~ Y Feidr ~
Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
Cyfrol vii, Rhifyn 38

Golygydd : Wynford Jones
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Calendr Oedfaon y Sul : Mai – Hydref 2017
   10.00 o’r gloch

Mai
7—Y Gweinidog (C)
14—
21—Y Gweinidog
28—
Mehefin
4—
11—Y Gweinidog
18—
25—Y Gweinidog (Undebol: Capel Mair)
Gorffennaf
2—Oedfa Gwyl Fawr Aberteifi
9—Y Gweinidog (C)
16—
23—Y Gweinidog
30—Y Parchg D. Gerald Jones, Llangennech

5.00 o’r gloch

Y Gweinidog
Y Gweinidog
Y Gweinidog (C)
Y Gweinidog (Undebol: Bethania)

Y Gweinidog

Awst
6—Y Gweinidog (C)
13—Oedfa Undebol Capel Mair: Y Parchg Richard Henry Lewis, Rhydypennau
20—Oedfa Undebol y Tabernacl: Y Parchg John Gwilym Jones, Peniel
27—Oedfa Undebol Bethania: Y Parchg Geraint Michael
Medi
3—
Y Gweinidog (C)
10—Y Gweinidog
17—Cyrddau Blynyddol Bethania: Y Parchg Ian Lewis, Llanelli
24—
Y Gweinidog
Hydref
1—Cyrddau Pregethu’r Tabernacl: Y Parchg John Tudno Williams, Aberystwyth
8—Y Gweinidog (C)
15—Oedfa yng ngofal y Chwiorydd
17 (nos Fawrth, 7.00yh)—Oedfa Ddiolchgarwch: Y Parchg John Gwilym Jones, Peniel
22—Y Gweinidog
29—Mr Barrie Griffith, Aberteifi

Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi

Nodiadau Eglwysig

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon

Marwolaethau:
Mrs Glenys Davies, Cartref Yr Hafod
Mr Stanley Davies, Charlton House
Mrs Jean Jones, 124 Maesglas
Priodas Aur:
Mr a Mrs Aneurin Thomas, Pentalar
Genedigaeth:
Ganed Tudur ar 15 Tachwedd i Geraint
a Buddug Davies, Ffynnondudur. Tudur
yw’r cyntafanedig o bumed cenhedlaeth
Mrs Bessie Williams, Westfield.

Llongyfarchiadau:
Steffan Phillips ar ennill Cadair
Eisteddfod Brynberian am ei gerdd.
Mrs Jennie Roberts, Cartref
Tregerddan, Rhydypennau, yn 103 oed.

Pryd ar Glud

Er gwybodaeth:
Mae Mrs Mair Howells bellach wedi
ymgartrefu’n gysurus yng Nghartref
Brondesbury. Dymunwn iddi bob
bendith yno.

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

Oedfa Weddi Undebol
Hydref 10—Bethania am 7.00

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

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

Noder
Cynhelir oedfaon hwyr y Sul am 5.00
o’r gloch yn barhaol.
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Bwlchyrhiw
Os Duw a’i myn, byddaf cyn hir yn
dychwelyd i’m maes gweinidogaethol
cyntaf i bregethu yng nghyfarfod dathlu
tri chanmlwyddiant Capel Bwlchyrhiw –
eglwys hynaf cylchdaith Caio. Dim ond
deg aelod sydd yno bellach. O’r deg,
dau’n unig sy’n abl i fynychu’r oedfaon.
Ni cheir mwy na dwy oedfa’r flwyddyn
chwaith, sef y Cyfarfod Pregethu a’r
Cyfarfod Diolchgarwch pryd yr ymuna
ychydig gyfeillion â’r ddau aelod i
chwyddo’r gynulleidfa. Y mae’n ddarlun
trist o’r sefyllfa grefyddol yng Nghymru
– sefyllfa sydd yn prysur waethygu.
Saif y Capel ym mhen uchaf plwyf
Cil-y-cwm ger y ffordd sy’n arwain
o Randirmwyn i Gwrtycadno. Nid
oes sicrwydd pa bryd y dechreuwyd
addoli yno na chan bwy y sefydlwyd
yr achos yn y lle. Nid oes amheuaeth,
fodd bynnag, bod rhai wedi addoli
yn yr ardal gryn amser cyn i’r Capel
gael ei adeiladu. Bu’r Bedyddwyr a’r
Annibynwyr, fel mewn llawer man arall
bryd hynny, yn cydaddoli am gyfnod
cyn i’r Annibynwyr ymadael i sefydlu
achos eu hunain yng Nghrug-y-bar.
Gerllaw’r Capel y mae craig a orchuddir
gan goed derw, a dywed traddodiad fod
yr ymneilltuwyr wedi bod yn addoli
mewn cilfach yn y graig. Craig a elwir
hyd heddiw yn “Graig yr Eglwys.”
Canrif y deffro mawr yn hanes crefydd
oedd yr ail ganrif ar bymtheg. Gyda’r
deffro, daeth erledigaeth, a chyfreithiau
celyd i ddifrodi dylanwad y sawl a
fynnai ryddid i addoli heb ymyrraeth
o’r tu allan. Rhwng 1661-65 pasiwyd
pedair deddf gyda golwg ar gyfyngu
dylanwad a rhwystro’r ymneilltuwyr.
Rhoddwyd yr enw “Clarendon Code”
ar y deddfau hyn gan mai Edward

