~ Y Feidr ~
Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
Cyfrol vii, Rhifyn 35

Golygydd : Wynford Jones

Hydref 2015
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Calendr Oedfaon y Sul : Tachwedd 2015 – Ebrill 2016
   10.00 o’r gloch

5.00 o’r gloch

Tachwedd
1—
Y Gweinidog (C)
8 (9.45)—Y Gweinidog
15–
Y Gweinidog
22—Y Gweinidog
29—Dr Dafydd Tudur, Llwyncelyn
Rhagfyr
6—
Y Gweinidog (C)
13—Y Gweinidog (Oedfa Nadolig y Plant)
20—
Y Gweinidog
25 (9.30)—Bethania: Cymundeb
27—Oedfa Undebol yng Nghapel Mair: Y Gweinidog
Ionawr
3—Y Gweinidog (C)
10—
Y Gweinidog
17—Y Gweinidog
24—
Y Gweinidog
31—Oedfa yng ngofal y Gymdeithas Ddiwylliadol. Ymarfer y Gymanfa Ganu yn y Tabernacl am 5
Chwefror
7—
Y Gweinidog (C)
14—Y Gweinidog        2.00—Cyngor Eglwysi Rhyddion, Capel Mair:
                  Oedfa Gysegredig – “Côr Corlan”
21—
Y Gweinidog
28—Y Gweinidog            Oedfa Gwyl Ddewi, Capel Mair am 6
                 Y Parchg Ainsleigh Griffiths, Caplan Coleg y Drindod
Mawrth
6—Y Gweinidog (C)             Ymarfer y Gymanfa Ganu, Capel Mair.
                      Plant am 10.00, Oedolion am 6.15
13—(Cyrddau Pregethu) Y Parchg John Tudno Williams, Aberystwyth (bore a hwyr)
20—Cyfarfod Blynyddol Cyngor Eglwysi Rhyddion, Capel Mair am 2.00
Y Gweinidog (5.00)
25—Oedfa Gymun Gwener y Groglith, Capel Mair am 10.00: Y Parchg Carl Williams, Llandybie
27—Y Gweinidog (Oedfa Undebol y Pasg)
Ebrill
3— 	
Y Gweinidog (C)
10—Y Gweinidog              Ymarfer y Gymanfa Ganu, Bethania
                     Plant am 2.00, Oedolion am 4.30
17—Cymanfa Ganu Gyd-enwadol Cylch Aberteifi, Bethania am 10.30 a 6.30
24—
Y Gweinidog

Nodiadau Eglwysig
Marwolaethau
Mrs Olwen Romney,
Cartref Brondesbury
Mrs Maud Evans, Cartref Yr Hafod
Mrs Hannah James, Cartref Yr Hafod
Mrs Nellie James, Brithdir, Maesglas
Mr Sidney Jones, Y Berllan
Priodas Aur:
Mr a Mrs Walford James, Maesglas
Genedigaeth:
Gorwyrion yn Nottingham i Mrs
Iris Smith, Llaindeg, efeilliaid, sef
Benjamin a Lewis.
Ŵyr yn Seland Newydd i Mrs Hildreth
Owen, Cae’r Nant: Ianto Owen.
Gor-ŵyr yn Awstralia i Mrs Bessie
Williams, Westfield: Flynn Alwyn.
Pen-blwydd:
Mrs Pat Lloyd, Gwenfro, yn 80 oed.
Llongyfarchiadau:
Plant yr Egin Glas wedi ennill Tarian
yng Nghwis yr Ysgolion Sul.
Leah Phillips wedi dechrau cwrs nyrsio
yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.
Tristan Hughes wedi dechrau cwrs
mewn ysgol marchogaeth yn Doncaster
i ddilyn gyrfa fel joci proffesiynol.
Efa Bowen yn cymryd rhan yng Ngwobr
y Dug Caeredin er mwyn ennill medal
efydd. Mae Efa hefyd wedi gwirfoddoli
fel athrawes yr Ysgol Sul; diolchwn iddi
am ei brwdfrydedd a’i chymorth.
Gwobrau BAFTA Cymru—
Mrs Helen Emanuel am ei swydd
gyfrifol fel cyfarwyddwraig “Newyddion
9” a wobrwywyd am adroddiad y
rhaglen ar yr ymosodiad terfysgol ym
Mharis yn Ionawr 2015.

Mae Richard Emanuel, sydd yn
chwarae golff â handicap o 2+, wedi
torri record cwrs Clwb Golff Aberteifi
gyda sgôr o 65. Enillodd Richard hefyd
Bencampwriaeth 36 twll heb handicap
y Clwb am yr unfed tro ar ddeg.
Rhodd:
Mae Mrs Eirwen Balman, Felinban,
wedi cyfrannu organ fach drydan i’w
defnyddio yn y festri neu’r capel. Diolch
yn fawr i Eirwen am ei haelioni.

