~ Y Feidr ~
Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
Cyfrol vii, Rhifyn 30

Golygydd : Wynford Jones

Gwanwyn 2013
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Calendr Oedfaon y Sul : Mai – Hydref 2013
10.00 o’r gloch

6.00 o’r gloch

Mai:
5—Y Gweinidog (C)
12—Rihyrsal Fawr y Gymanfa Ganu
19—Y Gymanfa Ganu – 10.00, 2.00 a 6.15
26 (9.30)—Ymuno ag oedfa Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro yng Nghilwendeg
Mehefin:
2—
Y Gweinidog (C)
9—Y Gweinidog
16—
Y Gweinidog
23—Y Gweinidog
30—Y Parchedig Huw George, Llandysilio
Gorffennaf:
7—Oedfa Gwyl Fawr Aberteifi yn y Ganolfan Hamdden
14—Y Gweinidog (C)
21—
Y Gweinidog
28—Y Gweinidog
Awst:
4—Y Gweinidog (C)
11—Oedfa Undebol yng Nghapel Mair: I’w gadarnhau
18—Oedfa Undebol yng Nghapel y Tabernacl: Y Parchedig John Esau, Peniel
25—Oedfa Undebol yng Nghapel Bethania: Y Parchg Ddr Desmond Davies, Caerfyrddin
Medi:
1—
Y Gweinidog (C)                          
8—Y Gweinidog
15—Cyrddau Blynyddol Bethania: Y Parchedig D. Carl Williams, Llandybie
22—
Y Gweinidog
29—Y Parchedig Islwyn Selby, Ty-rhos
Hydref:
6—Y Gweinidog (C)
13—Cyrddau Blynyddol y Tabernacl: Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth
15 (7.00)—Cwrdd Diolchgarwch: Y Parchedig Alun Evans, Caerdydd
20—
Y Gweinidog
27—Y Gweinidog

Nodiadau Eglwysig

Noder

Priodas:
Aled Davies a Tracy Giddings ar 30
Mawrth yng Nghapel Carmel, Pontlliw.

Cynhelir oedfaon hwyr y Sul am 6.00
o’r gloch hyd ddiwedd mis Hydref.

Pen-blwydd:

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon

Miss Nell Morris, Maenaeron, yn 90
oed.

Marwolaeth:
Mr Royston Morris, Waun Ceirch.

Genedigaeth
Esyllt Gwyn Gruffydd, merch i Branwen
ac Elis, ac wyres i Meifis Griffiths a’r
diweddar Trevor Griffiths, Llysderi.
Iola Mair Owen yn Seland Newydd,
wyres i Hildreth Owen, Caernant.

Derbyniwyd:

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

Mr a Mrs Andrew Rockley, Brecon
Terrace;
Mrs Christine Parsons, Llechryd.

Rhoddion at elusennau
Cyflwynodd yr eglwys roddion ariannol
o £250 yr un i’r pedair elusen ganlynol
ym mis Mawrth fel canlyniad o gasgliad
rhydd 2012: Cartref yr Hafod, Cartref
Brondesbury, Ambiwlans Awyr Cymru
a “Missing People”.

Diacon newydd:
Braf yw llongyfarch a chroesawu
Mrs Rhiannon Lloyd, Parc y Ffrier,
Llandudoch, a enwebwyd yn ddiacon yn
ddiweddar.

Pryd ar Glud
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.

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

Owain
Bellach, aeth blwyddyn heibio ers
diflaniad Owain ar 10 Mawrth 2012.
Daliwn i obeithio, daliwn i gefnogi,
daliwn i gynorthwyo drwy weddi a’n
myfyrdodau.
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Pwyllgorau
Os yw “cyffes yn dda i’r enaid” rwyf ar
fin gwneud daioni mawr i mi fy hun
drwy gyffesu’n agored fel hyn bod
mynychu rhai pwyllgorau yn dreth ar
f’amynedd. Daw’n amlwg mewn rhai
pwyllgorau fod y penderfyniadau i gyd
wedi’u gwneud ymlaen llaw ac mai
amenio’r rheiny yn ddigwestiwn yw’r
cyfan a ddisgwylir oddi wrth yr aelodau.
Bryd arall, fe ddaw’n amlwg nad yw’r
cyfarfod yn ddim ond siop siarad.
Trafodir materion am oriau heb ddod
i benderfyniad terfynol yn eu cylch.
Gwelir yn aml mai siarad er mwyn
siarad yw’r cyfan a chyfle i ambell un
sy’n or-hoff o glywed ei lais ei hun
arddangos ei sgiliau trafod. Ac onid
gwir bod ambell aelod o bwyllgor wedi
syrthio i gysgu cyn hyn?
Darllenais
yn
rhywle
mai’r
gwahaniaeth rhwng pwyllgorwyr da a
phwyllgorwyr gwael yw bod y rhai da yn
cysgu’n fertigol tra bod y rhai gwael yn
cysgu’n llorweddol. Llawn cynddrwg gen
i yw gweld rhai’n mynychu pwyllgorau
di-ri’ heb unwaith fynegi barn ar unrhyw
fater. Gwelais rai’n mynychu cynadleddau
undebau enwadol am flynyddoedd heb
unwaith godi llais na chymaint â chodi
llaw hyd yn oed.
Ond y math salaf o bwyllgorwr gen i
yw’r un na fynega fyth farn ar ddim tra
bod y pwyllgor mewn sesiwn, ond sydd
yn fwy na pharod i rannu ei feddyliau
â’r byd a’r betws a beirniadu pob un
arall a gyfrannodd at y trafodaethau
ar ôl i’r cyfarfod orffen. Llwfrdra yw
hynny yn fy marn bersonol i. Fel un a
dreuliodd fwy na’i siâr o amser mewn
pwyllgorau nid yw’n syndod o gwbl
gennyf i bwyllgor gael ei ddisgrifio fel
mater o “gadw munudau a gwastraffu
oriau.” Nid oes amheuaeth gennyf i