Hyde, Iarll cyntaf Clarendon fu’n
gyfrifol am eu llunio. Pasiwyd Deddf
Corfforaeth (1661) yn gyntaf oedd yn
atal ymneilltuwyr rhag cymuno yn yr
Eglwys Wladol ac yn eu gwahardd rhag
dal swyddi cyhoeddus. Yn ail, pasiwyd
Deddf Unffurfiaeth (1662). Rhaid oedd
defnyddio’r Llyfr Gweddi Gyffredin
ym mhob gwasanaeth. Arweiniodd
hyn at ymddiswyddiad hyd at ddwy
fil o glerigwyr drwy Gymru a Lloegr
gyda phob un yn colli ei fywoliaeth o
ganlyniad. Pasiwyd Deddf Ymgynnull
(1664) wedyn. O dan y ddeddf hon nid
oedd hawl gan fwy na phum person
gyfarfod heb ganiatâd i addoli mewn
tŷ. Nodwyd hefyd y dylai’r pump fod
yn byw dan yr un to. Yn olaf, pasiwyd
Deddf Pum Milltir (1665) yn gwahardd
gweinidogion a ymadawodd â’r Eglwys
Wladol rhag pregethu o fewn pum
milltir i’w hen ofalaethau. Diben y
deddfau, wrth gwrs, oedd sefydlu a
chadarnhau
goruchafiaeth
Eglwys
Lloegr.
Er gwaethaf y gwaharddiadau hyn
dechreuwyd cyfarfod er mwyn addoli
mewn gweithdy ar y fan lle saif y Capel
presennol. Awgryma’r enw, Glyn-yrefail, mai gweithdy gof oedd yno. Dyna
hefyd fu enw cyntaf y Capel hyd at ei
newid i Bwlchyrhiw. Y mae capel arall
o’r un enw gyda’r Annibynwyr o fewn
ychydig filltiroedd, sef Bwlchyrhiw,
Myddfai. Prin yw nifer y Capeli sydd
â’u henwau’n dechrau gyda Bwlch.
Daw i gof rai ohonynt megis Bwlchy-groes, ger Boncath; Bwlchnewydd,
Tre-lech; Bwlch-y-corn, Llanllawddog
a Bwlchtocyn Pwllheli. Wrth ystyried y
bylchau hyn meddyliais hefyd am fwlch
arall, sef ‘Bwlch yr Efengyl’. Bwlch yn
y Mynydd Du, Powys, yw hwn. Rhed
Bwlch yr Efengyl rhwng y Gelli Gandryll
a Capel-y-ffin, yn ne-ddwyrain Powys,
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bron am y ffin â Swydd Henffordd,
Lloegr. Dyma’n ôl y sôn y bwlch uchaf
yng Nghymru sydd â ffordd gyhoeddus
i foduron yn arwain drosto. Cafodd
ei enwi’n Bwlch yr Efengyl gan i’r
newyddion da ymledu fel tân, o un pen
i’r llall, adeg y Diwygiad Methodistaidd.
Diddorol y camau cynnar yn hanes
Bwlchyrhiw, o’r ogof i’r gweithdy ac
o’r gweithdy i’r Capel. Y mae’n hanes
o ymrwymiad, dewrder a dyfalbarhad
yn wyneb difaterwch mawr ar adegau.
Wedi’r holl ymdrech i sefydlu’r achos
a chodi capel bu cyfnod gweddol hir
heb ymateb. Gweinidog cyntaf yr
eglwys oedd Thomas David Evan, gŵr a
deithiai dros y mynyddoedd i bregethu
yno. Teithiodd lawer blwyddyn heb
fawr argoel llwyddiant, a mynych y
dywedai ar ei weddi, “Er i ni boeni ar
hyd y nos, ni ddaliasom ddim, ond ar
dy air di ni a fwriwn y rhwyd.” Daeth i
ben ei dennyn a thraddododd iddynt
ei bregeth olaf, ‘Wele yr wyf yn gadael
eich tŷ i chwi yn anghyfannedd. Canys
meddaf i chwi, Ni’m gwelwch ar ôl hyn,
hyd oni ddywedwch, Bendigedig yw yr
hwn sydd yn dyfod yn enw’r Arglwydd.’
Cafodd ei bregeth gryn effaith ar un
ferch, yr unig aelod oedd ar ôl yn 1737
– ugain mlynedd yn dilyn agoriad y
Capel. Hi hefyd a fyddai’n cadw ysgol
yno. Un diwrnod galwodd Thomas
David Evan heibio iddi yn ddirybudd, ac
yntau ar daith i Sir Faesyfed. Erfyniodd
arno i bregethu unwaith yn rhagor.
Addawodd wneud er mwyn profi beth
fyddai’r canlyniad. Er mawr lawenydd
iddo ef a’r athrawes cafwyd adfywiad
mawr ac o ganlyniad gwelwyd yr achos
yn ffynnu a pharhau. Cynhaliwyd y
bedydd cyntaf ym Mwlchyrhiw yn yr
un flwyddyn. Meddyliwch y peth! Un
aelod yn unig yn weddill. Hi’n gwrthod
ildio a llwyddiant yn dilyn. Cymharwch