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon
Pe dymunech gael eich cludo i’r
oedfaon yng Nghapel Mair ar y Sul ac i’r
cyfarfodydd yn ystod yr wythnos, mae
croeso i chi gysylltu â’r gwirfoddolwyr a
enwir isod:
Myra Evans  . . . . . . . . .  810 133
Iris Phillips . . . . . . . . . .  613 934
Ann Vittle  . . . . . . . . . . . 613 064
Gareth Evans . . . . . . . . . 615 525
Delwyn Griffiths . . . . . .  612 946
Gareth Jerman . . . . . . . . 612 361
Anne Hughes  . . . . . . . .  614 787

Oedfaon Gweddi Undebol
Hydref 13
Bethania
7.00yh
Tachwedd 17
Capel Mair
2.00yp
Rhagfyr 8
Tabernacl
2.00yp
Chwefror 9
Bethania
2.00yp
Mawrth 8
Capel Mair
7.00yh
Ebrill 12
Tabernacl
7.00yh
Mawrth 4: Dydd Gweddi
Byd-eang y Chwiorydd
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Yr Allwedd Arian
Mewn ymateb i alwad ffôn a
dderbyniais dridiau’n gynt cafodd
Mair a finnau ein hunain yn teithio tua
Chwrtnewydd i gyfarfod am y tro cyntaf
â Mrs Ann Thomas, sef y wraig a fu’n
siarad â mi ar ben arall y ffôn ac a fu mor
garedig â’n gwahodd i’w chyfarfod ar ei
haelwyd. Wedi cyrraedd gwnaeth i ni
deimlo’n gartrefol o’r dechrau ac roedd
y sgwrs rhyngom, er ein bod yn ddieithr
i’n gilydd, yn llifo’n hollol ddiymdrech.
Fy mwriad oedd cadw’r ymweliad yn
weddol fyr ond felysed oedd ei chwmni
fel yr anghofiwyd popeth am amser. Oni
bai fod gennyf gyfarfod i’w fynychu’r
noson honno byddai’r ymweliad tair
awr wedi para’n hwy o lawer. Beth
oedd y rheswm iddi ein gwahodd i’w
haelwyd? Wel roedd ganddi allwedd
arian oedd yn gysylltiedig â chapel
Bethania yn ei meddiant. Y mae’n
allwedd brydferth, a chefais ar ddeall
wedyn, gan gymwynaswraig a fu’n
ymchwilio ar fy rhan, iddi gael ei llunio
gan gwmni Robert Pringle & Sons,
Birmingham, 1907.

Yr unig fynedfa i Fethania cyn
1908 oedd y fynedfa o gyfeiriad Stryd
William. Y flwyddyn honno, fodd
bynnag, agorwyd mynedfa ychwanegol
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o gyfeiriad Stryd y Prior, a chynhaliwyd
cyfarfod arbennig i nodi’r achlysur.
Gweinidog Bethania ar y pryd oedd
y Parchedig John Williams. Fe’i ganed
yn 1850 mewn ffermdy o’r enw Cwmmynydd, ym mhlwyf Llansadwrn,
ger Llanymddyfri. Ar ôl iddo ddilyn
prentisiaeth am ddwy flynedd mewn
siop ddillad, symudodd i Lanelli. Bu
ef yn byw am gyfnod yn Lerpwl ac
Ynys Manaw cyn dychwelyd i Gymru
ac i Lynebwy yn 1870. Yn 1880 daeth
yn weinidog i Fethania, gan dreulio
pedwar deg naw o flynyddoedd yno – y
weinidogaeth hwyaf yn hanes yr eglwys.
Gymaint ei ddylanwad ar y dref fel yr
adnabuwyd ef yn lleol fel ‘Mr Aberteifi’.
Yn dilyn ei farwolaeth yn 1929 ...
cyhoeddwyd telegram yn y Teifi-Seid
a ddanfonwyd oddi wrth David Lloyd
George at yr eglwys ym Methania (nid
pob eglwys sydd yn derbyn telegram
gan gyn-Brifweinidog yn cydymdeimlo
â hi yn ei cholled): “Deeply regret to
hear of the death of my old friend,
Rev John Williams. My wife joins me
in sincerest sympathies in your sad
bereavement. It will be a real loss not
only to Cardiganshire but to Liberalism
throughout Wales.”
Gwelir cyfeiriad at yr allwedd a
gyflwynwyd ar yr achlysur yn anerchiad
William Howells, Aberystwyth – un
o blant Bethania – ar achlysur dathlu
cant a hanner y capel. “Ar brynhawn
Mercher, 18 Ionawr 1908 ymdeithiodd
y gweinidog, y swyddogion, aelodau o’r
eglwys ac o’r Band of Hope. Ar y blaen
roedd dwy faner ac arnynt ‘Gobeithlu
Bethania,’ a ‘Gwylia ar dy draed
pan fyddech yn myned i dŷ Dduw’.
Aethpwyd allan trwy Stryd William o
gylch Pendre ac yn ôl i Stryd y Prior.
Ar ôl canu ‘Mae’r Brenin yn y blaen’