bwyllgorau fod yn fannau claddu nifer
o syniadau da. Pa ryfedd felly fy mod i
ar brydiau’n ddilornus ohonynt ac yn
amheus o’u gwerth?
Ond un ochr i’r geiniog yn unig
yw hynny. Nid yw pob pwyllgor na
phwyllgorwr chwaith yn debyg i’r hyn
rwyf newydd ei ddisgrifio. Rhydd nifer
fawr o bobl oriau lawer o’u hamser
heb ddwyn un elw o’u hymroddiad
heblaw’r boddhad o deimlo iddynt
gyfrannu at helpu pobl eraill. Mwy
na thebyg fod rhywrai ohonoch yn
perthyn i bwyllgorau o’r fath, rhai
sydd yn cyflawni gwaith clodwiw ac
y gwelir daioni mawr yn deillio o’u
gweithgarwch. Ond pam ystyried y
fath destun â phwyllgorau meddech?
Oherwydd fy mod ar adeg ysgrifennu’r
sylwadau hyn newydd ddod adref ar
ôl treulio rhan helaeth o’r diwrnod yn
pwyllgora.
Bûm ym Mhwyllgor Rheoli Glyn Nest
a Phwyllgor Cymorth Cristnogol Eglwysi
Aberteifi a’r Cylch. Ymadewais â’r ddau
ohonynt gan deimlo bod aelodau’r naill
bwyllgor a’r llall wedi cyflawni gwaith
teilwng a chanmoladwy iawn. Naturiol,
gan fod Wythnos Cymorth Cristnogol yn
prysur nesáu, fy mod i am dynnu sylw
at y cyfle a estynnir inni gyfrannu at
fwydo a dilladu tlodion mewn rhannau
eraill o’r byd. Bydd un o bob wyth heno
yn mynd i’w wely yn newynu. Nid wyf
am eich blino ag ystadegau oherwydd
gall y rheiny fod yn bethau oer ac
amhersonol a hawdd eu hanghofio. Yr
hyn a garwn ichi werthfawrogi yw mai
apelio ar ran pobl a gwasanaethu pobl
a wna asiantaethau megis Cymorth
Cristnogol.
Yn y cyflwyniad i’w lyfr ar dlodi pobl
Affrica, Hidden Riches Among The
Poor dywed yr awdur, J. C. Kerr, “These
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are real people with real needs. These
are wonderful people with hope for a
better future. They need the help of
their friends, those in other parts of the
world who have been blessed by God,
to come alongside them right now, with
a helping hand, in their time of great
need.”
Mae angen ein cymorth arnynt.
Felly, beth am gefnogi ymdrechion y
criw bychan, sef aelodau’r pwyllgor
a ddaeth ynghyd eleni eto i drefnu
gweithgareddau’r flwyddyn a’r casgliadau
y tu allan i Tesco ac ar y strydoedd?
Doedd orfodaeth o gwbl arnynt i
wneud hyn. Gallent fod wedi gadael
y gwaith i rywun arall, ei adael i chi,
ond wnaethon nhw ddim. Fe roddon
nhw oriau o’u hamser prin – ie, amser
prin oherwydd pobl brysur sydd ar
bwyllgorau gan amlaf; ac onid gwir
mai gofyn i rywun prysur a wnawn os
ydym eisiau i rywbeth gael ei gyflawni?
Y peth lleiaf y gallwn ni ei wneud yw
cyfrannu’n ddirwgnach pan welwn
hwy yn y glaw ar gornel stryd yn erfyn
yn dawel am ein cefnogaeth. Da chi,
peidiwch â gadael y gwaith i bobl eraill
drwy’r amser. Gwnewch rywbeth o’ch
gwirfodd nawr ac yn y man.
Cefais gryn flas o wrando ar
gyfraniad Cynog Dafis yn ddiweddar
ar Munud i Feddwl ar y radio. Cyfeirio
roedd at lyfr sydd newydd ei gyhoeddi,
Guns, Germs and Iron. Cwyd yr awdur
gwestiwn sydd yn pwyso ar laweroedd,
sef pam y dylem ni fel gwlad gyfrannu
canran o’n hincwm blynyddol tuag
at helpu’r gwledydd tlawd. Ateb yr
awdur oedd bod ein gwlad ni, fel nifer
o wledydd cyfoethocaf eraill y byd, wedi
elwa’n fawr o ecsploetio’r gwledydd
“tlawd” yn y gorffennol, ac mai’r cyfan
a wnawn ni wrth gyfrannu tuag at eu

cynnal yw ad-dalu rhywfaint o’r ddyled
enfawr sydd arnom iddynt.
Na, nid siop siarad yn unig mo
pob pwyllgor y perthynwn iddo ac nid
gwastraff ar amser yw eu mynychu.
Y ffaith amdani yw bod arnom
ddyled fawr i’r cyfryw aelodau am eu
parodrwydd i drafod a gwyntyllu, trefnu
a gweithredu ar ein rhan a’n sbarduno
hefyd i weithredu ein hunain Rhaid
gochel rhag eu dilorni a’u paentio i gyd
â’r un brwsh. Wedi’r cyfan, rwyf yn
un ohonynt fy hunan a chyn baroted
â neb ohonynt i achub mantais ar y
cyfle i ddweud fy meddwl nes blino,
mae’n siŵr, y rheiny sydd o’m cwmpas.
‘Peidiwch â barnu, rhag i chwi gael eich
barnu; oherwydd fel y byddwch chi’n
barnu y cewch eich barnu ...”.
GGGGGG
Beth am ystyried yr hanesyn bach
hwn? Un tro roedd pedwar o bobl a’u
henwau oedd Pawb, Rhywun, Neb ac
Unrhyw un.
Pan oedd eisiau cyflawni gwaith
pwysig, roedd Pawb yn siŵr y byddai
Rhywun yn ei wneud.
Gallai Unrhyw un ei gyflawni ond
wnaeth Neb.
Pan na wnaeth Neb y gwaith, roedd
Pawb yn ddig oherwydd ei fod yn
ddyletswydd ar Rywun i’w wneud.
Roedd Pawb o’r farn y gallai
Unrhyw un gyflawni’r gwaith, ond
sylweddolodd Rhywun na fyddai Neb
yn ei wneud.
Diwedd y gân oedd bod Pawb
yn beio Rhywun am fod Neb wedi
gwneud yr hyn y gallai Unrhyw un fod
wedi ei wneud yn y lle cyntaf. Pa un o’r
rhain ydych chi?
ICR
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Braslun o Hanes Achos
Yr Hen Gapel Llechryd
Diolch i Mr S. I. Page am gyflwyno’r
erthygl yma i’r Feidr. Cafwyd
datganiad yn rhifyn yr hydref bod
Capel Mair wedi elwa’n ariannol yn
dilyn datgorfforiad yr Hen Gapel.

Hen Gapel oedd yr eglwys Annibynnol
hynaf yn y bröydd hyn. Rydym yn
gwybod fod Walter Cradoc wedi bod
yn pregethu yn sir Aberteifi tua 163940. Roedd Annibynwyr yn mhlwyf
Llangoedmor ym 1654 neu 1655.
Roeddent yn cyfarfod mewn tai yn ne
Ceredigion. Un o’r llefydd hynny yn
ardal Llechryd oedd Castell Maelgwyn.
Yn ystod gweinidogaeth deithiol
James Davies a Jenkin Jones urddwyd
John Thomas, Llwyngrawys, yn gydweinidog â hwy. Mae’n debyg mai ef
a welodd adeiladu Capel Annibynnol
Llechryd yn y flwyddyn 1709. Dyma’r
capel Annibynnol cyntaf a adeiladwyd
yn y rhan hon o’r wlad. Yn ei lyfr ar
Hanes Capel Mair mae’r Parchg D. J.
Roberts yn dweud:
“Yn ddiamau roedd adeiladu yr Hen
Gapel, Llechryd, yn un o ddigwyddiadau
cyffrous dechrau’r ddeunawfed ganrif....
Yr oedd nid yn unig yn gyrchfan
canolog i’r aelodau ond hefyd yn gysgod

