evans
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Gwefan yr Eglwys

Dathlu 50 gyda Chyngor
Eglwysi Rhyddion

Cliciwch ar yr isod i gael cipolwg
ar weithgareddau a hanesion
Capel Mair.

Capelmairaberteifi.org.uk

Barbeciw Blynyddol
3 Gorffennaf am 6:00yh
Tegryn, Croes-y-llan
trwy garedigrwydd Gareth a Mer Evans.
Tocynnau: £7.50 ar gael
oddi wrth Gareth

Oedfaon Gweddi Undebol
Hydref 8
Tachwedd 12
Rhagfyr 10
Chwefror 11
Mawrth 10
Ebrill 7

Bethania
Capel Mair
Tabernacl
Bethania
Capel Mair
Tabernacl

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

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 Davies
810 133
Ann Vittle
613 064
Gareth Evans
615 525
Delwyn Griffiths
612 946
Anne Hughes
614 787

Aerwyn
Yn y graig a’r môr a’i gregyn –yn nweud
hen nodiant yr emyn,
yn holl fyd hen deulu dyn
y mae hiraeth am Aerwyn.
Mererid Hopwood

Ar ddydd Sul, 17 Mawrth,
cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Cyngor
Eglwysi Rhyddion Aberteifi a’r Cylch
yng Nghapel Mair, Aberteifi. Roedd yn
oedfa arbennig am nifer o resymau:
roedd yn gyfle i ddathlu 50 mlynedd
ers sefydlu’r Cyngor Eglwysi yn yr
ardal; roedd Mr David Peregrine yn
Llywydd am yr eildro (yr unig berson
erioed i ymgymryd â’r swyddogaeth
ddwywaith); a chyflwynwyd rhodd
fel arwydd o werthfawrogiad i Mr
Peregrine am ei wasanaeth di-dor i’r
Cyngor ers y cychwyn cyntaf. Daeth
cynulleidfa niferus i’r oedfa a chafwyd
canu brwd a soniarus i gyfeiliant
medrus Mrs Beti Emanuel ar yr organ.
Yn dilyn croeso cynnes gan y
Llywydd, darllenwyd o Lythyr Paul at yr
Effesiaid gan Dyfed Elis Gruffydd: “Un
Arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw
a Thad oll, yr hwn sydd goruwch oll, a
thrwy oll, ac ynoch oll. Eithr i bob un
ohonom y rhoed gras, yn ôl mesur dawn
Crist”, gan gyfleu neges gwbl berthnasol
i weithgarwch y Cyngor Eglwysi ym
mhob man.
Cafwyd adroddiad ariannol manwl
gan y Trysorydd, Mr Peregrine, sef
deiliad y swydd ers dros 35 mlynedd.
Cyfeiriwyd at y casgliadau hael (tua
£1,000) a gafwyd ac a roddwyd
i amrywiol elusennau yn ystod y
flwyddyn.
Cyflwynwyd y Llywydd newydd
i’r gynulleidfa, sef Mrs Anne Hughes,
diacon, organydd a gweithwraig ddiflino
dros achosion da. Offrymwyd gweddi
gan y Parchg Irfon Roberts a gyfeiriodd
at y Llywydd newydd fel yr addfwynaf
a’r diniweitiaf o blant Duw, gan ofyn
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am fendith ar ei gwaith yn ystod y
flwyddyn.
Diolchodd y Llywydd newydd am y
fraint o gael ei hethol, a chyfeiriodd at
bwysigrwydd ei magwraeth ar aelwyd
Gristnogol a chapelgar yn Nyffryn Tywi.
Gwahoddwyd
yr
Is-Lywydd
newydd, sef Mrs Margaret Daniel,
i ymuno â’r swyddogion ym mlaen
y capel, a dymunwyd yn dda iddi ar
gyfer y flwyddyn 2020-21 pan fydd
yn gweithredu fel Llywydd. Cafwyd
anerchiad diddorol ar y cyd gan Mr
Peregrine a Mrs Hughes; olrheiniwyd
hanes y Cyngor yng nghyd-destun
digwyddiadau byd-eang, gan gyfeirio
at effaith treigl amser ar gapeli a
chymunedau fel ei gilydd. Pwysleisiwyd
pwysigrwydd pob munud, wythnos
a blwyddyn ym mywyd y Cristion i
gyflawni daioni a gwasanaethu Duw,
gan na ŵyr neb ohonom hyd einioes.
Wrth gloi’r oedfa, offrymwyd
gweddi gan y Parchg Irfon Roberts,
a gwahoddwyd pawb i’r festri lle y
darparwyd te a danteithion gan wragedd
Capel Mair. Diolchodd y Llywydd i bawb
am eu presenoldeb a’u cyfraniadau ac
i Mrs Lynne Davies a’r gwragedd am
eu paratoadau. Casglwyd £181 tuag at
Ymddiriedolaeth Canser Pobl Ifanc yn
eu Harddegau.

Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch

Sul, 8 Medi—Taith Gerdded
Noddedig o Heol yr Orsaf i
Barc Bywyd Gwyllt Aberteifi.
Yr elw at waith Cymorth
Cristnogol.
Nos Fawrth, 5 Tachwedd—
Anerchiad gan
y Parchg Rhosier Morgan
yn y Tabernacl am 7:00yh.
Casgliad at waith
Gofal Canser Aberteifi.
Prynhawn Sul, 8 Rhagfyr—
Dathlu’r Nadolig yng
nghwmni Côr Tonic.
Bethania am 2:00yp.
Casgliad tuag at
“Beiciau Gwaed Cymru”.
Chwefror 9, 2020—
Oedfa Gysegredig ar y cyd
â Chymorth Cristnogol
yng nghwmni Bois y Gilfach.
Capel Mair am 2:00yp.
Casgliad tuag at waith
Cymorth Cristnogol.
Prynhawn Sul, 15 Mawrth—
Oedfa Flynyddol.
Capel Blaenannerch am 2:00yp.

Tair ysgrifenyddes
diweddaraf y Cyngor,
Mrs Lowri Lewis,
Mrs Anne Hughes a
Mrs Rhiannon Lloyd,
sy’n dystion i gyflwyniad
y Cyngor i anrhydeddu
Mr David Peregrine am
ei waith di-dor ers y
cychwyn cyntaf.
-5-

Y Gymdeithas
Ddiwylliadol
TYMOR 2018-19
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Rhidian Evans
Is-gadeirydd: Mrs Mair Thomas
Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans
Is-Ysgrifennydd: Mrs Siân Bowen
Trysorydd: Mrs Delyth Thomas
Pwyllgor: Mrs Meinir Jerman,
Mrs Lowri Lewis, Mrs Rhiannon Lloyd,
Mrs Ann Vittle, Gareth Evans, Delwyn
Griffiths, Dyfed Elis-Gruffydd.
————————————————
RHAGLEN Y TYMOR
Cafwyd tymor llewyrchus eleni
eto, a braf oedd croesawu cyfeillion o
gapeli eraill y dref i ymuno â ni. Diolch
i’r swyddogion a’r pwyllgor am baratoi
rhaglen amrywiol ac am y ffyddlondeb
i’r cyfarfodydd. Ym mis Hydref daeth
tristwch mawr i gwrdd â’r Gymdeithas
a’r ardal gyfan ar farwolaeth sydyn
trysorydd y Gymdeithas, Mr Gareth
Jerman. Rhaid oedd, er parch i Gareth,
gohirio cyfarfod cynta’r tymor.
Ym mis Tachwedd pleser oedd
croesawu Dr Dafydd Tudur, Derwen
Gam, i’n plith. Teitl ei araith oedd
“Gwireddu Breuddwyd”, gan ddilyn
cyfeillion o Neuadd Lwyd a deithiodd
i Fadagascar ddwy ganrif yn ôl. Buont
fisoedd ar y môr a chroniclwyd dewrder
pobl gyffredin Ceredigion yn yr oes o’r
blaen. Aeth Dafydd yn ei flaen i sôn
am wireddu’i freuddwyd pan ddaeth
Undeb yr Annibynwyr i Aberaeron yn
ystod haf 2018. Bu Dafydd a’i gyfeillion
ynghlwm â’r ddrama a gyflwynwyd yn