anerchwyd y dorf gan y Cynghorydd
John Davies ... a throsglwyddwyd
allwedd arian i’r Parchedig John
Williams i agor y giatiau. Tywysodd y
bugail ei braidd i’r capel lle y cynhaliwyd
oedfa a the yn dilyn yn y festri.
Olynydd John Williams oedd y
Parchedig Eseia Williams – pregethwr
poblogaidd y bu galw mawr am ei
wasanaeth yn uchel wyliau ei enwad.
Brodor o Bistyll Canol ym mhlwyf
Llandybïe, oedd Eseia Williams. Er ei
brentisio’n saer coed, i’r weinidogaeth
yr aeth a chyrhaeddodd Aberteifi ar ôl
gweinidogaethu am gyfnod yn Seion,
Cefn-mawr. Dioddefai lawer o ddiffyg
ar y galon. Ar Ebrill 20, 1949, yr oedd
côr y dref, dan arweiniad Mr Andrew
Williams, yn canu Meseia Handel yng
nghapel Bethania. Roedd y capel dan
ei sang a’r gweinidog yn llywyddu. Yn
ddirybudd, syrthiodd yn ôl ar ei gefn.
Brawychwyd pawb. Dygwyd y gweinidog
i’r festri ac ni wyddai neb yn y capel ai
byw ai marw ydoedd. Ni chanwyd yr
oratorio erioed o dan y fath deimlad.
Ar y diwedd, aeth y Parchedig D. J.
Roberts, B.A., B.D, gweinidog Capel
Mair a chyfaill agos i Mr Williams, i’r
pulpud i hysbysu’r gynulleidfa enfawr
fod ei ffrind a’i gymydog wedi marw.
Ysgydwyd pawb oedd yno a llifai dagrau
ar bob grudd. Gadawodd ar ei ôl weddw
a phump o blant. Erys yn Aberteifi rai
oedd yn yr oedfa ac sydd yn cofio’r
achlysur yn dda. Amlwg na chafodd y
Parchedig Eseia Williams gyfle i wneud
unrhyw drefniadau ynglŷn â’r allwedd
a bu am rai blynyddoedd wedyn ym
meddiant un o’i blant. Braidd yn amwys
yw gweddill hanes yr allwedd. Bodlonaf
ar ddweud iddi fod ym meddiant Mrs
Thomas yn ystod y ddwy flynedd ar
hugain olaf a theimlaf yn ddiolchgar
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iddi am gysylltu fel y gwnaeth ac adfer i
Fethania yr allwedd na wyddai fawr neb
ohonom ei bod hyd yn oed yn bodoli.
Nid oes dadl ynglŷn â dilysrwydd
yr allwedd a dderbyniais. Argraffwyd
y geiriau a ganlyn mewn llythrennau
hardd ar y naill ochr: “Agorwyd
Tramwyfa Newydd Bethania Aberteifi
Gan”, ac ar yr ochr arall, “Y Parchedig J
Williams Ionawr 8fed 1908”.
Ni allaf ddechrau disgrifio’r wefr
a deimlais o sylweddoli fod yn fy llaw
eitem yn dyddio ’nôl i gyfnod y gellid, â
chryn gyfiawnhad, ei ystyried fel cyfnod
euraidd nid yn hanes Bethania yn
unig, ond eglwysi’r dref yn gyffredinol.
Deallaf erbyn hyn fod yr allwedd arian
yn werth rhai cannoedd o bunnoedd,
ond nid yw ei gwerth ariannol yn ddim
o’i gymharu â’r hyn a olygai i mi wrth
i mi afael ynddi am y tro cyntaf. Dyma
ddolen gyswllt rhyngof â chyfnod yn
hanes eglwysi Cymru y buasai’n dda
gennyf gael bod yn rhan ohono – pan
oedd bri ar bregethu ac ymroddiad
yr eglwysi i’w galwad yn amlwg a
llaweroedd (nid pawb) yn cymryd eu
crefydd o ddifri.
Mae allweddi yn gyfystyr â
chyfrifoldeb ac ymddiriedaeth. Rhaid
oedd disgwyl am un mlynedd ar hugain
cyn cael allwedd y tŷ gan fy rhieni,
a llawer yn hwy cyn cael agoriad i’m
tai fy hun. Bûm flynyddoedd cyn cael
allwedd car yn fy llaw. Pam gorfod aros
cyhyd? Onid oherwydd bod derbyn
gofal allweddi yn esgor ar gyfrifoldeb?
Cyfrifoldeb
hefyd
yw
aelodaeth
eglwysig – un i’w chymryd o ddifrif.
Meddai Ifan Morgan Jones, darlithydd
mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol
Bangor mewn rhifyn o Cristion yn
ddiweddar: “Rwy’n credu mai dwy ochr
i’r un geiniog yw anffyddiwr a Christion

mewn un ystyr, sef ein bod ni’n cymryd
crefydd o ddifrif. Dydyn ni ddim yn
deall meddylfryd y mwyafrif, sy’n
mynnu eu bod nhw’n credu mewn Duw,
ond nad ydyn nhw’n ystyried bodolaeth
creawdwr hollalluog yn fater o ddigon o
bwys i weithredu arno drwy e.e. fynychu
capel.” Fel allwedd, y mae’r Ffydd
Gristnogol yn rhywbeth i’w chymryd
yn llwyr o ddifrif. Naill ai hynny neu
peidied ag ymhel â hi o gwbl. Y mae’n
gyfrifoldeb o’r radd fwyaf. Peth arall
sydd angen ei gofio yw ba mor hawdd yw
colli allwedd. Gŵyr Mair yn dda amled y
byddaf i’n chwilio naill ai am fy allweddi
neu fy sbectol. Haws colli na chanfod.
Bu’r allwedd i’r fynedfa o Stryd Prior i
Fethania ar goll am flynyddoedd. Diolch
i Ann Thomas am ei chymwynas â ni.
Mae arnom ddyled iddi am eu diogelu
a’i dychwelyd. Bydded i’w hanes siarad
â ni, ac ennyn ynom awydd i wneud
yr hyn a allwn i warchod yr allwedd a
drosglwyddwyd i’n gofal – allwedd sydd
yn abl i ddatgloi dorau calonnau a dwyn
dynion i berthynas fywiol â Duw a’i Fab
Iesu. Meddai wrth Seimon Pedr, fel
wrth y gweddill ohonom: “Rhoddaf i ti
allweddau teyrnas nefoedd ...” (Mathew
1619).
I.C.R.