i gelloedd ymneilltuol eraill a geid ar
gyrion pellach y maes.”
Mae D. J. Roberts yn mynd ymlaen i
ddweud: “Fel perchennog ei fferm gallai
sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda
thirfeddianwyr eraill; efallai mai trwy
ei ddylanwad ef y rhoes Thomas Lloyd,
Coedmor, y tir at adeiladu’r capel ym
mhentref Llechryd.”
Felly, ystyrid mai John Thomas
oedd gweinidog cyntaf y capel. Bu farw
cyn 1715. Bu cyfnod o wyth mlynedd
nes urddwyd David Sais yn weinidog
yn 1723 a bu ef yn gwasanaethu yn
Llechryd, Brynberian a Threwyddel hyd
ei farwolaeth yn 1741. Yn 1737 daeth
Lewis Jones i fod yn gyd-weinidog ag ef
ond ymadawodd hwnnw ddwy flynedd
yn ddiweddarach a mynd i Ben-y-bont
ar Ogwr. Dilynwyd ef yn yr un flwyddyn
gan David Evans ac arhosodd ef am
34 o flynyddoedd nes ei farwolaeth ym
1773. Yn 1742 urddwyd David Griffiths
yn gymorth iddo. Bu ef farw yn 1794.
Yn 1788 urddwyd Griffith Griffiths yn
gymorth i David Griffiths ond nid oedd
y saint yn hapus â’r hyn a bregethodd
o’i bulpud. Y canlyniad oedd bod eglwys
Llechryd wedi mynd yn gymysgedd
o Galfiniaeth, Ariaeth, Arminiaeth ac
Undodiaeth.
Y gweinidog nesaf oedd David
Davies, Neuaddlwyd, ond tair blynedd
yn unig y bu ef yno pan gafodd rybudd
i adael. Pan ddaeth Methusalem
Davies, rwygwyd yr eglwys rhwng y
rhai oedd yn Galfiniaid a’r rhai oedd
yn Undodiaid. Meddiannwyd y capel
gan yr Undodiaid ac fe drowyd allan
y Calfiniaid. Ond sylweddolwyd bod
yr hen ymddiriedolwyr wedi marw.
Felly, dyma berchennog y tir, J. Lloyd,
Coedmor, yn rhoi’r capel yn ôl i’r
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Annibynwyr o dan weithred newydd a
oedd i barhau am 999 o flynyddoedd.
Symudwn ymlaen i 1828. Rhoddwyd
galwad i Daniel Davies, Capel Mair;
tua 1830 ordeiniwyd dau weinidog i
gynorthwyo Daniel Davies, sef David
Owen a William Miles. Rhyw chwarter
canrif yn ddiweddarach ymddiswyddodd Daniel Davies o ofal Llechryd
a Thŷ-rhos, a’r flwyddyn ganlynol,
1856, daeth Rhys Morgan yn weinidog
yno. Arhosodd tan 1863. Ordeiniwyd
William Rees yn 1864. Dyma adeg
adeiladu Ffynnonbedr a daeth yn rhan
o’r un ofalaeth yn 1871.
Yn ystod ei weinidogaeth ef y
digwyddodd y rhwyg a ddaeth â Chapel
Tabernacl i fodolaeth. Canlyniad y
ffrwgwd hwnnw oedd bod y gweinidog,
William Rees, a nifer o’i aelodau wedi
ffurfio eglwys y Tabernacl yn 1881.
Roedd ymrafael dros y ddiod gadarn ac
athrawiaeth Swedenborg y cyfrinydd
wrth wraidd yr hollt. Hyd yma roedd y
capel yn cael ei alw yn Gapel Annibynnol
Llechryd gan nad oedd capel arall yn y
pentref.
Ond ymhen amser fe adeiladwyd
Llwynadda gan y Methodistiaid Calfinaidd, a gelwid yr Hen Gapel wedyn yn
Gapel Isaf o’i gymharu â’r capel yn
uwch yn y pentref, sef Capel Uchaf.
Wedi i’r Tabernacl ddod i fodolaeth fe’i
gelwid Yr Hen Gapel o’i gymharu â’r
capel newydd.
Galwyd myfyriwr o Goleg y Bala, sef
William Hopkin Rees, gŵr o Gwmafon,
i fod yn weinidog yma yn 1881. Gwelir
cyfeiriad ato ar y llechen tu ôl i’r pulpud.
Ond troes ei gamre i gyfeiriad y maes
cenhadol ac ymadawodd â Llechryd ar
ddechrau 1883 a chyfeirio ei lwybrau
tua Tsieina.

Un o’r anrhydeddau a gafodd oedd y
radd D.D. o un o golegau America. Cyn
diwedd ei oes apwyntiwyd ef yn Athro
Tsieinëeg ym Mhrifysgol Llundain.
Yn 1884 sefydlwyd Hugh Hermonydd
Williams yn weinidog ar y cylch a
gweinidogaethodd yma am 42 o flynyddoedd tan ei farwolaeth yn 1926. Cafwyd
pulpud newydd tua 1908 a phrynwyd
organ yn costio £95 yn 1921. Casglwyd
£177 4s 6c i glirio’r ddyled. Gwahoddwyd
y Dr Caradog Roberts i roi datganiad
arni. Yr un flwyddyn rhoddodd Mr
Evan Davies, Neuaddwilym, gwpanau
cymun unigol at ddefnydd y gynulleidfa.
Adeiladwyd y Mans yn 1931.
Wedi marwolaeth Hugh Hermonydd
Williams bu’r cylch heb weinidog am
ddwy flynedd. Sefydlwyd David Roberts
o Soar, Maesteg, yn 1928. Bu farw ar
ôl cael damwain modur ger y Mans ym
1953.
Yn 1955 daeth y Parchedig Meirion
Evans yn weinidog ac arhosodd am bum
mlynedd nes iddo gyfeirio’i lwybrau
i ogledd Cymru, i gyfeiriad Pen-ygroes, Arfon. Rydym yn ymhyfrydu yn
ei lwyddiannau, sef bod un o’n cynweinidogion yn Brifardd cenedlaethol
ac wedi ei ddyrchafu’n Archdderwydd
Gorsedd y Beirdd.
Aeth y Parchedig Meirion Evans i’r
gogledd, a daeth gogleddwr yn ei le, sef
y Parchedig Arthur Evans-Williams.
Ychwanegwyd Tŷ-rhos at yr ofalaeth
yn 1973 gan adnewyddu perthynas a
fodolai mewn cyfnod cynt. Ymddeolodd
ef yn 1990.
Rhoddwyd galwad i’r Parchedig
Islwyn Selby yn 1992. Roedd natur yr
ofalaeth wedi newid erbyn estyn yr
alwad iddo ef. Roedd rhwyg y ddwy
weinidogaeth a fodolai yn Llechryd
ers 1881 wedi ei chyfannu a daeth

--

Cegin Gareth

y ddwy eglwys at ei gilydd, ond fe
ffarweliodd Ffynnonbedr â’r ofalaeth.
Yn fuan aethom i addoli ar y cyd ar y
Suliau. Ffurfiodd Mrs Marianne Kenvyn
Davies gôr llewyrchus a âi o gwmpas i
ddiddanu yng nghartrefi’r henoed yn y
bröydd hyn.

PORC PAPRIKA
(swper i ddau 55 munud i’w baratoi
a’i goginio)
Cynhwysion:
1 llond llwy fwrdd o olew olewydd.
2 winwnsyn wedi eu sleisio’n denau.
2 stecen porc.
1 llond llwy fwrdd paprika.
½ peint stoc ffowlyn neu lysiau.
½ carton o crème fraiche.
persli.
Dull:

Ond bellach nid oes parch at gadw’r
Sabath na bri ar fynychu oedfa yn ein
dyddiau ni. Dirywiodd y sefyllfa i’r fath
raddau nad oedd yn gynaliadwy o ran y
nifer oedd yn mynychu oedfa o Sul i Sul
i gynnal yr achos. Felly, penderfynwyd
mewn cwrdd eglwys ar 23 Mawrth 2010
roi’r ffidil yn y to a dirwyn yr achos i
ben. Gwnaed hyn â chalonnau trymion.
Testun tristwch i mi oedd gweld
y dystiolaeth Gristnogol ar lannau’r
Teifi yn yr Hen Gapel yn gorffen ar ôl
tair canrif. Ond dyma, yn anffodus, yw
arwydd o’r amseroedd seciwlar rydym
yn byw ynddynt.
S. I. Page