ystod yr wythnos. Teitl y ddrama oedd
“Y Freuddwyd”.
Cynhaliwyd oedfa foreol tan ofal
aelodau’r Gymdeithas Ddiwylliadol
ym mis Tachwedd yn Festri Bethania
gan fod boeler gwresogi Capel Mair yn
ddiffygiol.
Dathlwyd y Nadolig ar 13 Rhagfyr
yn festri Capel Mair. Ymunodd
pawb i ganu carolau ar ddechrau a
diwedd y noson. Daeth parti merched
o ardal Brynhoffnant i’n diddanu.
Sefydlwyd parti Hoffgan ers dwy
flynedd, a mwynhawyd eu cyfraniad
cerddorol yn fawr iawn. Addurnwyd y
byrddau’n hyfryd i’r achlysur a chafwyd
danteithion a chanu cyn teithio am
adref.
Ar Ionwr 17 penderfynwyd ein
bod fel Cymdeithas yn cynnig swydd
trysorydd y Gymdeithas i Mrs Delyth
Thomas, sef Trysorydd y Capel. Gŵr
gwadd y noson oedd Teifi Davies,
Sarnau. Mae Teifi yn diddori yn yr Oes
Haearn. Mae safle ei araith, sef rhan
o dyddyn Castell Nadolig, yn mynd â
ni yn ôl 150 o flynyddoedd cyn Crist.
Ar y safle darganfuwyd pâr o lwyau
aur a ddefnyddiwyd mewn seremonïau
arbennig. Maent erbyn hyn tan ofal
Amgueddfa Ashmole yn Rhydychen.
Gwahoddwyd ni fel cymdeithas i alw
i gael coffi a gweld yr olion haearn a
osododd ein cyndeidiau.
Ym mis Chwefror cafwyd blas
traddodiadol mewn Noson Gawl i
ddathlu Gŵyl Ddewi gyda Mrs Lynne
Davies, gofalwraig y Capel, wedi
paratoi cawl, pwdin reis a chwpaned
o de a chacennau bach. Merch ifanc
o Aberteifi, Gwenllian Hunting
Morris, a ddaeth i’n diddori gyda
thannau swynol ei thelyn – pa well
ffordd i ddathlu gŵyl ein nawddsant?
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Yn ystod mis Mawrth daeth tymor
y Gymdeithas i ben gyda Rhidian, ein
Cadeirydd gweithgar, yn rhoi gair o
groeso a throsglwyddo rhodd i Mrs
Lynne Davies am ei gofal dros y tymor.
Soniodd ein gwesteion, Islwyn a Gret
Evans, am eu taith i Hong Kong a
Vietnam. Mae’r ddwy wlad yn hollol
wahanol i’w gilydd: Hong Kong yn wlad
lân iawn gyda chroeso twymgalon; er
bod Vietnam hefyd yn groesawgar,
gwelwyd sbwriel ym mhobman a’r
heolydd yn beryglus i gerddwyr.
I orffen y tymor, cynhelir barbeciw
yng nghartref Gareth a Mer yn Tegryn,
Llangoedmor, ar nos Fercher, Gorffennaf
3ydd am 6:00 o’r gloch. Bydd tocynnau
(£7.50) ar werth maes o law.
Mer Evans

Cymorth Cristnogol
Cylch Aberteifi 2019

Mai 12-18—Wythnos Cymorth
Cristnogol: Casgliadau’r Eglwysi.
Nos Fercher, 15 Mai—
Cyngerdd Cymorth Cristnogol:
Côr Bro Nest.
Sul, 8 Medi—Taith Gerdded
Noddedig o Heol yr Orsaf i Barc
Bywyd Gwyllt Aberteifi.
Nos Fercher, 18 Medi—Noson Parti
Pwdin yn Neuadd Eglwys y Santes
Fair am 7:00yh.
Bore Sadwrn, 26 Hydref—Bore Coffi
yn Neuadd y Dref, 9:30-12:00.
Dyddiad i’w gadarnhau—
Casgliad: Archfarchnad Tesco.

d.w.j.