Adroddiad
yr Ymddiriedolwyr
Gwaith cynnal a chadw ar
adeiladau’r eglwys
Yn ystod y chwe mis diwethaf mae’r
ymddiredolwyr wedi cyfarfod er mwyn
paratoi braslun o waith allanol cynnal
a chadw sydd angen ar y Capel, y Tŷ
Capel, y festri ac ystafell y boeler. Mae
ffrâm newydd i ddrws y capel wedi ei
gwblhau. Yn y cyfarfod olaf derbyniwyd
amcangyfrif o gost yr holl waith oddi
wrth gontractwyr lleol. Penderfynwyd
gosod y gwaith i Colin Darby a Peter
James o Benyparc. Bwriedir cynnal
cyfarfod gyda’r contractwyr yn y dyfodol
agos er mwyn cadarnhau amserlen y
cytundeb.
Gareth Evans (Cadeirydd)

Unigrwydd
Cyrhaeddodd y cerdyn fel arfer,
Un lliwgar yn dinsel i gyd,
Mae’n rhyfedd fel byddo euogrwydd
Yn gwario ar bethau mor ddrud.
Darllenais ef drosodd a throsodd
A’i osod ar silff yr hen seld,
Ei neges ’run fath ag un llynedd,
Rhyw ddiwrnod dof heibio i’ch gweld.
Ken Griffiths
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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 Iris Phillips, Mrs Jean Parry
Williams, Mrs Anne Hughes, Mrs Ann
Vittle, Mrs Christine Parsons. Mae
Mrs Iris Phillips, Mrs Meifis Griffiths a
Trefor 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.

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

Sylwer

Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch
Nos Fawrth, Tachwedd 3 am 7.00yh
yn y Tabernacl. Anerchiad gan Mr
Hywel Roberts, M.A., Aberystwyth.
Casgliad tuag at Gronfa Achub y Plant.
Prynhawn Sul, Rhagfyr 13 am
2.00yp ym Methania: Dathlu’r
Nadolig yng nghwmni Bois y Gilfach.
Casgliad tuag at “Ymddiriedolaeth
Cancr i Blant yn eu Harddegau”.
Prynhawn Sul, Chwefror 14 am
2.00yp yng Nghapel Mair: Oedfa
Gysegredig – Côr Corlan. Casgliad
tuag at waith Cymorth Cristnogol.
Prynhawn Sul, Mawrth 20 am
2.00yp yng Nghapel Mair: Y Cyfarfod
Blynyddol. Anerchiad y Llywydd, Mrs
Rhiannon Lloyd, M.A. Neilltuo’r Llywydd
newydd, y Cyng. John Davies. Casgliad
tuag at waith Cyngor Eglwysi Rhyddion.
Bore Gwener y Groglith, Mawrth
25 am 10.ooyb yng Nghapel Mair.
Oedfa Gymun. Pregethir gan y Parchg
D. Carl Williams, M.A., Llandybie.
Casgliad tuag at achos teilwng o ddewis
y Llywydd.

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

Gwefan yr Eglwys

Cwpan y Byd

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.

Mae angen yn awr ar dîm Cymru
Un Gerald, un Gareth a Barry,
Dai Morris a Bennett,
John Taylor a Jarrett,
A Delme, Tom David – a gweddi.
Ken Griffiths

Capelmairaberteifi.org.uk
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Cegin Gareth

Seren Bethlehem

FFOWLYN GYDA
CHAWS A
MWSTARD

Seren Bethlehem, o’r ffurfafen
Gwasgar olau llachar, claer,
Er mwyn tywys pobl eto
Ddod at Iesu, Faban Mair.
Ti arweiniaist dri o ddoethion
A’u hanrhegion gwerthfawr, drud;
Boed i ni ar Ŵyl y Geni
Gofio’r rhodd roes Duw i’r byd.

(Digon i 4)
Cynhwysion:
4 brest ffowlyn
olew olewydd
140g/5 owns caws
Cheddar wedi’i
gratio
1 llwy fwrdd o laeth cyflawn
150g tomatos ceirios
brocoli a thatws newydd

Dathlu wnawn ar ddydd Nadolig
Ddyfod baban bach i’r byd:
Dyma fore’r geni gwyrthiol,
Mair mewn gweddi wrth y crud.
Clywyd côr o engyl sanctaidd
Yn atseinio yn y nef;
Canwn ninnau ein carolau –
Iesu’r Ceidwad ydyw ef.

Dull:
1. Torrwch y frest ffowlyn yn ei hanner
ar draws fel bod dwy hanner denau
er mwyn eu coginio’n gyflymach.
2. Irwch lestr pobi a rhowch y ffowlyn
mewn haen sengl ar waelod y
ddysgl.
3. Cymysgwch y mwstard, y caws a’r
llaeth a’u taenu dros y ffowlyn.
4. Rhowch y tomatos o amgylch y cig.
5. Coginiwch yn y ffwrn am 20-30
munud, gwres 200°C, nwy 6 / ffan
180°C.
6. Gweiniwch gyda thatws newydd a
brocoli.