1) Coginiwch y winwns yn yr olew
mewn padell ffrio am 10-15 munud.
2) Torrwch y porc yn ddarnau a’u
ffrio tan yn frown cyn ychwanegu’r
paprika a’i gymysgu’n dda.
3) Ychwanegwch y stoc gan droi’r cyfan
hyd ei fod yn berwi.
4) Rhowch y clawr ar y badell a
choginiwch yn araf am 30-35
munud hyd nes bydd y porc yn
dyner.
5) Cymysgwch y crème fraiche i mewn
a’i goginio am 2 funud.
6) Cyn ei weini, taenwch ag ychydig o
bersli.
Gwaenwch gyda thatws neu reis.
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Bro Fy Mebyd
‘Onid nef yw mynd yn ôl
Hyd y mannau dymunol.’
Ym Meirionnydd y mae mannau
dymunol cyntaf fy mywyd i. Ie,
Meirionnydd, ac er newid y ffiniau sirol
er 1974 y mae’r gair Meirionnydd yn
dal yn llawn o swyn i mi ac yn gymorth
i ddeall daearyddiaeth bro fy mebyd yn
well. Un o ardaloedd mwyaf hanesyddol
Meirionnydd yw’r Brithdir lle y cefais i
fy magu. Ardal fynyddig iawn yw hi a’i
chartrefi yn llochesu ar y llechweddau
creigiog; ardal magu defaid yn bennaf
ond y ‘cnwd’ mwyaf yno oedd y cerrig
ac nid yw cerrig yn gwneud pobl yn
gyfoethog. Bro neilltuedig oedd ardal
y Brithdir, pentref yng nghanol y wlad
– a phentref pert iawn hefyd – ac er
yr holl adeiladu a fu yno erbyn hyn, fe
gadwodd ei brydferthwch.
Yr oedd enw fy nghartref i, sef Tþ’n y
Mynydd, yn ddisgrifiad cywir o’r tyddyn
ac o holl dyddynnod bro fy mebyd.
O’i ddrws gellid gweld darn o wlad
ramantus, ffriddoedd a gweundiroedd
yn codi oddi ar lannau afon Wnion,
gyda Moel Offrwm yn orsedd amlwg a
hardd yn y canol, a’r cyfan yn datguddio
lliwiau gwahanol y tymhorau yn eu holl
harddwch. Nid rhyfedd mai’r cwpled a
ganlyn o’r emyn a geir ar sawl carreg
fedd ym mynwentydd y Brithdir:
Yng nghysgod yr orsedd gadarnaf
Mae’n ddigon i’r gwanaf gael nyth.
O dan y tyddyn lle’m magwyd yr
oedd plas bychan o’r enw Cefn-y-maes,
ond ers blynyddoedd, bellach, fe’i
gwnaed yn westy bychan i ymwelwyr
haf. Byddwn wrth fy modd yn cael mynd
yno yn ystod yr yr haf i helpu a chael
ychydig o arian poced, a hefyd gyfarfod

â’r ymwelwyr a siarad â hwy. Gerllaw
yr oedd Capel yr Annibynwyr, Capel y
Methodistiaid ac Eglwys y Plwyf, a’r tri
adeilad o fewn ergyd carreg i’w gilydd.
A’r cysylltiad rhwng aelodau’r tri lle yn
agos iawn adeg cyrddau pregethu ac
eisteddfodau a phartïon plant.
Heb fod ymhell yr oedd Plas
Caerynwch, plas enwoca’r ardal a’r teulu
Richards oedd noddwyr amlwg Eglwys
y Plwyf ac elusennau’r gymdeithas. Yr
oedd nifer y plant yn y fro yn lluosog
iawn ond rwy’n ofni fod pethau wedi
newid, a nifer mawr o Saeson wedi
dod i fyw i gartrefi’r hen Gymry. Caf
ar ddeall fod mwyafrif y dieithriaid
hyn yn ymdoddi’n dda iawn i fywyd
cymdeithasol y cylch, a chymdogaeth
dda’r teuluoedd yn ganmoladwy. Ond
nid ydynt yn dysgu’r iaith Gymraeg nac
yn mynychu’r capeli. Felly, y capeli sydd
wedi dioddef fwyaf yn sgil y newid hwn
a ddigwyddodd yn hanes yr hen fro.
Caem fynd yn ein tro, ambell ddydd
Sadwrn neu ddiwrnod Ffair Blodau,
i lawr i Ddolgellau ac i Gymanfa Ganu
Annibynwyr Dolgellau a’r Cylch ar y
trydydd dydd Llun o Fai. Ond gan mai
cerdded y milltiroedd oedd y drefn bryd
hynny, doedden ni ddim yn ymadael
â’r pentref yn aml iawn. Na, yr oedd
ein bywyd ni yn troi o gylch y pentref;
ynddo ef yr oedd ein hwyliau a’n
llawenydd.
A rhyw drefn fel hyn oedd i’r bywyd
hwnnw. Aem i’r capel deirgwaith y Sul
yn gyson, a hefyd gyfarfod canu am
un o’r gloch i ymarfer at y Gymanfa a
dysgu’r tonic sol-ffa. Doedd yr ysgol
ddyddiol ddim yn bell o Dþ’n y Mynydd
chwaith, a thad y canwr penillion
enwog, Aled Lloyd Davies, oedd y
prifathro. At hynny, cynhelid cyrddau
diwylliadol a llu o eisteddfodau bychain
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yn ystod misoedd y gaeaf. Cyrchem yno
yn frwdfrydig a mawr oedd ein hwyl
ynddynt. Byddai cymdogion yn galw
heibio fin nos ac fe aem ninnau i gartrefi
ein ffrindiau, yn enwedig pan fyddai’r
dydd yn ymestyn. Yn ystod yr haf yr
oedd digon o waith o gwmpas y tyddyn
i’n cadw yn brysur.

Ysgol Gynradd 1913
Ar ôl pasio’r ‘scholarship’ yr oedd
rhaid i mi fynd yr holl ffordd i Ysgol
Dr Williams, a safai yr ochr draw i
Ddolgellau i blant y Brithdir. Yr oedd
Ysgol Ramadeg y Bechgyn yn llawer
nes. Cerdded oedd hi yn aml iawn, os na
fyddem yn lwcus i ddal y trên i stesion
Bontnewydd, ond yr oeddem yn gwmni
llon er ein bod dan feichiau ein bagiau
ysgol.
Yn ystod yr haf, fel y dywedais,
byddai’r fro yn llawn o ymwelwyr – yn
feicwyr a gwersyllwyr, ac yn y blaen –
dieithriaid a oedd wedi dod i ddringo yr
hyn a elwir Torrent Walk, llwybr serth
iawn ond difyr yn dilyn afon Clywedog
o waelod dyffryn coediog cul hyd ymyl
y porthordy i Blas Caerynwch. Caem
hwyl anghyffredin yng nghwmni’r
cerddwyr hyn: yr oeddent yn llawer
mwy hamddenol eu dull na’r teithwyr
modurol brysiog. Bu eu dyfodiad hwy ar
ôl yr Ail Ryfel Byd yn achos newid mawr
i gymeriad y fro. Darganfu’r modurwyr
fod modd gwneud ‘short cut’ ar eu taith
i’r gogledd drwy droi i lawr yn sydyn
o heol Corris–Tal-y-llyn–Cross Foxes