“Alla’i cleimo’r VAT yn ôl?”

Dymuna athrawon yr Ysgol Sul
ddiolch i Meifis Griffiths am y
darn prydferth yma o Ddrama’r
Geni, ac i Meinir a’r diweddar
Gareth Jerman am y llyfr uchod.
Diolchir i ffrindiau eraill
yr Ysgol Sul am eu haelioni.
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Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch
Cyfarfod Blynyddol
Mawrth 17eg, 2019.
Araith y Llywydd,
Mrs Anne Hughes

Carwn yn gyntaf ddiolch i’r cynlywydd, Mr David Peregrine, am
ei lywyddiaeth gadarn yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf. Cafwyd oedfaon a
chyfarfodydd bendithiol a braint oedd
cael eu mynychu. Diolch hefyd i David
am ei waith fel trysorydd ers nifer o
flynyddoedd, ac yn ôl ei arfer mae wedi
cyflwyno i ni unwaith eto Fantolen
Ariannol fanwl a chywir. Diolch am
baratoi cyflwyniad cynhwysfawr ar
gyfer yr oedfa ar y thema “Amser”.
Carwn
ategi
fy
niolch
i’n
hysgrifenyddes ymroddgar, y chwaer
Rhiannon Lloyd, a diolch hefyd yn yr
un modd i’r chwaer Beti Emanuel am ei
chyfraniad wrth yr organ.
Teimlaf hi’n fraint ac yn anrhydedd i
gael sefyll yn y pulpud yma yng Nghapel
Mair a chael fy neilltuo yn Llywydd
Cyngor Eglwysi Rhyddion Aberteifi
a’r Cylch am 2019-20, a thrwy hynny
arwyddo Beibl y Cyngor yng ngŵydd y
gynulleidfa.
Dyma Feibil annwyl Iesu,
dyma rodd deheulaw Duw;
dengys hwn y ffordd i farw,
dengys hwn y ffordd i fyw;
dengys hwn y golled erchyll
cafwyd draw yn Eden drist,
dengys hwn y ffordd i’r bywyd
drwy adnabod Iesu Grist.
Wrth edrych drwy restr o’r cynlywyddion, teimlaf braidd yn nerfus
ac yn anghymwys iawn wrth dderbyn
y swydd anrhydeddus yma. Rwyf er