Seren Bethlehem, para ydwyt
I oleuo llwybrau’r byd,
Ac mae clychau’n para i ganu
Ar ddydd geni Crist o hyd.
Er bod ystyr y Nadolig
Bellach wedi colli ei swyn,
Ni fydd terfyn byth ar seinio
Clod a mawl i’r Baban mwyn.
Mair James

Perllan
Pan y bydd afalau pwdwr
Yno’n bentwr wrth dy draed,
Gyda’u pydredd du yn drewi
Ac yn chwerwi yn dy waed,
Cadwa’i siglo ar y goeden
Nes y cei ryw fath o sens,
Ac ryw ddydd daw’r afal melys
Lawr i’th ochr di o’r ffens.
Ken Griffiths
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Priodas
yng Nghapel Mair
Ddydd Sadwrn, 5ed o Fedi, gwelwyd
Capel Mair mewn ysblander wedi ei
addurno â blodau’r hydref yn
arbennig at briodas Dr Owen Roberts,
mab Hywel a Jen Roberts,
Rhydypennau, ac ŵyr y
diweddar Barchedig D. J. Roberts
a Mrs Jennie Roberts,
Cartref Tregerddan,
â Miss Caryl Wyn-Jones, Llanrwst.
Maent wedi ymgartrefu yn
Rhydybeddau, Aberystwyth.
Mae Owen yn gweithio fel rheolwr
ymchwil a chyfathrebu i Elin Jones,
Aelod Cynulliad, a Caryl gydag Undeb
Amaethwyr Cymru; mae hi hefyd yn un
o feirniaid “Fferm Ffactor” (S4C).
Dymunwn fel aelodau yma yng
Nghapel Mair briodas ddedwydd iawn
i Owen a Caryl.

Y priodfab yn
cyfarch ei
briodferch
yn sedd fawr
Capel Mair.
Gweinyddwyd
y gwasanaeth
gan weinidog yr
eglwys,
y Parchg
Irfon C. Roberts,
gyda
Mrs Beti Emanuel
wrth yr offeryn.
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Y Gymdeithas
Ddiwylliadol
TYMOR 2015-16
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Rhidian Evans (612410)
Is-gadeirydd: Mrs Mair Thomas
(810511)
Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans
(615525)
Is-Ysgrifennydd: Mrs Geinor Griffiths
(612946)
Trysorydd: Gareth Jerman (612361)
Pwyllgor: Mrs Meinir Jerman,
Mrs Lowri Lewis, Delwyn Griffiths,
Gareth Evans, Dyfed Elis-Gruffydd,
Mrs Rhiannon Lloyd, Mrs Ann Vittle
Y cyfarfodydd i ddechrau
am 7.30 o’r gloch
Tocyn Tymor : £5.00
————————————————
RHAGLEN Y TYMOR
2015
Hydref 15—Swper y Cynhaeaf
dan ofal y chwiorydd. Adloniant gan
ddoniau lleol.
Tachwedd 19—
Linda Mula, Blaenannerch:
“Teithio’r Byd”
Rhagfyr 18—Dathlu’r Nadolig.
Pennill a Charol gyda detholiadau
Nadoligaidd gan aelodau.
2016
Ionawr 21—Y Parchedig Eirian Wyn
Lewis, Mynachlog-ddu:
“Troeon Trwstan wrth deithio”
Ionawr 31—Oedfa’r Bore
yng Nghapel Mair gan
Y Gymdeithas Ddiwylliadol

Chwefror 25—Cawl.
Adloniant: Pigion Eisteddfod yr Urdd
gan blant lleol.
Mawrth 17—Pawb a’i Farn.
Panel: Llinos Devonald, Sian Halket
Jones, Terwyn Tomos, Wyn Y Fet
Trefnir Barbiciw neu Wibdaith yn
ystod Mai / Mehefin

Cyngerdd
yng ngofal

BECHGYN BRO TAF
a

PARTI LLWCHWR
Artistiaid :

GWYN
MORRIS

a

ROBERT
JENKINS

Arweinydd :

Iwan Griffiths
Capel Mair, Aberteifi
nos Sadwrn, 7fed Tachwedd, 2015
am 7.00 o'r gloch
Pris Mynediad : £8.00
Tocynnau ar werth yn Awen Teifi
neu Swyddfa Delwyn Griffiths
Llywyddion:

Mr a Mrs Marteine Richards, Richards Bros.
Yr elw tuag at Ymchwil Canser y Deyrnas Unedig

Atgofion
Rhywle o hyd mae rhyw lôn – i deulu
    Yn dal hen atgofion;
Daw y ffordd â chaniad ffôn
I alw yn y galon.
Ken Griffiths
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Reykjavík: prifddinas
gwlad wâr
Er i mi dreulio 12 mlynedd yn
Llundain, prifddinas enfawr Lloegr, nid
da gen i ddinasoedd, na threfi mawrion,
o ran hynny. Ac eithrio un, Reykjavík,
prifddinas Ísland (Gwlad yr Iâ), un o
wledydd bychain mwyaf gwareiddiedig
y byd. Yn wahanol i’r rhan fwyaf o
brifddinasoedd y byd, nid yw Reykjavík
yn gartref i fwy nag oddeutu 120,000
o drigolion, cyfanswm sy’n gyfystyr
ag oddeutu traean poblogaeth y wlad
gyfan. Yn wir, mae mwy o bobl yn byw
yng Nghaerdydd nag sydd yn trigo yn
Ísland, yr ynys fawr folcanig ac ifanc
honno sy’n gorwedd yng nghanol
Cefnfor Iwerydd, rhwng Yr Ynys Las
(Grønland) a Norwy.
‘Y bae myglyd’ yw ystyr Reykjavík.
Ar ôl i Ingólfur Arnarson ymgartrefu
ar lannau’r bae tua’r flwyddyn OC 870,
dyna’r enw a ddewisodd i ddisgrifio’r
ardal a oedd yn nodedig am ei
mygdyllau, sef tyllau yn y ddaear y deuai
nwyon folcanig myglyd allan ohonynt.
Wedi dyddiau Ingólfur, clwstwr o fân
ffermydd yn unig oedd Reykjavík.
Dechreuodd yr ardal ddatblygu’n dref
fach yn dilyn sefydlu ffatrïoedd prosesu
gwlân a lledr yn ystod y 1750au. Yna, yn
1786, dyfarnwyd i’r dref siarter ddinas
gan frenin Denmarc, a reolai’r wlad ar y
pryd. Eto i gyd, araf fu twf y ddinas fach
hyd nes i’r wlad ennill ei hannibyniaeth
yn 1918 a dod yn werinlywodraeth
ym mis Mai 1944, wedi i 98.6% o’r
boblogaeth bleidleisio o blaid y newid
chwyldroadol. Daeth y werinlywodraeth
i rym ar 17 Mehefin 1944.