at Bont ar Ddibyn ac yna ymlaen i’r
Brithdir a Bontnewydd a phriffordd
y Bala, er mwyn osgoi mynd trwy
Ddolgellau ac ennill tua saith milltir.
Bu’n rhaid i’r cyngor sir ledu’r ffordd a’r
troeon ac erbyn hyn mae nifer o ffyrdd
llydan, braf yn arwain drwy’r hen fro ac
y mae prysurdeb mawr arnynt. Mae’n
siŵr gen i fod modurwyr Capel Mair a’r
gymdeithas hon yn ddigon cyfarwydd
â’r ‘short cut’ drwy’r Brithdir. Felly,
diolchwch am fy hen fro faboed i!
O ganlyniad i’r newidiadau hyn, fe
dynnwyd y pentref tawel, gwledig gynt,
i ganol y drafnidiaeth fodern. Serch
hynny, fe geidw’r fro ei chymeriad a’i
phrydferthwch ei hun. Ond nid peth
newydd yn hanes ardal y Brithdir yw
bod priffordd yn mynd drwyddi, canys
mor bell yn ôl â’r unfed ganrif ar ddeg a’r
ddeuddegfed ganrif – Oes y Tywysogion
ac Oes Llywelyn Fawr a Llywelyn ein
Llyw Olaf – yr oedd y marchogion a’r
milwyr, y mynachod a’r pererinion
crefyddol eraill yn teithio drwy’r
ardal hon. Rhydio afon Mawddach yn
Llanelltyd, dringo’r bryniau i ardal
Llanfachreth a disgyn wedyn hyd
afon Wnion a chroesi honno’n syth.
Ailddringo’r rhiwiau serth eto i bentref
y Brithdir a dilyn y ffordd honno i le
o’r enw Ysbyty Gwanas, lle byddai’r
teithwyr yn gorffwyso. A byddai angen
gorffwys ar ddyn ac anifail ar ôl y
siwrnai honno.
Erbyn hyn, mae ffermdy Gwanas
yn ymyl cyffordd Cross Foxes, ar y
ffordd sy’n arwain i Ddinas Mawddwy.
Byddai’n talu i chi fynd i weld y fferm
honno ar eich teithiau nesaf i’r gogledd.
Y ffordd hon sy’n esbonio paham yr
ymsefydlodd y Crynwyr yn yr ardal
yn yr ail ganrif ar bymtheg a bod dwy
ganolfan bwysig yr enwad yn ardal y
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Brithdir, sef Dolserau a Dôl-gun. Byddai
George Fox, sefydlydd y mudiad, yn
teithio o Ddolobran ger Llanfyllin dros
Fwlch yr Oerddrws i Ysbyty Gwanas
ac i lawr i’r Brithdir, ac felly i lawr i’r
canolfannau cenhadol ac eglwysig hyn.
Yn
ddiweddarach,
fe
ddaeth
Hugh Pugh o Lanuwchllyn i’r ardal i
genhadu’n danbaid a lledaenu achos
yr Annibynwyr yn y lle, a sefydlu
enwad Cymraeg yn y fro yn lle mudiad
Seisnigaidd y Crynwyr. Ac y mae’r achos
a gychwynnodd Hugh Pugh yn ffynnu
yn y Brithdir o hyd. Y mae’r teithwyr
yn mynd heibio i’r capel hwn, canys
fe saif ar fin y ffordd. Yn y fynwent
gerllaw, fe gladdwyd enwogion y fro, fel
y Parchedig W. Pedr Huws, awdur yr
emyn:
Arglwydd Iesu, llanw d’Eglwys
â’th Lân Ysbryd di dy hun
fel y gwasanaetho’r nefoedd
drwy roi’i llaw i achub dyn:
dysg i’w llygaid allu canfod,
dan drueni dyn, ei fri;
dysg i’w dwylo estyn iddo
win ac olew Calfarî.
Mae mynwent y Brithdir mor
enwog â mynwent Llanycil ger y Bala a
Llangynnwr ger Caerfyrddin.
Wrth fynd allan o’r Brithdir at ffordd
fawr y Bala, fe fydd y teithiwr yn mynd
heibio i dŷ bychan ar ymyl y ffordd,
ychydig cyn cyrraedd y briffordd.
Murddun ydyw erbyn hyn, gwaetha’r
modd, ac y mae golwg druenus arno.
Hwn yw Tŷ Croes Isaf lle y magwyd
Evan Jones, sef Ieuan Gwynedd (1820–
52). Atgyweiriwyd y tŷ bychan ychydig
flynyddoedd yn ôl a rhoi’r enw ar y mur
ond fe’i difrodwyd gan fandaliaid.
Nid yn y tŷ hwn y ganwyd Ieuan
Gwynedd chwaith ond fe gofir am
ymdrech ei fam weddw i’w fagu a’i

ddysgu i ddarllen y Beibl bach. Daeth
yn weinidog amlwg gyda’r Annibynwyr
yn Nhredegar, Sir Fynwy, neu Went
erbyn hyn. Amddiffynnodd ferched
Cymru pan geisiwyd gwneud cam â
mamau’r genedl yn yr adroddiadau a
gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yn 1847
ar gyflwr addysg yng Nghymru, ac ef
a gychwynnodd y cylchgrawn cyntaf i
ferched, sef Y Gymraes.

Bwthyn adfeiliedig
Magodd fy hen fro do ar ôl to o feirdd
gwlad a chantorion. Aeth llawer iawn
o blant yr ardal oddi cartref yn ifanc
iawn, fel fi fy hunan. Ond fe erys yno o
hyd amaethwyr, gweithwyr ac athrawon
i gynnal bywyd y lle, a symudodd llawer
o swyddogion Dolgellau i fyw yn y
pentref. Ymddeolodd eraill a dychwelyd
i fyw yn eu hen fro. Er hynny, fe aeth
y lle yn ddieithr iawn i fi erbyn hyn a
gallaf ddweud,
Lle bûm yn chwarae gynt
Mae dynion na’m hadwaenynt.
A Brithdir bore f’oes yw’r Brithdir a
gofiaf fi orau, a’r Brithdir a garaf fwyaf.
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Nellie James

Agor y Drws
(Cerdd fuddugol y Gadair Iau
Eisteddfod Gðyl Ddewi Ysgol y Preseli, Mawrth 2013)
Estynnaf am y llyfr anferth yn awchus,
A dechrau ei ddarllen yn ofalus,
Un gair yn dilyn y llall –
A phob brawddeg ynghlwm ag un arall.
Ymhen tipyn, mae fy myd i’n diflannu,
A gwlad swreal yn fy amgylchynu,
Mae porfa gwyrdd a blodau prydferth yn ymddangos...
Wedi i mi agor y drws.
Wrth eistedd yn hapus yn fy myd dychmygol,
Darllenaf am y brwydro: storïau rhyfel y byd hudol.
Yn sydyn, diflannu wna’r haul disglair
Wrth i mi agor y drws.
Clywaf gri poenus yn atseinio’n fy mhen,
A gwelaf gymylau llwyd, stormus yn ymgasglu’n y nen...
Ond wrth i’r glaw ddisgyn a llifo i lawr fy nghefn,
Mi ddychwelaf adref, nôl i’m byd bach drachefn.
Anghofia’ i fyth fy anturiaethau hud:
Cael fy nghludo gan eiriau o fyd i fyd.
Pob un o’r geiriau bach yn ddrysau cudd –
Yn aros i gael eu darllen ... yn ddistaw ac ufudd.
Bydd y geiriau’n creu darluniau del,
Yr haul a’r môr yn cwrdd ar y gorwel ...
Ond ni fydd unrhyw wledydd cas na thlws
Heb i ni estyn allan i agor y drws.