hynny yn ei chyfrif hi’n fraint o gael fy
newis ac addawaf y gwnaf fy ngorau
gyda chymorth Duw.
Carwn longyfarch y Cyngor ar
gyrraedd carreg filltir arbennig, sef
50 mlynedd ers ei sefydlu yn 1968.
Dathlwn ac edrychwn yn ôl gyda’n
gilydd gan ddiolch am waith y Cyngor
yn y cylch yma yn ystod yr hanner canrif
ddiwethaf a gweddïwn yn yr oes sydd
ohoni am i ni fel aelodau o’r eglwysi
sydd yn gysylltiedig â’r Cyngor i ddal
ati i fynychu’r oedfaon yn gyson yn y
dyfodol er parhad llwyddiant y Cyngor.
Mae fy meddwl yn mynd â mi
yn ôl i ddyddiau fy mhlentyndod yn
Nyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin. Rwy’n
siŵr na fyddwn yn sefyll yma heddiw
onibai am yr aelwyd Gristnogol y
cefais fy nwyn i fyny arni gyda’r capel
yn chwarae rhan bwysig iawn. Saif
Capel Hermon, Manordeilo, ar lecyn
hyfryd iawn, ac wrth ddringo i fyny ato
gwelwn olygfeydd Dyffryn Tywi islaw,
a’r Mynydd Du i’r cyfeiriad arall a
phrydferthwch y wlad o’n hamgylch.
Roedd y capel, oedfaon y Sul, yr
oedfaon gweddi, yr Ysgol Sul a gynhelir
mewn ysgoldy fechan wrth ymyl yr
A40 o Landeilo i Lanymddyfri o’r
enw Ysgoldy’r Pentre, a chyngerdd
blynyddol y Pentre, lle byddem ni’r
plant yn ogystal ag oedolion yn cymryd
rhan trwy ganu, adrodd ac yn y blaen,
wedi chwarae rhan bwysig yn fy mywyd.
Roedd y Gymanfa Ganu yn achlysur
wrth fy modd bob blwyddyn gan
gofio fel y bu i’r capel fod yn orlawn;
rhaid oedd dod i mewn â ffwrymau i’r
gynulleidfa gael eistedd arnynt. Cefais
fy medyddio, gan ddod yn gyflawn aelod
a phriodi yn ddiweddarach yno. Diolch,
felly, am y fagwraeth hon a gefais gan fy
rhieni a fu’n sylfaen gref i mi fel plentyn
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ar gyfer y dyfodol. Atgofion melys, felly.
Mae Capel Hermon yn dal yn agos iawn
at fy nghalon ac rwyf wrth fy modd yn
mynd yn ôl yno yn achlysurol.
Yna yn y 70au symudasom fel teulu
ifanc i Aberteifi gan dderbyn croeso
cynnes iawn gan Weinidog ac aelodau
Capel Mair. Ymhen ychydig, ymaelodais
yng Nghapel Mair; rwyf wedi bod yn
hapus iawn yma am dros ddeugain
mlynedd wrth gydaddoli a chymryd
rhan yng ngweithgareddau’r eglwys.
Mae’n bleser gen i gydnabod
cyfraniad Mr David Peregrine i waith y
Cyngor dros nifer fawr o flynyddoedd.
Mae ef yn un o sylfaenwyr Cyngor
Eglwysi Rhyddion yn ardal Aberteifi,
ac mae ei gysylltiad â’r Cyngor yn ddidor drwy gydol yr hanner can mlynedd
diwethaf. Gwasanaethodd fel Llywydd
yn 1980-81. Yn 1982 cafodd ei benodi
yn drysorydd y Cyngor, gan ddal y
swydd am 37 o flynyddoedd. Ef, yn
wir, yw prif gymhellwr a chynheiliad
y Cyngor yn yr ardal. Oherwydd hyn
oll, gwahoddwyd ef i ailymaflyd yn yr
awenau fel Llywydd ar gyfer blwyddyn
y dathlu. Yntau yw’r unig berson i
arwyddo Beibl y Cyngor am yr eildro. I
gydnabod ein gwerthfawrogiad, pleser
oedd cyflwyno rhodd iddo gyda’n diolch
diffuant.
Y mae’r canlynol wedi ei ysgythru
ar y plât:

Anne
Heddiw, balchder sy’n yr awelon,
gyda’r gymdeithas a’r mawrion
yn hawlio mai chi yw’r heulwen lon
sy’n cyrraedd bob uchelion
a’r un sydd â’r rhoddion
o’r wên i’r gymwynas fodlon.
Mewn un llais, mewn un dôn
canwn ein llongyfarchion
i chi Anne, fel Llywydd yr Eglwysi
Rhyddion.
Ffion Morgan
Llongyfarchwn Dyfed unwaith eto
ar gyhoeddi ei lyfr diweddaraf, sef
“The Rocks of Wales”. Llyfryn
taclus ydyw sy’n estyn gwybodaeth am
ddosbarthiad cerrig o wahanol oesoedd
ac amrywiaethau sydd yn nodi bod gan
Gymru, er yn wlad fechan, y casgliad
mwyaf amryfal o gerrig a chraig a welir
drwy’r holl fyd. Mae ynddo hanes lleol
am ailgylchu cerrig yr hen abaty yn
Llandudoch, a’r peryglon oherwydd
effeithiau newid hinsawdd sydd yn
bygwth ein gemau lleol, megis traeth
y Mwnt. Mae’r wybodaeth sydd ynddo
yn addysg werthfawr dros ben ac yn
drysor. Bu Siân hefyd yn gyfranwraig
gefnogol a brwd gyda’i lluniau trawiadol
o dirwedd gyfoethog Cymru.

Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch
Dathlu 50 mlynedd
Mr David A. E. Peregrine
Llywydd: 1981 - 82
Llywydd: 2018 - 19
Trysorydd ers dros 35 mlynedd
Gwas diwyd a ffyddlon i’r Arglwydd
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John Wesley
a Chantre’r Gwaelod

Clerigwr a diwinydd Anglicanaidd
o Sais oedd John Wesley (1703–91),
gŵr a fu ynghyd â’i frawd iau Charles
Wesley a George Whitefield yn gyfrifol
am sefydlu Methodistiaeth neu’r
mudiad Methodistaidd. Er nad oedd yn
ddilornus o’r Gymraeg, gwelai Wesley
yr iaith fel rhwystr i’w waith efengylu,
ac oherwydd hynny cyfyngwyd cylch
ei ddylanwad pennaf i’r ardaloedd
Saesneg o Gymru, megis de Sir Benfro,
dwyrain Sir Frycheiniog a chyffiniau
Caerdydd. Serch hynny, ymwelodd â de,
canolbarth a gogledd Cymru bymtheg
ar hugain o weithiau rhwng 1739 a
1790 ac yn ôl ei arfer fe gofnododd ei
argraffiadau a’i brofiadau wrth deithio
o le i le yn ei Ddyddlyfr, a restrir bellach
ymhlith Dyddlyfrau a Dyddiaduron
gorau’r Saesneg. Diolch i’r hanesydd
A. H. Williams (1907–96) – awdur
Welsh Wesleyan Methodism, 1800–58
(1935), sef hanes swyddogol y mudiad
Methodistaidd yng Nghymru – mae’r
holl gofnodion yn Nyddlyfr a Dyddiadur
Wesley sy’n ymwneud â Chymru i’w cael
yn John Wesley in Wales: 1739–1790,
llyfr hynod ddiddorol a dadlennol a
gyhoeddwyd ganddo yn 1971.