Hallgrímskirkja
Flwyddyn yn ddiweddarach, rhoddwyd cychwyn ar godi Hallgrímskirkja,
adeilad amlycaf Reykjavík a’r wlad,
gan fod modd gweld tŵr yr eglwys
Lutheraidd (Eglwys Ísland), 73 metr o
uchder, o gryn bellter. Cynlluniwyd yr
adeilad gan Guðjón Samúelsson (1887–
1950), pensaer y wladwriaeth, ac o’r
tu allan mae gwedd golofnog ystlysau
pen gorllewinol yr eglwys yn ymdebygu
i’r patrwm colofnog sy’n nodweddu
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nifer fawr o lifau lafa niferus iawn yr
ynys folcanig. Bu cynllun beiddgar
ac anarferol yr adeilad, a godwyd o
goncrit gwyn, yn bwnc llosg ymhlith yr
Islandwyr. At hynny, cymerodd 38 o
flynyddoedd i’w godi. Yn wir, bu farw’r
cynllunydd ymhell cyn y cwblhawyd
y gwaith yn 1986. Enwyd yr eglwys, a
gysegrwyd yn 1986, ar ôl y Parchedig
Hallgrímur Pétursson (1614-74), un
o feirdd mwyaf adnabyddus Ísland ac
awdur llyfr emynau mwyaf poblogaidd
y wlad. O’i gymharu â gwedd ddramatig
allanol yr eglwys, moel a diaddurn
yw corff yr adeilad, ac eithrio’r pen
gorllewinol lle y mae cyfran o bibellau’r
organ fawreddog – 5,275 ohonynt yn
gyfan gwbl! – i’w gweld. Saif yr offeryn
pedwar bysellfwrdd a 72 stop ar lawr
corff yr eglwys. Cwblhawyd y gwaith o
adeiladu’r organ yn 1992.
Mae lifft yn esgyn i ben uchaf tŵr
yr eglwys ac oddi yno ceir golygfa ar
draws y brifddinas y bernir ei bod yn
un o ddinasoedd glanaf, ‘gwyrddaf’ a
mwyaf diogel yn y byd. Rhinweddau
canmoladwy yn wir. Ac nid y lleiaf o
rinweddau Ísland yw’r ffaith ei bod hi’n
wlad heb luoedd arfog – heb na byddin,
llu awyr na llynges. Oherwydd hynny,
Ísland yw’r wlad fwyaf heddychlon yn
y byd, yn ôl y Mynegrif Heddwch Bydeang (Global Peace Index). A chan
nad yw’r Alþing, senedd y wlad, yn
afradu arian ar arfau, mae gwasanaeth
iechyd Ísland gyda’r gorau yn y byd.
Canmoladwy hefyd yw defnydd y wlad
o ffynonellau egni adnewyddadwy, glân
(megis ynni geothermol a thrydan dŵr)
a’i gofal dros yr amgylchedd.

Organ bib Hallgrímskirkja
At hynny, da a chyfeillgar yw’r arfer
ymhlith Islandwyr o gyfarch ei gilydd
drwy ddefnyddio enwau bedydd yn
unig, beth bynnag yw statws a swydd y
person a gyferchir. Llywydd presennol
Ísland yw Ólafur Ragnar Grímsson,
ond fe’i cyferchir drwy ddefnyddio’r
enw Ólafur yn unig. Ei ragflaenydd
oedd Vigdís Finnbogadóttir (Llywydd
benywaidd cyntaf y werinlywodraeth),
a dyna’r union enw sy’n ymddangos yn
llyfr ffôn y wlad, nid ‘Finnbogadóttir,
Vigdís’. Rhestrir pob person yn ôl ei
enw bedydd yn hytrach na’i gyfenw.
					
Dyfed Elis-Gruffydd
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Svartiffos, ‘y rhaeadr ddu’, ym Mharc Cenedlaethol Vatnajökull.
Mae’r afon yn plymio dros glogwyn o lifau lafa colofnog.