Efa Bowen
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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)
Medi 23 Oedfa Foreol—Cynhaliwyd
yr oedfa tan lywyddiaeth Mrs Elfair
James. Cymerwyd at y rhannau
arweiniol gan Elfair James, Jean Jones
a Lowri Lewis. Darllenwyd yr emynau
gan Ann Vittle, Geinor Griffiths, Elfair
James a Mer Evans. Yr organyddes
oedd Valmai Phillips. “Cenhadon”
oedd y thema ac fe ddarllenwyd o lyfr
y Diarhebion, ‘Y Wraig Fedrus’. Cafwyd
sylfaen dda i weithgareddau’r flwyddyn.
Hydref 25 Swper y Cynhaeaf—
Cafwyd gwledd o Swper y Cynhaeaf a
baratowyd gan Mrs Lynne Davies, Tŷ
Capel. Croesawyd pawb yn gynnes gan
y Llywydd ac fe offrymwyd gair o weddi.
Wedi’r gwledda bu’r noson yng ngofal y
Parchedig Islwyn Selby. Cafwyd noson
hwylus o ‘Siôn a Siân’ gyda Gareth a Mer
Evans a Delwyn a Geinor Griffiths, sef
y ddau bâr a gymerodd ran. Diolchwyd
am noson llawn hiwmor a chwerthin
iach gan Lowri Lewis.
Tachwedd 22 Crefft Cerfluniaeth—
Cafwyd noson ddiddorol yng nghwmni
Grug Jones, Talgarreg, drwy arddangos
ei gwaith llaw Crefft Cerfluniaeth, gan
ddefnyddio helyg a gwiail. Dangoswyd
rhai enghreifftiau o’i gwaith: seren,

calon, basged. Mae’n tyfu helyg organig
ei hun. Cawsom ein dysgu i wneud siâp
calon o’r deunydd a chael mynd adre
â’n cynnyrch yn anrheg.
Rhagfyr 13 Dathlu’r Nadolig ar y
cyd gyda’r Gymdeithas Ddiwylliadol
Ionawr 24—Gohiriwyd y cyfarfod
oherwydd y tywydd gaeafol.
Chwefror 21: Dathlu Gŵyl Ddewi—
Daeth y ddwy Gymdeithas ynghyd
i ddathlu gŵyl ein nawddsant drwy
fwynhau cawl blasus a phice bach. Y gðr
gwadd oedd y Prifardd Ceri Wyn Jones.
Cafwyd noson hwylus yn ei gwmni.
Cyflwynwyd rhoddion ariannol o
gasliadau rhydd Suliau 2012 i’r canlynol:
Ffrindiau Cartref yr Hafod, Ffrindiau
Cartref Brondesbury, Ambiwlans Awyr
Cymru a “Missing People”. Gwnaed
diolchiadau’r noson gan Dyfed ElisGruffydd, Llywydd y Gymdeithas
Ddiwylliadol.
Mawrth 21—I orffen ein tymor
cawsom bryd o fwyd yng Ngwesty’r Cliff.
Croesawodd Mrs Elfair James bawb yn
gynnes gan ddiolch i’w swyddogion ac
aelodau’r pwyllgor am eu cefnogaeth.
Ein gŵr gwadd oedd Mr John Bevan.
Cafwyd araith ganddo am ei arwr,
sef Iorwerth Cyfeiliog Peate, llenor a
sylfaenydd Amgueddfa Werin Cymru.
Agorwyd yr Amgueddfa ar 1 o Orffennaf
1948 ac eleni dethlir 65 o flynyddoedd
ers hynny. Dangoswyd ffilm gan John
pan oedd yn cyfweld â Iorwerth Peate
yn mynd o amgylch yr Amgueddfa
Werin yn y flwyddyn 1982; bu’r ddau
yno yn cydweithio. Cafwyd llawer o
hanes diddorol iawn. Diolchodd Mrs
Lowri Lewis am dymor llwyddiannus
arall yn ein cymdeithas.
Jean Jones.
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Y Gymdeithas
Ddiwylliadol
TYMOR 2012-13
Treuliwyd misoedd y gaeaf eleni eto
yn gwmni hapus rhwng muriau festri
Capel Mair yng nghanol bwrlwm
gweithgareddau’r Gymdeithas Ddiwylliadol a hynny o dan gadeiryddiaeth
feistrolgar a chartrefol Dyfed ElisGruffydd. Braf gweld y gefnogaeth a’r
cydweithio cyson a dyma fraslun o’r hyn
ddigwyddodd yn ystod y tymor.
Hydref 18. Braint oedd cael croesawu
y Prifardd Geraint Lloyd Owen,
Bontnewydd, i roi dechreuad da i’r
flwyddyn a’i weld wedi gwella yn dilyn
ei salwch. Tywyswyd ni drwy hanes
cyfansoddi’r gerdd a ddaeth ag ef i’r
brig yng nghystadleuaeth y Goron yn
Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam yn
2011. Darllenodd ddarnau o’r gerdd
ynghyd â cherddi eraill gan sôn am y
dylanwadau fu ar ei fywyd. Cawsom
weld y goron arbennig o hardd o waith
John Price, Machynlleth, a fu, wrth
gwrs, yn siarad â ni yn ystod y tymor
blaenorol. Un o feirdd Capel Mair, Ken
Griffiths a dalodd y diolchiadau am
noson a gofir am hir amser.
Tachwedd 15. Teithio ar hyd
llwybrau’r Cardi Bach oedd ein hanes,
a hynny yng nghwmni Emyr Phillips,
Cilgerran. Mae Emyr wedi ymddiddori
yn stori’r trên enwog ers blynyddoedd
ac wedi casglu pob math o greiriau. Yn
ogystal â gweld lluniau, cafwyd clipiau
ar y sgrin o’r daith olaf hanner can
mlynedd yn ôl, sef fideo gan y diweddar
Dr George Penn, meddyg adnabyddus
o ardal Dyffryn Taf. Gyda nifer o’r
gynulleidfa yn cofio’r trên a’r orsaf yn
rhan o fywyd Aberteifi, bu’n noson