Ar chwe achlysur rhwng Awst 1772
a Gorffennaf 1777 ymwelodd Wesley
â phlasty Llwyn-gwair ger Trefdraeth,
lle y gwyddai y câi groeso twymgalon
ar aelwyd George Bowen (1722–1810),
aelod o deulu a oedd ymhlith un o
noddwyr hael y Methodistiaid cynnar.
Gwaith penteulu Llwyn-gwair ar
ddydd Mawrth, 15 Gorffennaf 1777,
oedd hebrwng ei westai yn ei geffyl
a thrap cyn belled ag Aberteifi, tref a
oedd yn ôl cofnod Wesley yn prysur
ddatblygu ‘both in buildings and in
number of inhabitants’. Am hanner
dydd traddododd bregeth gerbron ‘a
numerous congregation, and a more
attentive one I have not seen’, er ei bod
hi’n amheus a ddeallodd y rhan fwyaf
o’r gynulleidfa niferus – Cymry uniaith
yn ôl pob tebyg – yr un gair o’i genadwri
Saesneg! Mae’n debyg na ddeallodd ryw
lawer y pregethau a draddododd yn
Eglwys Trefdraeth, ychwaith, a hynny
yn Awst 1772, Gorffennaf 1777, Awst
1779, Mai 1781, Awst 1784 ac Awst 1788.
Yn wir, parodd y bregeth a draddodwyd
ganddo ddydd Gwener, 20 Awst 1784,
i nifer o’r plwyfolion gwympo i gysgu,
digwyddiad a enynnodd yr ymateb
dicllon a ganlyn o eiddo Wesley:
‘About eight I preached in the church
at Newport and spoke strong words, if
haply some might awake out of sleep’!
Ar adegau o’r fath, diau y cynigiai
aelwyd Llwyn-gwair – ‘an agreeable
place and an agreeable family’, chwedl
Wesley – ddihangfa o rwystredigaethau
a phwysau ei waith efengylu a
chenhadu, yn enwedig ymhlith y Cymry
Cymraeg. Un o’i bleserau hefyd oedd
crwydro cyffiniau’r plasty, gan gofnodi
unrhyw hynotbeth y deuai ar ei draws.
Dyna a ddigwyddodd ddydd Llun, 14
Gorffennaf 1777. ‘In riding along the
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side of Newport bay’, meddai’r cofnod
yn ei ddyddiadur, ‘I observed on the
ground a large quantity of turfs. These
are found by removing the sand above
high-water mark, under which there is
a continued bed of turf [mawn] with the
roots of trees, leaves, nuts and various
kinds of vegetables [planhigion]. So
that it is plain the sea is an intruder
here and now covers what was once
dry land. Such probably was the whole
bay a few centuries ago. Nay, it is not at
all improbable that formerly it was dry
land from Aberystwyth to St. David’s
Point [Penmaendewi].’
Mae Wesley yn haeddu canmoliaeth
arbennig nid yn unig am ei sylwgarwch
ond hefyd am ei ddehongliad craff a
threiddgar o’r hyn a gofnodwyd ganddo.
Yn wir, roedd yn llygad ei le. Yn dilyn
stormydd geirwon, pryd y caiff tywod
ei ysgubo oddi ar draethau arfordir
gorllewin Cymru, daw haenau o fawn
yn cynnwys bonion a boncyffion coed
i’r golwg o bryd i’w gilydd ar nifer o
draethau eraill, gan gynnwys Niwgwl,
Aber-mawr, Clarach a’r Borth–Ynyslas. Rhoes y fath dystiolaeth fod i stori
Cantre’r Gwaelod, y deyrnas chwedlonol
honno a foddwyd ‘Trwy ofer esgeulustod
/ Y gwyliwr ar y tŵr’. Yn ôl y chwedl,
Seithennin feddw, ceidwad y llifddorau,
oedd yn gyfrifol am adael i mewn y
dyfroedd mawr a foddodd wastadeddau
arfordirol Cantre’r Gwaelod. Ond nid
felly y bu.