Derbyniodd y golygydd y llun uchod (tua 1920) oddi wrth
Mrs Nellie James ychydig ddyddiau cyn ei marwolaeth.
Roedd yn awyddus iddo gael ei gynnwys yn “Y Feidr”.
Gwelir Capel Mair ar flaen y llun a Chapel Bethania a Neuadd y Dref
yn y cefndir.
- 11 -

Pader Plentyn ...
... mewn Sampler
Er bod y sampler syml iawn a welir
isod braidd yn aneglur, fe wnaf fy
ngorau i’w egluro i’r darllenydd.
Af â chi yn ôl i’r flwyddyn 1835 at
waith llaw plentyn deng mlwydd oed
o’r enw Jane Longdon: gwaith sampl
o frodwaith. Fe ddaw’r gair ‘sampl’ o’r
Lladin ‘exemplum’ a gellir ei gyfieithu
o’r gair Ffrangeg ‘essemplaire’. Mae’r
geiriau hyn yn mynegi darn o waith
ag iddo amrywiaeth o bwythau gwau.
Fe drosglwyddwyd y grefft brodwaith
o un genhedlaeth i’r nesaf gan nad
oedd llyfrau ar gael i egluro’r grefft
ganrifoedd yn ôl.

pwynt yw Seren Bethlehem, un â chwe
phwynt yw Seren Dafydd, a seren pum
pwynt yw cyhoeddiad genedigaeth
Crist. Nid hyn a ddaliodd fy llygaid
yn sêl arwerthwyr Peter Francis yng
Nghaerfyrddin pan welais y sampl hwn,
ond rhyfeddu wnes ar waith plentyn
mor ifanc oedd wedi creu The Hour’s
Prayer.
(Er mwyn cynorthwyo’r darllenydd,
dyma’r geiriau sydd ar y sampler.)

The Hour of Prayer
Father of mercy, God of power,
O deign to sanctify the hour,
   We dedicate to thee.
Let us the balmy cordial feel
And let that word our sorrows heal
   Which sets the captive free.
At morn and with the mantling night
We kneel before thy holy sight,
   And raise to heaven our voice.
But through the eve and morn and day
Still let our hearts increasing pray
   And evermore rejoice.
Jane Longdon
Aged 10
1835

Wrth feddwl am frodwaith Victoraidd, rwy’n dychmygu llythrennau,
rhifolion, darn o farddoniaeth neu
luniau calonnau sy’n mynegi cariad
llawn gobaith gan y crëwr. Seren wyth

Ystyrir y ffrwyth mefus a welir yn
y sampler fel y ffrwyth perffaith am
nad oes carreg ynddo ac mae ei flodau
gwyn yn symbol o lendid di-fai. Mae’r
tair ddeilen o amgylch y ffrwyth yn ein
hatgoffa o’r drindod sanctaidd; am fod
y mefusen yn tyfu’n agos i’r ddaear, nid
yw’n euog o dyfu ar goeden wybodaeth
Gardd Eden.
Pan ddarllenaf y geiriau sydd
yma, rwy’n amau ai geiriau emyn neu
farddoniaeth ydynt. Nid wyf wedi
darganfod awdur The Hour of Prayer
ar Google. Hyfryd yw deall bod merch

- 12 -

deng mlwydd oed yn gwerthfawrogi’r
geiriau arbennig yma. Pan gerddaf ar
hyd strydoedd y dref heddiw, sylwaf
ar blant ieuainc yn cerdded â’u ffonau
symudol wrth eu clustiau, yn cyfathrebu
ar Facebook a Twitter gan gadw
cysylltiad â’r holl fyd mewn amrant
hyd nes bod y neges ‘Sorry, no signal
available’ yn eu siomi a’r cyfan yn
diflannu i ebargofiant. Mae eu cysylltiad
â’r holl fyd ar ben!
Fe welwch yn Eseia 55: ‘Ceisiwch yr
Arglwydd tra gellir ei gael, galwch arno
tra byddwch yn agos.’
Y pwynt a wnaf yw bod gweddi’n
cyrraedd pen ei thaith lle bynnag y
byddwch. Dyw’r batris na’r credyd byth
yn ‘low’. Mae’r ateb a gawn i’n gweddïau
yn cryfhau ein ffydd a’n gobaith. Nid yw
Duw yn cymryd gwyliau; mae’n clywed
gweddi unrhyw adeg o’r dydd a’r nos.
Gwyliwch yn ofalus beryglon y ffôn
symudol; pe gwasgir y botwm anghywir,
mae peryg y byddwch yn rhannu’ch
cyfrinachau â’r holl fyd. Gellir hacio i
mewn i’ch ffôn – nis gellir hacio i mewn
i’n gweddi at ein Tad nefol.
Gwelir yma weddi mewn ffrâm, wedi
ei hongian ar fur cartref fel darlun,
fel hunanbortread. Pan syllwch ar
ddarlun arlunwyr mawr yr oesoedd fel
Rembrandt, fe welwch llawer mwy na’r
darlun; fe welwch yn ogystal enaid yr
artist.
Rhyw liwiau coch a melyn
ymysg y gwyn a’r du –
oes rhywbeth yn y darlun
tu hwnt i’m llygaid i?
Oes neges tan yr ŵyneb
ynghudd tu ôl i’r llun?
Ceir ateb gan y crëwr,
efe a Duw ei hun.
(Arwel Jones)