tu hwnt o ddiddorol a diolchwyd gan
Rhidian Evans.
Rhagfyr 13. Dathlwyd y Nadolig eleni
yng nghwmni Cymdeithas y Chwiorydd
a chafwyd gwledd ar y byrddau ac ar
y llwyfan gan dair o ferched talentog
Castell Newydd Emlyn, sef Mari,
Molly a Lois – Maloma – ynghyd â’u
cyfeilydd a’u hyfforddwraig, Mrs Sue
Hughes, Peniel. Swynwyd pawb gan
naturioldeb y tair yn ogystal â’u lleisiau
clir. Ymunodd pawb i gyd-ganu rhai
carolau gyda Rhidian Evans yn cyfeilio;
teimlwyd naws Nadoligaidd iawn yn
llanw’r Festri. Elfair James, Llywydd
Cymdeithas y Chwiorydd, fu’n enau i
ddiolch i’r artistiaid ifainc.
Ionawr 17. Hefin Wyn, Maenclochog,
oedd gŵr gwadd cyfarfod cynta’r
flwyddyn newydd, a chafwyd darlith
ddiddorol a gafaelgar ar y testun
“Brwydr y Preselau 1946-48”. Brwydr
oedd hon i ddiogelu ardal y Preselau
rhag i’r Weinyddiaeth Ryfel feddiannu’r
llethrau. Dau enw a gysylltir yn arbennig
â’r hanes, wrth gwrs, yw’r Parchedigion
R. Parri Roberts, Mynachlog-ddu, a
Joseph James, Llandysilio. Diolch i
bobl fel rhain am sicrhau cadwraeth
y fro arbennig yna. Diolchwyd i Hefin
Wyn gan Gareth Evans ac eiliwyd gan
y Parchg Irfon C. Roberts, un a fagwyd
yn y Glôg gyda’r gŵr gwadd – y ddau yn
feibion y Mans.
Ionawr 27. Fel arfer bu aelodau’r
Gymdeithas yng ngofal Oedfa Foreol
yng Nghapel Mair, oedfa a drefnwyd
gan Dyfed Elis-Gruffydd ar y thema
‘Dwylo’. Cymerwyd rhan y llefarwyr gan
Dyfed a Rhidian Evans a darllenwyd,
gweddïwyd a chyflwynwyd yr emynau
gan Mrs Mer Evans, Mrs Iris Phillips
a Mrs Ann Vittle. Yr organyddes oedd
Mrs Valmai Phillips.
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Chwefror 21. Ymunwyd â Chymdeithas
y Chwiorydd eleni er mwyn dathlu
Gŵyl Ddewi. Paratowyd y cawl blasus
gan Lynne Davies, Tŷ Capel a chafwyd
cyfle i gyflwyno rhodd ariannol iddi fel
cydnabyddiaeth o’i gwaith diflino bob
amser. Un o blant yr eglwys, Ceri Wyn
Jones, oedd yn ein diddori a chafwyd
orig ddifyr iawn yn ei gwmni. Dyfed
Elis-Gruffydd dalodd y diolchiadau am
groeso Cymdeithas y Chwiorydd ac am
bopeth a gafwyd.
Mawrth 14. Aethom yn bellach na
Hendy-gwyn a’r Preselau ar gyfer
taith olaf y flwyddyn, a hynny i Wlad
yr Iesu gydag Islwyn a Gret Evans.
Trwy’r lluniau a’r modd bu Gret yn
trosglwyddo’r stori gan roi cyfraniadau
ar lafar ac ar gân, teimlwyd yn wir ein
bod wedi bod ar y daith ein hunain gan
mor fyw y daeth y cyfan o weld llefydd
sydd â’u henwau’n adnabyddus i ni
ers dyddiau’r Ysgol Sul. Diolchwyd am
noson hynod o gartrefol gan Mrs Iris
Phillips gan ddiolch hefyd am y cyfan a
gafwyd yn ystod tymor y Gymdeithas.
Parhawyd â’r gymdeithas ar ddiwedd
y cyfarfodydd dros luniaeth ysgafn a
diolch i bawb am ddarparu yn ôl eu
haelioni arferol. Diolch i Dyfed am lywio
blwyddyn lwyddiannus eto yn hanes y
Gymdeithas a dymunwyd yn dda iddo
yn ystod ail flwyddyn ei gadeiryddiaeth.
Penderfynwyd ar ddechrau’r tymor
i’r swyddogion weithredu bellach am
gyfnod o ddwy flynedd. Daw’r adeg i
gyfarfod unwaith eto’n fuan ond, na
ofidier, cyn hynny cawn y wibdaith
flynyddol a chyfle i gymdeithasu â’n
gilydd unwaith eto.
Rhidian Evans

Oedfa i gydnabod gwasanaeth
Dafydd Wyn Jones
a Delwyn Griffiths
Gwasanaethwyd yr eglwys yn ddi-dor gan
Dafydd Wyn Jones a Delwyn Griffiths
fel diaconiaid ac ymddiriedolwyr; bu’r
naill yn olygydd y cylchgrawn hwn,
a’r llall yn ysgrifennydd ariannol, am
gyfnodau maith.
Wedi ei ethol yn ddiacon, bu Dafydd
yn gysylltiedig â’r Feidr ers ei gyhoeddi
gyntaf yn 1981 tan olygyddiaeth fedrus
Melvin Davies.
Cymerodd Delwyn y ddiaconiaeth
ar ddiwedd yr wythdegau pan etholwyd
ef a Mrs Annie Thomas i’r sedd fawr yn
ystod gweinidogaeth y Parchg Arwyn
Phillips.
Cyfraniad arall Dafydd a Delwyn
yw’r ganiadaeth. Wedi i arweinyddion
y gân roi’r ffidil yn y to yma o bulpud
Capel Mair, dibynnwyd ar gantorion
y sedd fawr gymryd at y cyfrifoldeb, a
chydag arddeliad y gwnaed hynny gan y
ddau. Dymunwn ymddeoliad dedwydd
o rwymedigaethau a chyfrifoldebau
gweinyddol yr eglwys iddynt.
Cafwyd gwasanaeth i’w cydnabod
fore Sul, 24 Mawrth tan lywyddiaeth
y gweinidog. Cyflwynwyd rhoddion
a darllenwyd cerddi Rhys Griffiths a
Ceri Wyn Jones. Cymerwyd rhan gan
y canlynol: Ann Vittle, Jean Jones
(rhannau arweiniol), Wynford Jones
(cyfarchiad ar ran yr eglwys), Meinir
Jerman, Mared Davies (unawd), Efa
Bowen (darlleniad o’i cherdd fuddugol
yn Eisteddfod Ysgol y Preseli), Parti
Llwyneithin (Melisa, Iwan, Rhys
ac Elin), Anwen Griffiths (unawd).
Terfynwyd y gwasanaeth drwy gydganu
emyn caboledig Dafydd, sef rhif 859 yn
Caneuon Ffydd, “Da yw ein byd wrth
lenwi’n hysguboriau”.
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Llythyron
Hafod-y-coed
Maesydderwen
Gair o ddiolch i fy nghyd-aelodau
Bu’r Gweinidog, y Swyddogion,
a fy nghyd-aeolodau yn llawer rhy
garedig wrth gyflwyno imi rodd yn
werthfawrogiad o’m tymor o wasanaeth
fel un o Olygyddion Y Feidr. Nawr, pe
byddwn wedi medru bod yn bresennol
yng Nghapel Mair ar fore Sul, Mawrth
24ain (yn lle bod yn Ysbyty Bronglais!)
yn ddiau fyddem wedi cymryd y cyfle
i sôn am ddau arall y dylem hefyd eu
dwyn i gof yng nghyswllt Y Feidr, sef
D. Melvin Davies a Wynford Jones, y
ddau arall a fu yno o’r cychwyn cyntaf.
Byddem hefyd wedi sôn am fy nyled
i’r ugeiniau o’m cyd-aelodau a fu mor
barod i gyfrannu dros y blynyddoedd.
A chan ein bod yn parhau â’r arfer a
ddechreuwyd gan Melvin o anfon copi
o bob rhifyn o’r cylchgrawn i’r Llyfrgell
Genedlaethol, fe allwn ymfalchïo ein bod
yma yng Nghapel Mair wedi gwneud ein
cyfraniad bach i hanes a diwylliant ein
bro. Ond gan nad oeddwn yn gallu bod
yno, cefais adroddiad manwl o’r hyn
a ddigwyddodd gan aelodau eraill o’r
teulu, ac rydwyf am gymryd y cyfle hwn
i ddiolch o waelod canol am anrheg mor
garedig.
Dafydd Wyn Jones

Llwyneithin
Maesydderwen
Annwyl aelodau Capel Mair
Yn syml, syml iawn, hoffwn ddiolch
yn ddidwyll i’r Parchedig Irfon Roberts
ac i holl swyddogion ac aelodau Capel
Mair am yr oedfa arbennig a chofiadwy
a gafwyd yma yn y capel ar fore Sul, 24
Mawrth.
Roeddwn wedi synhwyro y bwriedir
trefnu eitemau gan blant yr ysgol Sul,
ond roedd yr eitemau ychwanegol gan
fy nheulu yn syrpreis llwyr ond hyfryd
iawn i mi.
Yr unig siom ar y dydd oedd
absenoldeb fy nghyd-swyddog am
gymaint o flynyddoedd, Mr Dafydd
Wyn Jones, a fethodd rhannu’r achlysur
dedwydd hwn gyda mi oherwydd
anhwyldeb.
Diolch yn fawr i bawb am yr holl
gyfraniadau safonol.
Delwyn Griffiths

.