hynny â’r ffaith i mi’n ddiweddar gynnal
cyfarfod datgorffori eglwys a chanddi
ddeg ar hugain o enwau yn dal ar ei
llyfrau.
Ofni’r ydym, Dduw ein tadau,
Mai rhy rwydd yw’n llwybyr ni;
Ac y dichon i ni golli
Awydd am dy gwmni Di;
Gwna ni’n debyg
I’r ffyddloniaid dewrion gynt.
Â Chymru gyfan yn dathlu ar hyn
o bryd o’r braidd fod angen atgoffa
unrhyw un â diddordeb mai 1717 oedd
blwyddyn geni Pantycelyn. Dywedir
mai wrth deithio rhywle ‘nghyffiniau
Bwlchyrhiw y cyfansoddodd ei emyn
anfarwol:
Cul yw’r llwybyr imi gerdded
Is fy llaw mae dyfnder mawr,
Ofn sydd arnaf yn fy nghalon
Rhag i’m troed fyth lithro i lawr ...
O gofio’r dirwedd gyfagos nid oes
anhawster credu’r hanes.
Efallai eich bod wedi dechrau holi,
pam cynnwys hanes dechreuadau eglwys
Fedyddiedig yn Y Feidr, cylchlythyr
Capel Mair – eglwys Annibynnol? Ar
wahân i’r ffaith i mi gael yr hanes yn
ddiddorol, teimlais fod yn y ‘Bwlch’ yn
Bwlchyrhiw gyfle i apelio ar rai i ddod
i’r adwy. Yr hyn a olyga dod i’r adwy
yw llenwi bwlch ar adeg o argyfwng.
Y mae’r bylchau’n ddigon amlwg. Nid
oes angen gwneud dim ond edrych
o’n cwmpas i weld cynifer o seddau
gweigion sydd a’r prinder wynebau
ifanc yn yr oedfaon; y lleihad yn nifer
y disgyblion sy’n mynychu’r Ysgolion
Sul a’r bylchau gyferbyn ag enwau
cyfranwyr yn yr Adroddiad; fel mae’r
nifer aelodau yn gostwng o flwyddyn i
flwyddyn, y marwolaethau’n digwydd a
nemor neb yn dod yn eu lle na chynnig
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eu hunain i ysgwyddo rhywfaint ar y
gwaith. Mae’r argyfwng, fodd bynnag,
yn ddyfnach na mater o niferoedd
yn unig gan ei fod yn argyfwng cred
gyda rhai yn brwydro â’u hamheuon
ynglŷn â’r Ffydd a pherthnasedd yr
Eglwys i’r byd modern. Medraf dderbyn
amheuaeth onest. Yr hyn sy’n anodd
ei dderbyn yw’r ymlyniad llac, yr
hanner cydymdeimlad â’r dystiolaeth
Gristnogol nad yw’n cyfrannu dim
tuag at ei diogelu na’i hyrwyddo. Pleser
llaweroedd yr adeg yma o’r flwyddyn
yw dilyn Cymanfaoedd Canu, ond rhaid
cyffesu i mi, wrth wylio a gwrando lawer
gwaith, gael y teimlad eu bod fel rhai’n
canu ar fwrdd y Titanic – canu ar fwrdd
llong sydd yn suddo!
Nid yr Eglwys sy’n dioddef o wacter
yn unig sydd angen ei llenwi. Trist
meddwl am y nifer cynyddol o blant ac
ieuenctid sy’n dioddef o iselder ysbryd
y dyddiau yma. Dyddiau o lawnder a
digonedd yn economaidd. Ond dyddiau
o wacter ystyr yn ogystal. Nid oes gennyf
ond gobeithio y sylweddolant cyn hir
fod yn yr Efengyl fodd i lenwi’r gwacter,
y bwlch, sydd yn faich arnynt – yn eu
llethu a’u dolurio, ac y daw geiriau Rhys
Nicholas – Yr wyt yn llenwi’r gwacter
trwy dy air – yn brofiad gwirioneddol
iddynt.
Wrth dynnu tua’r terfyn ... blin
gennyf Mr Golygydd, am fynd â
chymaint o ofod y tro hwn ... daw i gof
y geiriau cyffrous a heriol a lefarodd
Saunders Lewis trwy enau Garmon:
‘Gwinllan a roddwyd i’m gofal yw Cymru
fy ngwlad, i’w thraddodi i’m plant,
ac i blant fy mhlant, yn dreftadaeth
dragwyddol. Ac wele’r moch yn rhuthro
arni, i’w baeddu. Minnau yn awr,
galwaf ar fy nghyfeillion, y cyffredin a’r
ysgolhaig. Deuwch ataf i’r adwy: sefwch

gyda mi yn y bwlch, fel y cedwir i’r
oesoedd a ddel y glendid a fu.’
Nid wyf yn sicr a fu Cymru erioed
laned ag y tybiwn iddi fod, ond gwn i
sicrwydd fod angen ei glanhau.
Mae bwlch yn awgrymu gwacter a
cholled. Dywedir am ambell un iddo
adael bwlch ar ei ôl. A dd’wedir hynny
amdanom ni tybed? Gwahoddaf bob
aelod i gamu i’r bwlch.
I.C.R.

I Barry Morgan,
Archesgob Cymru,
ar ei ymddeoliad
(cyfarchiad a luniwyd
ar gais Saunders Davies)

Gair y Crist uwch geiriau croes a glywaist,
   a’i glywed mor gyfoes
yn ein hannog drwy’n heinioes
i ddal o raid ddwylo’r oes.
Nid cau i mas ond cwmpasu; nid cau i mewn
   ond cymuno’n deulu:
cyrraedd, ac wedyn caru’r
rhai tu hwnt i furiau’r tŷ.
Nid tŷ rhwyg yw’r tŷ rhagor: ym mro ffydd
   y mae’r ffordd i’r allor
i bwy bynnag ar agor.
Nid tŷ rhyw rai yw tŷ’r Iôr.
Duw’r cymodwr, cymydog, a gwrddaist
   wrth gerdded yn bwyllog
gaeau gwlad o’r waun i’r glog
tua’r gorwel trugarog.
Atebaist ‘Pawb’ pan holaist ‘Pwy ydyw
   fy nghymydog’ fwyfwy:
fel Samariad yr adwy,
dy bobol oll oedd dy blwy’.
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cwj (20.1.17)

Ers i ni fod ’ma llynedd
Bu’n flwyddyn brysur, lawn,
Pan fu aelodau’r capel
Yn dathlu’n llawen iawn.

Cytunodd Mair ac Irfon
Fod angen paentio’r tŷ,
Y broblem oedd pa liwiau
I’w dewis, welwch chi.
Fe ddaeth i gof y llyfyr
A brynwyd ar y We,
Ond yn lle dewis ‘Fifty’.
Caed ’mond ‘Two Shades of Gre’!

Mae nifer o’n cyfeillion
Nawr dros eu naw deg oed,
Eu lluniau fu’n Y Feidr –
Yr hardda’ fu erioed.
Gyda Mrs D.J. a Lynne Tudor
Roedd Cyril, Joyce a Mattie,
Aerwyn, Bessie, Mair ac Iris,
A’r diweddar Glenys a Stanley.

Cytunwyd gan ryw bwyllgor
Fod y capel angen gwaith.
‘Fe gostith lot o arian’,
Medd Delyth, ‘Mae e’n ffaith!’
’Rhen Gareth wnaed yn fforman –
Mae ganddo ef y ddawn
I wneud yn siŵr y bydd pob un
Yn pansio’i weithio’n iawn.

2016 – Blwyddyn yn
hanes Capel Mair

Rhyddhawyd Dai Sgaffalde
O A.P.D’n y Cwm;
Bu’n brysur iawn am ddyddiau
Yn rhaffo’r pibau ’nghlwm.

Mae pawb yn methu credu
Bod Beti’n wyth deg oed,
Mae’n edrych – jiw, fel croten,
Mor ifanc ag erioed.
Mae wedi canu’r organ
Dros hanner canrif nawr
Mewn oedfa a chymanfa
A phriodasau mawr.
’Nôl yn y flwyddyn chwe deg chwech
Bu Ciwpid braidd yn fisi;
Anelu gwnaeth ei fwa a saeth
At ardal Aberteifi,
Gan daro Lowri a Haydn,
Aneurin swil a Mair –
Dau bâr fu wrthi’n dathlu
Llawenydd priodas aur.
Roedd teulu bach Llwyneithin
Yn dathlu – dyna’r gwir:
Mae’r meibion, Rhys ac Iwan,
Yn priodi cyn bo hir.
Mae Delwyn wedi safio
Rhai miloedd, medde fe,
I Geinor gael dwy ‘outfit’
O siop Ededa J.