Fe welaf Jane yn y ffrâm hefyd – nid
lliw ei llygaid na lliw eu gwallt, ond ei
chariad sydd yn ymddangos yma.
Ysgrifen ar dudalen, a thudalen yn
sownd mewn llyfr, a’r llyfr yn sownd
i’w rwymiad – dyna gryfder gweddi.
Llythrennau a geiriau yn sownd mewn
ffrâm a welir yn y sampler syml hwn
gan Jane, a’r rheini yn sownd mewn
gweddi.
Rwy’n hoffi’n fawr arwyddocâd y
geiriau ‘bob awr’ yn yr emyn canlynol:
Mae d’eisiau Di bob awr,
fy Arglwydd Dduw,
daw hedd o’th dyner lais,
O nefol ryw.
Mae pob ‘awr’ yn gyfle o’r newydd.
Ysgrifennwyd yr emyn uchod gan
Annie S. Hawks a anwyd yn yr un
flwyddyn a greodd Jane Longdon y
sampler yma, sef 1835 – bron dwy
ganrif yn ôl. Beth yw amser? Mae Llyfr
y Pregethwyr yn dweud bod “tymor i
bob peth ac amser i bob gorchwyl dan
y nef.”
Mae pobl heddiw yn gwylio’r byd
drwy pixels sydd ar sgrîn eu ffonau
symudol a’u cyfrifiaduron. Gallwch eu
troi i ffwrdd a’u hanghofio. Gallwch gau
llyfr a chuddio’r geiriau a’r neges neu’r
chwedl sydd oddi mewn iddo. Ond nis
gellir cau’r neges nac anwybyddu’r
arwyddocâd sydd mewn ffrâm yn
hongian ar y mur, sydd yn mynnu eich
sylw ac yn mynnu eich bod yn rhannu’r
neges.
Jeffrey Jones
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Pererindod i
Soar y Mynydd

Y gweinidog yn myfyrio cyn cyflwyno ei bregeth
i lond lle o addolwyr o gapeli Aberteifi a
Hendy-gwyn ar Daf, ynghyd ag aelodau lleol,
Gorffennaf 2015.

“Pererin wyf mewn anial dir”
- 14 -
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Côr Capel Mair: Buddugol yng Ngŵyl Fawr Aberteifi, 1959

Rhes gefn: Clement Jenkins, Richard Davies, Oliver Watts, Billy Watts, Ieuan Jones.
Ail res: Trefor Griffiths, Gwilym Jenkins, Douglas Williams, J. T. Griffiths, Evan Davies, James Griffiths,
Brinley Jones, Nath Evans, Elwyn Michael.
3edd rhes: Mrs Eira Davies, Mrs Olwen Adams, Mrs Glenys Davies, Mrs Rhys Evans, Mrs Daisy Jones,
Mrs Lynne Thomas, Miss Jennie Evans, Mrs Jones (Rhianfa), Mrs Tamie James, Mrs Jenny Roberts, Mrs Hillyard.
Rhes flaen: Mrs Dilys Watts, Mrs Beti Morris, Miss Mair James, Mrs Bessie Williams, Mrs Nesta Davies, Y Parchg D. J. Roberts,
Miss Iris Phillips (Cyfeilydd), E. S. Watts (Arweinydd), Mrs Joan Lewis, Miss Megan Thomas, Miss Gwenda Roberts, Mrs Nellie James.

Y Bwrdd Cydenwadol !

Mwynhad a difyrrwch Swper y Cynhaeaf
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Gwobr Shwmae
Sir Benfro 2015
Gwobr Parc Cenedlaethol Arfordir
Penfro i gydnabod cyfraniad unigolyn
sydd wedi defnyddio’r Gymraeg i
hybu gwerthfawrogiad o ddiwylliant,
treftadaeth neu amgylchedd Sir Benfro
yw “Gwobr Shwmae”.
Meddai Geraint Jones, sef enwebydd
Dyfed, “bod ei gyfraniad dros ddegawdau
wedi pontio’n treftadaeth amgylcheddol
a’n treftadaeth ddiwylliannol ni ac mae
Dyfed yn llawn haeddu Gwobr Shwmae.
“Mae Dyfed Elis-Gruffydd yn un
o ddaearegwyr mwyaf blaenllaw ein
gwlad. Ond mae llawer mwy i’r dyn
na hynny. Mae ei gyfraniad wedi bod
yn sylweddol ac amrywiol dros nifer
helaeth o flynyddoedd. Yn addysgwr,
awdur, golygydd llyfrau, arweinydd
teithiau ac yn ysbrydolwr, mae ei
gyfraniad yn amhrisiadwy. Nid yn
unig ym materion y byd naturiol y
mae Dyfed wedi cyfrannu fel cydolygydd papur bro Clebran yn ystod
saithdegau’r ganrif ddiwethaf, gwnaeth
Dyfed ymchwil trylwyr a threiddgar o’r
cyfrifiadau mwyaf diweddar. Yn sgil
hynny, cyhoeddodd nifer o erthyglau yn
y papur bro yn darogan yn gywir yr hyn
allai ddigwydd i’r Gymraeg ym mro’r
Preseli. Bu hyn yn ysgogiad i nifer i
weithio a gweithredu o blaid y Gymraeg
a chymunedau’r fro.”
Unwn fel aelodau yma yng Nghapel
Mair ac ymhyfrydwn wrth longyfarch
Dyfed ar ennill y wobr uchod sydd
yn adlewyrchiad o’i gyfraniad
unigryw a gwerthfawr
i’r ardaloedd hyn.

Llythyron
Y Berllan
Heol y Ferwig
Dymunaf ddiolch i weinidog ac
aelodau’r eglwys yma yng Nghapel Mair
am yr holl garedigrwydd a’r gefnogaeth
gyson a dderbyniais yn ystod cyfnod
anhwyldeb Sid dros y misoedd diwethaf,
yn enwedig pan oedd yn gaeth i’r ysbyty
yng Nglangwili.
Bu’r caredigrwydd hefyd yn ystod fy
mhrofedigaeth yn gysur mawr. Diolchaf
o waelod calon i bawb ohonoch.

- 17 -

Yn gywir,
Jean

Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi (01239 612251)