Derbyniodd aur yr offrwm,
I’r swydd fe fu yn driw,
A minnau’n gorfoleddu
Mai ’nhad oedd wrth y llyw.

‘Y Feidr’
O na chaem olygydd fel chi i bipo
		 dros bopeth a wnawn-ni;
un i weld ein beiau ni
a’u cuddio cyn cyhoeddi.
CWJ

Yr Ysgrifennydd Ariannol

.

Y Diacon

		 Rhoddodd o waelod enaid
		  Fel un o weision Duw,
		 Gan gredu uwchlaw popeth
		  Mai’r Tad sydd wrth y llyw.
Rhys Griffiths
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Cyfarchion
i Dafydd a Delwyn
Rwy’n teimlo braidd yn nerfus
Yn sefyll lan fan hyn
Yng nghwmni bardd fel Rhys ap Del
A’r Prifardd Ceri Wyn.
Fe ddes i yma heddiw
I gyfarch a dweud gair
Am ddau o weithwyr ffyddlon
Sydd yma ’Nghapel Mair.

Cans Dyfed ddaeth i’r adwy:
Mae’r profiad ganddo ef:
Trosglwyddodd ddoniau Gomer
I’r wasg fach yn y dref.
Rhaid symud gyda’r oes nawr,
Whap byddwn ar y We !
Fe gewch yr holl newyddion
Ar CM dot uk. H
Bu Del yn ysgrifennydd
Ariannol ’r eglwys hon:
Eisteddodd mor gyfforddus
Ar hen sedd Bolafron.

Mae Delwyn ac mae Dafydd
’N rhoi’r ffidil yn y to,
’Rôl oes o wasanaethu
Ei waith sancteiddiol O.

Ymddeol wnaeth o’i swyddi:
Rhoi’r gorau wnaeth i’r gwaith,
Rhoi’r gorau i gasglu’r arian
’Rôl chwarter canrif faith.

Mae rhywbeth yn yr awyr
(Wel, dyna mae’n nhw’n dweud),
A pham riteirio mae’r ddau hyn
’Rôl symud i Step-seid ?

Roedd pawb yn crafu pennau.
Pwy wnaiff y swydd yn awr ?
Mwg gwyn o’r diwedd welwyd
Yn codi o’r sedd fawr.

Bu’r ddau yn weithwyr teyrngar
I ni yng Nghapel Mair:
Roedd un yn cyfri’r arian
A’r llall yn cyfri’r gair.

Diolchwn bawb i Gareth
Am gymryd at y swydd;
Â Mer wrth law i’w helpu,
Y gwaith a ddaw mor rhwydd.

Mae pawb yn hoffi darllen
Y Feidr yn ei dro:
Bu Dafydd yn olygydd
Wel do, ers bron cyn co’.

Mae Del yn dal i weithio
’N ei swyddfa yn y dre:
Cewch groeso mawr a sgwrs rwy’n
    siðr –
Mae amser sbâr ’dag e.

Bu’n casglu yr erthyglau
Di-ri’ – mae hynny’n ffaith;
Am drideg o flynyddoedd
Bu Dafydd wrth y gwaith.

GGGGGGG
Cawn ddiolch oll fel eglwys
Am eu gwasanaeth triw,
A’n braint yw anrhydeddu
Dau weithiwr tawel Duw.

Mae hefyd yn emynydd,
Yn fardd - ac nid yw’n syn –
Pwy dybioch chi drosglwyddodd
Y ddawn i Ceri Wyn ?

Meinir Jerman

“Pwy lenwith sgidie Dafydd” –
Roedd pawb yn gofyn nawr;
Ac ateb gaed i’r cwestiwn
A hynny cyn pen awr.

HDiweddariad:
Capelmairaberteifi.org.uk
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Ymfudiad fy nghyndeidiau i’r Unol Daleithiau yn 1888.
Bu’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn gyfnod anodd iawn i ffermwyr yng Nghymru,
yn enwedig i ffermwyr-denantiaid.
Bu John a Mary Thomas yn ffermio rhwng Crymych ac Aberteifi, a ganed saith o
blant iddynt, chwe bachgen ac un ferch, ond bu farw dau ohonynt oedd yn efeilliaid.
Cafodd Mary llawer o gymorth gan un o’i chwiorydd, sef Sophia James (fy mamgu)
i fwydo a dilladu’r plant.
Ymfudodd y teulu i’r Unol Daleithiau yn y flwyddyn 1888 i ddechrau bywyd
newydd. Hwylasant o Lerpwl ym mis Hydref ar long o’r enw ‘Baltic’, gyda phump
o blant, yr ieuengaf yn ddau fis oed. Cyrhaeddodd y teulu Efrog Newydd ar ôl
pythefnos, yn hollol iach.
Mae’n anodd dychmygu teimladau Mary a John pan gyrhaeddodd yr amser i
ffarwelio â’u teulu, yn enwedig mam Mary, sef Penelope Evans (fy hen-famgu), a
gadwai siop losin yn ei pharlwr; nid oedd i weld eu brodyr na’u chwiorydd byth eto.

Teulu John Thomas 1888: David – Tad – William – James – Mam – Ann – Henry
Beth, sgwn i, oedd eu teimladau pan adwasant Orsaf Aberteifi ar y ffordd i
Lerpwl? “Ni chlywem bregeth a chaniadaeth yn Gymraeg byth eto.” “Ni chlywem
sŵn y Cardi Bach byth eto”.
Cawsant eu trem olaf o Gymru wrth i’r llong hwylio allan o’r ‘Menai’ a gwelsant
fryniau Môn yn y pellter. Safai’r rhieni ar fwrdd isaf y llong gyda’u breichiau o
gwmpas eu plant, a chanasant ‘Hen Wlad fy Nhadau’ a ‘Chalon Lân’, â’r dagrau yn
llifo i lawr eu gruddiau, hyd nes i’r trem olaf o Gymru ddiflannu am byth. ‘Ffarwel
ein mamwlad annwyl iawn’.
Ar ôl glanio yn Efrog Newydd teithiasant am sawl diwrnod i ‘Wichita’ yng
Ngogledd Kansas, lle ymgartrefodd y teulu am weddill eu hoes; ganwyd dau fachgen
arall iddynt.
Parhaodd y cysylltiad rhwng y ddwy chwaer nes eu marwolaeth yn 1937, un
flwyddyn wedi marwolaeth John. Parhaodd y cysylltiad rhwng Henry, mab hŷn
John a Mary, ac Annie, unig ferch Sophia, nes eu marwolaeth.
Elinor Joyce Owen.
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