Roedd problem ar do’r capel,
Sawl carreg oedd yn rhydd;
I’w hatal nhw rhag cwympo
Roedd eisiau mwy na ffydd.
‘Mae’n rhaid i rywun ddringo,’
Medd Gareth, ‘lan i’r to,
Ond alla’ i ddim neud e,
Rwy’n diodde ‘vertigo’.
‘Mae gen i ’ma,’ medd Wynford,
‘Fy ngham’ra newydd sbon,
A dringaf lan fel mwnci
I ben y to yn llon.’
Dangosodd ef y lluniau
I Gareth ’rôl dod lawr,
Datrysodd hwnnw’r broblem
Mewn llai na chwarter awr.
Mae’r capel nawr yn sgleinio
’Rôl gorffen gwneud y gwaith,
Ac addurn bydd i Feidr Fair
Am genedlaethau maith.
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Meinir Jerman

Mappa Mundi

Trysor pennaf
cadeirlan Henffordd
Wn i ddim a oes arwyddion ffyrdd
Cymraeg eu hiaith yn cyfeirio gyrwyr i’r
trefi hynny ychydig y tu hwnt i Glawdd
Offa ac iddynt enwau Cymraeg, megis
Caer, Amwythig, Llwydlo, Caerwrangon
a Chaerloyw, ond felly y mae hi
yn hanes Henffordd o’i chyrchu o
gyfeiriad Aberhonddu. I Henffordd, nid
Hereford, yr eir ar hyd yr A470/A438
ac yn y ddinas gadeiriol honno profiad
amheuthun yw ymweld â’r gadeirlan er
mwyn gweld ac astudio Mappa Mundi,
y map rhyfeddol hwnnw sy’n cofnodi
sut yr oedd ysgolheigion ar ddiwedd y
drydedd ganrif ar ddeg yn dehongli’r
byd, yn ddaearyddol ac yn ysbrydol.
Saif y gadeirlan ysblennydd y
codwyd ei rhannau hynaf yn 1079 ar
lan afon Gwy a’i thrysor pennaf, heb os,
yw Mappa Mundi, sef ‘lliain y byd’, a
grëwyd yn ôl pob tebyg tua’r flwyddyn
1300,

Paratowyd y fersiwn Saesneg o
Mappa Mundi gan Pip Hall. Mae
copïau ohono ar werth yn y gadeirlan.

Lluniwyd y map ar un darn di-dor
o femrwn (croen llo) yn mesur 1.59
metr o’i waelod i’w frig ac 1.34 metr o
led. Mae holl wybodaeth ddaearyddol
y map wedi’i gosod oddi mewn i gylch
ac iddo ddiamedr o 1.32 metr. Wedi’u
harosod ar y cyfandiroedd hynny a
oedd yn gyfarwydd i luniwr y map
y mae lluniau yn portreadu hanes y
ddynoliaeth a rhyfeddodau byd natur.
Serch hynny, prin yw tebygrwydd
y map hwn i fapiau cyfoes o’r byd
gan fod Jerwsalem a Bethlehem yng
nghanol y cylch. At hynny, amhosibl yw
adnabod arfordiroedd y cyfandiroedd
– o leiaf ar yr olwg gyntaf – ac mae’r
byd a bortreadir wedi’i boblogi gan
greaduriaid dieithr a mytholegol, gan
gynnwys llinach o bobl heb bennau,
basilisg (sarff gribog) ac uncorn. Lleolir
hefyd safleoedd storïau Beiblaidd,
megis Arch Noa, a chwedlau clasurol,
fel y Cnu Aur, ymhlith trefi masnachol
yr Oesoedd Canol a chyrchfannau
pererinion y cyfnod. Mae nifer o’r
lleoedd yr ymwelodd yr Apostol Paul â
nhw ar ei deithiau cenhadol drwy Asia
Leiaf, Macedonia a’r Eidal wedi’u nodi
ar y map hefyd.
Ar ben uchaf Mappa Mundi, y
tu allan i’r prif gylch y mae Crist yn
arddangos clwyfau ei groeshoeliad ac
o boptu iddo mae angylion i’w gweld
yn cario offer y Dioddefaint: y groes,
hoelion, sbwng a gwaywffon. I’r dde
o’r Crist mae’r cadwedigion yn codi o’u
heirch ac yn cyrchu’r nefolion leoedd,
ond ar ei ochr chwith mae’r damniedig
rai yn cael eu hebrwng gan ellyll asgellog
tuag at borth uffern.
Lladin yn bennaf yw iaith y map
ond o amgylch ymylon y memrwn ceir
hefyd y math ar Ffrangeg a siaredid
yn llysoedd y cyfnod ac ymhlith
cymdeithasau addysgedig.
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Ar yr olwg gyntaf mae’r cyfandiroedd
a’r tiroedd, y moroedd a’r afonydd yn
anadnabyddadwy a hyd nes eich bod
chi’n sylweddoli mai’r dwyrain, ac nid
y gogledd arferol, sydd ar ben uchaf y
cylch mae hi bron â bod yn amhosibl
lleoli’r gwledydd neu’r dinasoedd a
bortreadir.

Yn fras iawn (gweler uchod y
ffotograff o’r ddau gylch ochr yn ochr
â’i gilydd), y ddelwedd ar y chwith yw’r
rhan honno o’r byd sydd i’w gweld
ar Mappa Mundi. Ar y memrwn mae
gwledydd Prydain i’w gweld ychydig i’r
chwith o waelod y cylch ac wrth symud
yn wrthglocwedd mae Culfor Gibraltar
ar waelod y cylch a Môr y Canoldir yn
ymestyn bron i ganol y map, hynny yw,
i gyfeiriad y Dwyrain Canol.
Ar un olwg mae’n syndod fod Cymru
(yn ogystal â’r Alban a Lloegr) yn hawlio
ei lle ar y map ond nid yw’n syndod o
gwbl ac ystyried fod siarter drefol a
ganiatawyd gan Richard I o Loegr yn
y flwyddyn 1189 yn disgrifio cartref y
map fel ‘Henffordd yng Nghymru’! O
gofio bod y map wedi’i greu yn ystod
teyrnasiad Edward I, diddorol hefyd
yw’r cyfeiriad at Gaernarfon a Chonwy,
lleoliad dau o’r cestyll a godwyd ganddo
er mwyn atgyfnerthu gafael y Saeson
ar Gymru. Y lleoedd eraill a nodir oddi
mewn i ffiniau Cymru yw Amwythig,
Henffordd, Tyddewi a’r Wyddfa. Er