Pan oedd yr oes iâ ddiwethaf yn
ei anterth 20,000 o flynyddoedd yn
ôl, gorchuddiai llenni iâ mawrion
rannau gogleddol cyfandir Gogledd
America a gogledd-orllewin Ewrop, gan
gynnwys y rhan helaethaf o Gymru. Ac
oherwydd bod cyfran sylweddol o ddŵr
cefnforoedd y byd ar ffurf iâ ar dir, roedd
lefel y môr yn fyd-eang tua 130 metr yn
is na’i lefel bresennol. Ond yna, wrth i’r
hinsawdd gynhesu ac i’r iâ ddadmer a
diflannu, fe gododd lefel y môr i’w lefel
bresennol tua 7,000 o flynyddoedd yn
ôl, gan foddi iseldiroedd megis glannau
Bae Trefdraeth a fu am gyfnod yn dir
sych ac yn gynefin y coed a’r planhigion
y cyfeiriodd y peniog John Wesley at eu
gweddillion ym mlwyddyn y tair caib.
Ac mae lefel y môr yn fyd-eang yn dal
i godi, gan fygwth cymunedau arfordirol
ledled y byd. Tystion i’r codiad hwnnw,
sydd yn un o sgil effeithiau’r cynhesu
byd-eang y mae’r ddynoliaeth – chi a
fi – yn bennaf cyfrifol amdano, yw’r
amddiffynfeydd morol drudfawr ac
anhardd eu gwedd sydd i’w gweld mewn
mannau megis Aberaeron a’r Borth.
Symbolau yw’r morgloddiau o’n ffordd o
fyw hynod wastraffus ac anghynaladwy,
ffordd o fyw a arddelir yn llawen ac yn
ddibetrus gan chi a fi.
Dyfed Elis-Gruffydd
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O enau plant bychain
Ym mis Awst y llynedd gwrthododd
Greta Thunberg, merch ysgol 16 oed
o Sweden, fynd i’r ysgol. Yn hytrach,
fe gynhaliodd y cyntaf o streiciau
undydd a gynhelir bellach bob dydd
Gwener y tu allan i senedd Sweden.
Protestio y mae hi am y ffaith nad yw’r
rhan fwyaf o arweinwyr gwledydd y
byd – ac eithrio aelodau seneddol ei
mamwlad sydd yn cymryd y frwydr yn
erbyn newid hinsawdd o ddifrif – yn
gwneud y nesaf peth i ddim i geisio atal
cynhesu byd-eang, un o sgil effeithiau
brawychus newid hinsawdd.
Ymhen dim o dro ymunodd dwsinau
lawer o ieuenctid Sweden â’i phrotest.
At hynny, sbardunwyd plant ysgol o
Wlad Belg, y Swistir ac Awstria hefyd
i gynnal streiciau tebyg yn y gobaith o
ddarbwyllo llywodraethau’r gwledydd
hynny i weithredu ar fyrder, gan
fabwysiadu polisïau a fyddai’n gymorth
i atal drwg effeithiau mwyaf difrifol
newid hinsawdd.

Greta Thunberg yn protestio y tu
allan i Senedd Sweden yn Stockholm

Erbyn
mis
Mawrth
2019
esgorodd ymgyrch Greta Thunberg
ar wrthdystiadau torfol mewn mwy
na chant o wledydd, gan gynnwys
gwledydd Prydain. Fe’u trefnwyd gan
blant ysgol a phobl ifanc sy’n gwbl
argyhoeddedig bellach na ellir dibynnu
ar y rhan fwyaf o ddigon o arweinwyr
gwledydd y byd a’r to hŷn i fynd i’r afael
â’r llanast amgylcheddol y maen nhw eu
hunain yn gyfrifol amdano.
Does ond gobeithio y daw tro ar
fyd ac y gwrandewir ar leisiau’r ifanc,
yn hytrach na throi clustfyddar a’u
cyhuddo’n nawddoglyd o fod yn blant
bach drwg a ddylai wybod yn well.
Gan fod Theresa May yn un o’r rheini
sy’n anghymeradwyo gwrthdystiadau’r
ieuanc ac yn credu, mae’n debyg,
‘children should be seen and not heard’,
diau ei bod hi hefyd yn anghymeradwyo
penderfyniad tri o aelodau seneddol
Norwy i enwebu Greta Thunberg yn
ymgeisydd i dderbyn Gwobr Heddwch
Nobel yn ddiweddarach eleni.
‘Enwebwyd Greta,’ meddai un o’r tri,
‘oherwydd os na wnawn ni ddim byd i
atal newid hinsawdd, bydd yn achosi
rhyfeloedd ac anghydfodau chwyrn, ac
yn esgor ar ffoaduriaid rif y gwlith.’ Ar
ben hynny, mynnai fod ‘Greta Thunberg
wedi lansio mudiad torfol sydd yn
gyfraniad o bwys i heddwch byd.’ Diau
mai gwadu hynny fyddai Theresa May
a’i thebyg ond ffolineb llwyr fyddai
diystyru rhybudd sobreiddiol diweddar
y Cenhedloedd Unedig: ‘Os yw’r
cynhesu byd-eang yn parhau ar y raddfa
bresennol, bydd ei ddrwg effeithiau yn
ddidroi’n ôl erbyn 2030. Y canlyniad
fydd llifogydd a thywydd eithafol a fydd
yn dylanwadu ar gymunedau, cnydau a
bywoliaeth pobl ledled y byd.’
Dyfed