i’r enw Cymraeg, Yr Wyddfa, gael ei
gofnodi am y tro cyntaf tua’r flwyddyn
1284, mae’r hen enw Saesneg, sef
Snawdune o’r Hen Saesneg snaw (eira)
a dun (bryn neu fynydd), yn hŷn o
lawer, gan iddo gael ei ddefnyddio am y
tro cyntaf yn 1095.
Er bod pryd a gwedd Mappa Mundi,
sy’n cynnig golwg Duw-ganolog o’r
greadigaeth, yn anghyfarwydd iawn
i ni, nid felly yr oedd i’r gynulleidfa
ganoloesol.
Cynhwysai gasgliad anhygoel o
wybodaeth ysgrifenedig a darluniadol
am fyd a ddaethai’n gynyddol gyfarwydd
i drigolion yr Oesoedd Canol, diolch i’r
gweithiau llenyddol a’r hanesion llafar a
oedd mewn cylchrediad ar y pryd.
Os yw Mappa Mundi yn un o
weithiau celf hynaf a hynotaf Eglwys
Gadeiriol Henffordd, y celfwaith
diweddaraf yw ffenest liw a cherflun,
cofeb a gomisiynwyd am bris o filiwn
o bunnau i anrhydeddu a dathlu’r
berthynas arbennig a chywilyddus sy’n
bodoli rhwng y gadeirlan, tŷ’r Arglwydd,
a’r SAS (Special Air Services), yr “elite
fighting force” cyfrinachol hwnnw sy’n
bwrw ei brentisiaeth lladd ar Fannau
Brycheiniog. Enw cwbl amhriodol
a thramgwyddus y celfwaith, a
ddadorchuddiwyd ddydd Sadwrn, 8
Ebrill 2017, yw Ascension, sef Difiau
Dyrchafael, esgyniad Iesu Grist,
Tywysog Tangnefedd, i’r nefoedd ar ôl
ei groeshoeliad.
					
Dyfed Elis-Gruffydd
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Dylanwadau

Dymuna’r golygydd ddiolch i
Mr John Davies, Cwmbetws, am ei
ganiatâd caredig i gynnwys ei araith
fel Llywydd Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch yn “Y Feidr”.
Fe’i traddodwyd yn y Cyfarfod
Blynyddol yn Ebeneser Dyfed,
brynhawn Sul, 19 Mawrth.
“Fy mwriad am ychydig y prynhawn
’ma yw dweud y stori fel y byddwch
chi yn ei deall hi”. Dyna oedd cyngor
y Parchedig Ddr Cerwyn Davies bob
amser.
Rwyf wedi eistedd yn y sedd fawr
yma lawer tro a deall pob gair a phwrpas
y neges; hefyd, rwyf wedi eistedd yn yr
unfan a wedi danto’n llwyr wrth geisio
gwrando, heb sôn am ddeall, yr hyn
oedd yn cael ei gyfleu. Gobeithio, felly,
na wnewch ddanto wrth wrando arnaf
heddiw.
Mr Eirwyn Harries, fy nghydddiacon yma yn Ebeneser, fel amaethwr,
wnaeth drin y tir ar gyfer yr hyn sydd
gen i i’w rhannu gyda chi y prynhawn
yma. Cyflwynodd i chi trwy ddarllen y
bennod gyntaf o Marc hyd adnod 16.
“Pan oedd Iesu’n cerdded wrth Lyn
Galilea, gwelodd ddau frawd, Simon
ac Andreas. Pysgotwyr oedden nhw,
ac roedden nhw wrthi’n taflu rhwyd i’r
llyn. ‘Dewch,’ meddai Iesu, ‘dilynwch fi,
a gwnaf chi’n bysgotwyr sy’n dal pobl yn
lle pysgod’.”
Llyfr y Salmau 105, 1-6: “Dywedwch
am y pethau rhyfeddol y mae’n eu
gwneud.”
Mathew 11-26: “Dewch ataf fi, bawb
sy’n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf
i chwi orffwystra. Dewch ataf i, bawb
sy’n cael eu llethu gan feichiau trwm, a

rhoddaf orffwys i chi. Dewch gyda mi o
dan fy iau, er mwyn i chi ddysgu gen i.”
Prif neges y thema yw dylanwad
yr Iesu wrth ei ddilyn. Yr Arglwydd a
ddywedodd: “Dewch gyda mi” – dere
’da fi.
A “dere ’da fi” oedd y gwahoddiad
cyntaf ges i erioed, i ddod i’r lle yma
yn Ebeneser pan ddywedwyd — na,
gwahoddwyd – fi gan fy nhadcu, yr
hen John Davies, i ddod gydag ef yn
y Morris 1100 i’r ysgol Sul. Ie, “dere
’da fi”, dim “wyt ti’n dod?” A thrwy
gysondeb y gwahoddiad a’r alwad i
ddod gydag ef, mae’r etifeddiaeth o
ffydd a christnogaeth yn dal i fod yn fyw
hanner can mlynedd yn ddiweddarach.
Yn ddi-os, un esiampl yng nghyddestun yr eglwys hon yw hynny,
ac yn sicr mae yna wahoddiad ac
ysbrydoliaeth wedi digwydd yn enw’r
lle hwn ers bron i ddau cant a hanner o
flynyddoedd.
Dyna i chi wahoddiad, un sydd wedi
esgor ar RSVP sydd wedi cadw achos
yr Iesu’n fyw am ddwy ganrif a hanner.
Gwahoddiad i ddod gyda fi sydd yn dal
i gynnal y gair yn yr eglwys hon o 1768
hyd heddiw. Dyna i chi wir ystyr “yn oes
oesoedd”.
Felly, trwy wirfodd mae ennill
ffrindiau newydd Iesu a thrwy anogaeth,
a dyna i bob pwrpas yw sail fy neges i
chi y prynhawn hwn. Os oedd angen
cyflwyno plentyn pedair blwydd oed i
ddylanwad a chymdeithas yr Ysbryd
Glân yn 1967, yn bendant mae angen
gweithredu a chyflwyno’r gwahoddiad
“Dere ’da fi” heddiw yn 2017.
Gyda’r Arlywydd Trump un pen y
byd a Vladimir Putin y pen arall, Ewrop
ar fin chwalu, a mwy o ladd a thywallt
gwaed yn awr na fu erioed yn hanes
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dynoliaeth, mae’r angen i wahodd
trwy ddweud “Dere ’da fi”, a thrwy
hynny, ddylanwadu, yn fwy pwrpasol ac
angenrheidiol na fu erioed.
Mae’r ddawn o ddylanwadu yn
un sy’n berchen ar barch, edmygedd
a’r ddawn i gyfathrebu yn ddeallus
ac effeithiol. Wel, wrth gwrs, roedd
stori 1967 a’r Morris 1100 yn llawn o’r
priodleddau o barch ac edmygedd. Mae
pawb ohonom yn parchu ein tadcu a’n
mamgu, ac mae edmygedd ŵyr tuag at
ei dadcu yn naturiol ac yn ddiamod.
Roedd John Davies hefyd yn berchen
ar y ddawn o fedru cyfathrebu gyda
phlant ac oedolion fel ei gilydd. Roedd
yn gyfathrebwr naturiol.
Dim ond trwy gymryd y cyfle i estyn
llaw agored y medrwch wahodd: llaw
sydd yn llawn haelioni a chynhesrwydd.
Indira Gandhi ddywedodd: “You cannot
shake hands with a clenched fist” –
dwrn caeëdig. Paham, O phaham, bod
arweinyddion y byd yn methu agor eu
dwylo yn fwy aml? Gwn i ddim, neu
falle fy mod yn gwybod yr ateb: falle
bod y profiad o dderbyn y gwahoddiad
wedi bod yn fwy “ti’n dod” yn hytrach
na “dere ’da fi”.
Mae cael y fraint o ddylanwadu yn
un amhrisiadwy ac yn oesol hefyd. Bu
pawb ohonom yn yr ysgol rywbryd yn
ystod ein dyddiau cynnar. Dyna i chi
gyfnod o ddylanwadu: athrawon da yn
ddylanwad da, a’r athrawon yn brin
o ddylanwad oedd yn aml y rhai oedd
yn methu cyfathrebu a chysylltu. Y
rhai oedd yn taranu: “Rwyt yn mynd i
wneud hwn” yn hytrach na “dere ’da fi
i wneud hwn”. Yr wythnos ddiwethaf
cefais yr uchel fraint o dalu teyrnged yn
angladd fy nghyn-athrawes Hanes, Mrs
Meryl Lloyd, a oedd o hyd yn gyson â’i

chyngor o “dere i ni gael gwneud hwn
gyda’n gilydd eto, dere ’da fi.”
“The mediocre teacher tells. The
good teacher explains. The superior
teacher inspires.” Dylanwadu trwy
anogaeth ac ysbrydoliaeth – dylanwad
gweledol yr athro da, fel yr Iesu a’i
berthynas â’i ddeuddeg disgybl.
Yn aml, mae dylanwad yn medru
fod yn anweledol ac yn berchen i’r
isymwybod. Mae yna ddywediad yn
Saesneg: “You don’t have to be a person
of influence to be influential. In fact, the
most influential people in my life are
probably not even aware of the things
they’ve taught me”.
A dyna i chi wirionedd perthynas
beunyddiol rhieni. Yn aml, y dywedir
bod ef yr un peth â’i dad, neu bod
hi’n gwmws fel ei mam. Dylanwad
drwy rannu profiad teuluol a chymell
yr agweddau gorau trwy fagwraeth
gariadus a thyner. Yn aml, os ydyw’r
aelwyd deuluol yn un oddefgar a
chynnes, mae’r rhai sy’n rhannu’r
aelwyd honno yn unigolion goddefgar a
thwymgalon.
Roedd mynd i’r gwely pan yn
blentyn yn medru fod yn heriol; os oedd
fy chwiorydd hŷn yn dweud bod hi’n
amser gwely a bod rhaid mynd i’r gwely
trwy orchymyn, wel, roedd stwbwrno a
lletchwithdod yn cael yr afael drechaf.
Ond os oedd Mam yn dweud trwy
gymell, “gwell mynd i’r gwely nawr”
neu ’nhad yn dweud, “dere ’da fi i ni
gael mynd i’r gwely”, wel, hawdd oedd
derbyn y cyfarwyddyd mewn ysbryd o
gymhelliad.
Yn yr un modd o ddylanwad gweledol
rhieni, pan i chi’n fab ffarm mae gloywi
crefft o amaethu yn dod trwy ddylanwad
o wrando a gweld y cwys gyntaf yn cael
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ei thorri, sydd yn arwain yn y pen draw
i dorri cwys fel cwys fy nhad.
Mae yna bleserau di-ri’ mewn
gwahodd pobl i rannu’r bendithion
hynny rydym yn eu mwynhau. Wrth i
ni weld yr Arglwydd yn ei holl ogoniant
drwy gariad Duw, dewch i ni ganlyn
pobl i weld beth i ni yn ei weld; dewch
i ni estyn llaw o obaith ac o gymorth i’r
rhai sydd yr awr hon mewn angen. Mae
tynged “plant mewn angen” yn parhau’n
ddifrifol, nid yn unig ar y dyddiad yna
ym mis Tachwedd yn flynyddol. Y peth
gwaethaf posib yw cael llygaid i weld,
ond dim gweledigaeth i gyflawni’r
daioni hynny sydd yn rhan mor reddfol
o’n ffydd a’n profiad fel dilynwyr Iesu.
Rydym wedi ateb yr alwad o “dere ’da
fi”; dyna paham rydym yma heddiw.
Wel, dyna chi gyfeillion, mawredd
a daioni y ddawn a’r fraint o fedru
dylanwadu mewn dull a modd
gadarnhaol gan gyfrannu mewn ffordd
adeiladol a bendithiol i fywyd y rhai
hynny sy’n dewis ein dilyn i gymdeithas
yr Ysbryd Glân. A dyna’r her, dyna’r
gamp i fedru annog unigolion i ddod
gyda ni – yn deulu, ffrindiau neu’n bobl
y dymunwn eu hadnabod.
Dyna beth ddigwyddodd i minnau
yn 1967, ac mae’r gweddill yn hanes,
fel petai; wel, dim cweit, oherwydd
wrth i fy nhadcu a’m mamgu a’m rhieni
gyflwyno mi i’r fangre yma, gweinidog
a phregethwr yr achos yma am bron i
hanner canrif a seliodd y gwahoddiad
rhyngof i a’m Ceidwad. Oni bai am
ddylanwad y Parchedig T. R. Jones fel
gweinidog, bugail ac athro, byddwn i
ddim yn sefyll yn y pulpud yma heddiw
i’ch annerch chi. Trwy ddilyn geiriau TR,
“dere ’da fi”, rwyf i ac aelodau presennol
yr achos yma yn Ebeneser yn medru

dweud: “Hyd yma y cynorthwyodd yr
Arglwydd nyni”.
Mae’r angen i estyn anogaeth trwy
ysgrifennu’r gwahoddiad o ddylanwadu,
mor fyw ac mor gyffrous ag erioed.
Cofiwch, rwyf wedi sôn yn unig am
yr elfen gadarnhaol o ddylanwadu.
Beth am y penawdau dyddiol hynny
o ddylanwad cyffuriau neu alcohol,
dylanwad bwli neu gaethwasiaeth, ac yn
y dyddiau hyn, ar draws ein cymunedau,
dylanwad eithafiaeth. Mae’r rhestr o
ddylanwadau amheus yn ddiddiwedd.
Twyllo ein hunain y gwnawn os
meddyliwn nad yw yn digwydd yn
Aberteifi; mae’n bresennol o’n hamgylch
ym mhobman. Mae yna gyfle i gynnig
gwell ffordd, ac mae hynny i fyny i ni i
arwain y ffordd. Mae yna gyfle o obaith
yn disgwyl y rhai diobaith os cymerwn y
cyfle o’u gwahodd:
“Dere ’da fi i’r man rhwng nos a
  dydd,
lle mae’r haul a’r lloer yn wên,
lle ’dyw’r stori fyth yn hen.
Dere ’da fi i’r man rhwng camau’r
  ddawns,
lle mae pob pluen yn gân,
lle mae’r mwswg yn felfed glân,
lle mae ’nghalon i yn dân.
Dere ’da fi i’r man rhwng dau aeaf,
lle mae’r haf yn oedi’n hir,
at y darn rhwng yr awyr a’r tir,
lle mae’r gorwel yn gweld y gwir.
Dere ’da fi i’r man uwchlaw’r byd
i chwilio’r bwlch, sy’n nef o hyd.
Felly, cyd-aelodau eglwys Crist Iesu,
wrth eich gwahodd chi i ddod gyda
mi (dewch ’da fi, dewch ’da fi) trwy
ddylanwadu eraill i weld y cariad hwnnw
sydd fel y moroedd; dyma gariad gwyd
fy enaid, uwch holl bethau gwael y
llawr. Gobeithio fod neb yn dweud:
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“Pam ddylen ni?” Oherwydd mae’r
angen yn fwy nag erioed, edrychwch
tu fas y drws. Ond, ta beth yw’r angen,
mae’r ddyletswydd yn fwy:
Anfonodd Iesu fi
i’r byd i wneud ei waith
a gwneud yn siŵr y daw
ei deyrnas ef yn ffaith;
nid gwaith angylion yw
troi byd o boen a braw
yn fyd o gariad pur
a heddwch ar bob llaw.
Anfonodd Iesu fi
i wir ryddhau ei fyd,
O Dduw, rho help i wneud
d’ewyllys di o hyd.
Dere ’da fi, a thrwy hynny, dywedwch
am y pethau rhyfeddol mae’n eu
gwneud. Dilynwch fi.
John Davies
(Cyn-Lywydd Cyngor Eglwysi
Rhyddion Aberteifi a’r Cylch)

Cymorth Cristnogol
Cylch Aberteifi 2017
Dydd Mercher, 26 Ebrill—
   Casgliad: Archfarchnad Tesco.
Mai 14-20—Wythnos Cymorth
Cristnogol: Casgliadau’r Eglwysi.
Nos Fercher, 17 Mai—Cyngerdd i
   ddathlu casglu £100,000 mewn
   ugain mlynedd i waith y mudiad:
   Côr Crymych a’r Cylch yn Eglwys
   y Santes Fair, Aberteifi am 7.30yh.
Dydd Iau, 19 Mai—
   Casgliad: Archfarchnad Aldi.
Sul, 10 Medi—Taith Gerdded
   Noddedig o Heol yr Orsaf i Barc
   Bywyd Gwyllt Aberteifi.
Nos Fercher, 20 Medi—Noson Parti
   Pwdin yn Neuadd Eglwys y Santes
   Fair am 7.00yh.
Bore Sadwrn, 28 Hydref—Bore Coffi
   yn Neuadd y Dref, 9.30-12.00.

Wythnos
Cymorth Cristnogol
Cyngerdd gan
Gôr Crymych a’r Cylch
i ddathlu casglu £100,000
mewn 20 mlynedd i waith
Cymorth Cristnogol
Dymuna’r aelodau estyn eu cyfarchion
i Mrs Roberts sydd newydd ddathlu
ei phen-blwydd yn 103 oed
yn ystod mis Ebrill.
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yn Eglwys y Santes Fair, Aberteifi
Nos Fercher, Mai 17eg am 7.30yh
Tocyn: £5.00

Y Gymdeithas
Ddiwylliadol
TYMOR 2016-17
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Mrs Rhiannon Lloyd
Is-gadeirydd: Dyfed Elis-Gruffydd
Ysgrifennydd: Mrs Geinor Griffiths
Is-Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans
Trysorydd: Gareth Jerman
Pwyllgor: Mrs Meinir Jerman,
Mrs Mair Thomas, Mrs Lowri Lewis,
Mrs Ann Vittle, Rhidian Evans,
Delwyn Griffiths, Gareth Evans.
————————————————
RHAGLEN Y TYMOR
2016
Cafwyd blwyddyn lewyrchus arall yn
hanes Cymdeithas Ddiwylliadol Capel
Mair, a braf gweld cyfeillion y dref
a’r ardal yn ymuno gyda ni. Diolch i’r
pwyllgor am baratoi rhaglen amrywiol
ac am ffyddlondeb yr aelodau i’r
cyfarfodydd.
Agorwyd y tymor ym mis Hydref
gyda Swper y Cynhaeaf o dan
lywyddiaeth
Dyfed
Elis-Gruffydd.
Paratowyd pryd blasus o fwyd gan
Mrs Lynne Davies. Ar ôl gwledda,
cawsom adloniant gan ddau fachgen
ifanc, Daniel a Jack Ramsbottom, yn
chwarae’r cornet a’r trwmped gyda
Sarah-Jane Absalom ar y delyn. Cafwyd
noson fendigedig a phawb yn ymuno yn
y canu ar ddiwedd y noson.
Ym mis Tachwedd cafwyd cwis
amrywiol iawn wedi ei drefnu gan
Gareth a Meinir Jerman, ar nifer
o destunau diddorol; diolch iddynt am
drefnu’r noson ar fyr rybudd.

Noson ardderchog o frethyn
cartref cawsom i ddathlu’r Nadolig.
Croesawyd pawb yn gynnes i’r noson
gan Dyfed Elis-Gruffydd. Roedd y
byrddau wedi eu haddurno yn hyfryd
gan Mrs Lynne Davies, yr ofalwraig, a
gofalodd yr aelodau bod digon o fwyd
ar y byrddau.
Cafwyd adloniant mewn pennill a
charol, darlleniadau, llefaru, deuawdau,
a pharti yn canu penillion y Plygain.
Ymunodd pawb drwy ganu carolau gyda
Mrs Beti Emanuel wrth y piano. Roedd
yn noson fendigedig o frethyn cartref.
Yn mis Ionawr bu Hedd Ladd-Lewis
un darlithio ar y testun “O Arras i’r
Lusitania”– hanes diddorol am rai
aelodau o’i deulu oedd ar y Lusitania
pan suddodd y llong yn 1915. Roedd
yn amlwg ei fod wedi gwneud ymchwil
manwl i’r hanes; mwynhawyd y
cyflwyniad gan bawb.
Y Gymdeithas fu’n gyfrifol am y
gwasanaeth boreol ar Sul, Ionawr
29ain. Cyflwynwyd hanes o fywyd
Waldo o waith Mrs Rhiannon Lloyd.
I ddathlu Gŵyl Ddewi trefnwyd
cawl dan ofal Mrs Lynne Davies.
Cafwyd adloniant bendigedig gan
‘Harmoni’ – pedair o ferched o ardal
Aberaeron, gyda Mr Wyn Maskell ar y
piano.
Yn mis Mawrth, cafwyd cyflwyniad
gan Brian a Margaret Daniel o ‘Rownd
yr Horn’ mewn lluniau. Diddorol iawn
oedd clywed yr hanes o’u teithiau o
gwmpas y byd.
Cynhelir barbeciw yng nghartref
Ann a Dilwyn Vittle i orffen y tymor ar
nos Iau, 6ed Gorffennaf 2017. Diolch yn
fawr iawn eto ymlaen llaw iddynt am y
croeso.
Geinor Griffiths
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Cwmni di-enw o adlonwyr aruchel yr eglwys yn poethi a phesychu
gydag ambell un amlwg wedi anghofio’r geirie !! Pwy feddylie !

Pedwarawd Harmoni o ardal Ciliau Aeron yn diddanu’r Gymdeithas
dros Ŵyl Ddewi – cafwyd noson hyfryd dros ben:
gwledd ar y byrddau yn gyntaf ac wedyn i’r glust.
- 13 -

Cegin Gareth

Adroddiad Gwaith
Cynnal a Chadw’r
Adeiladau, Ebrill 2017

Selsig a
Thatws Rhost
(Digon i 2)
Cynhwysion:
llond llwy fwrdd o
olew olewydd;
un winwnsyn mawr
wedi ei falu;
un pupryn coch wedi ei dorri;
un ewin garlleg;
un llwy fwrdd teim ffres;
300gm o datws newydd (heb eu pilio
ond wedi eu haneru);
6 selsig;
100gm gwin gwyn neu stoc llysiau;
halen a phupur.
Tymheredd:
220°C/ 200°C ffan/nwy rhif 7.
Dull:
1. Rhowch y cynhwysion mewn dysgl
fawr a’u troi nes eu gludo â’r olew.
2. Rhowch y cyfan mewn tun rhostio;
taenwch yn wastad cyn rhoi’r selsig
ar ben y cynhwysion.
3. Ychwanegwch halen a phupur.
4. Coginiwch am 30-35 munud cyn
troi’r selsig.
5. Arllwyswch y gwin/stoc i’r tun a’i
goginio am 20 munud.

Ar y 1af o Fawrth cynhaliwyd
cyfarfod o’r ymddiredolwyr yn y
festri. Cyflwynwyd adroddiad o’r holl
waith a gwblhawyd yn ystod y naw
mis diwethaf. Yr oedd y pwyllgor yn
gytûn fod y gwaith a gyflawnwyd gan y
crefftwyr yn dderbyniol dros ben ac o
safon uchel.
Yn ystod y cyfnod bu’n amlwg fod y
to sydd dros y toiledau yn y festri mewn
cyflwr gwael. Gan fod y pwyllgor yn
hapus â gwaith y saer coed, cytunwyd
derbyn ei amcangyfrif o’r gwaith allanol
o adnewyddu’r to.
Wedi gorffen y gwaith yma bydd
angen cyflawni gwaith ychwanegol tu
fewn i’r toiledau – tynnu lawr yr hen
do, gosod nenfwd newydd, gwaith
trydan, gosod rheiddiaduron newydd a
pheintio. Bwriedir cario allan y gwaith
yn ystod y misoedd nesaf.
Gareth Evans
(Dylid ychwanegu bod y diaconiaid
wedi cofrestru eu diolch i Gareth am
yr holl waith a gyflawnwyd ganddo ac
am ei ofal arbennig dros fuddiannau’r
eglwys – y Golygydd)

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

Capelmairaberteifi.org.uk

-- 14
1 --

Barbeciw Blynyddol
Nos Iau, 6 Gorffennaf
am 6.00yh
yn Pentwd Isaf
trwy garedigrwydd
Dilwyn ac Ann Vittle
Tocynnau, £5.00 yr un,
ar gael oddi wrth Gareth Jerman

Stori’r Geni, Rhagfyr 2016

Y Doethion yn eu hysblander

Yr Angylion yn cysuro’r Bugail
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Parti Pwdin Cymorth Cristnogol Cylch Aberteifi

Y Gweinidog a’r diaconiaid yn cyflwyno sieciau o £313 yr un
o gasgliad rhydd 2016 i bedair elusen:
Cymdeithas Parkinson, RNLI, Sefydliad Prydeinig y Galon
a Siambr Therapi Ocsijen Aberteifi, sef cyfanswm o £1,252.
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