Y NEGESYDD
RHAGFYR 2021
GAiR GAN Y GWEiNiDoG: Pethau Cudd

fod yr oedolion yn cynllwynio rhywbeth
arbennig dros gyfnod o wythnosau, heb
wybod yn union beth. Synhwyrem mewn
ambell awgrym efallai neu ambell i ystum
bod 'na drysorau yn ein disgwyl ni ond
roedd yn rhaid aros i weld.

CALENDR ADFENT
Yn y cof, mae’r Adfent a’r Nadolig bob amser
yn llawn o’r wefr o ddarganfod pethau cudd.
Meddyliwch am y calendr Adfent traddodiadol
gyda’i ddrysau bach, pob un yn cuddio
cyfrinach, darn o siocled a chipolwg o stori’r
geni i ryfeddu ato. Gyda’r Adfent, dydy’r
cyfan ddim yn cyrraedd ar unwaith, mae’n
rhaid aros.

Wrth edrych yn ôl i gyfnod ein
pletyndod, efallai ein bod ni’n cofio’r
cyfrinachau a’r cyffro oedd i’w cael yn y
cyfnod yma cyn y Nadolig. Byddem yn amau

Mae’n siŵr nad oes gan bawb atgofion
hapus o Nadoligau eu plentyndod a bod
llawer i gartref yn brin o arian i brynu
pethau drud i’w plant. Hawdd iawn
yw dweud hyn fel rhywun o deulu
cyffyrddus eu byd, ond mi oeddwn
i’n gwerthfawrogi’r pethau bach lawn
cymaint ag unrhyw anrheg fwy a ddoi o
dro i dro fel y go-cart yna oedd yn medru
cael ei addasu i fod yn sled ar gyfer yr
eira! Roedd 'na lawenydd mewn darganfod
y pethau fel bocs o ‘turkish delight’ neu
danjarîns, a chrwyn rheiny fel rhyw bapur
lapio llachar yn gofyn i gael ei rwygo er
mwyn darganfod y ffrwyth suddog tu
fewn. ond y peth pwysicaf oedd darganfod
y neges gudd roedd yr anrhegion i gyd yn
ei fynegi, ein bod yn cael ein caru a bod
'na fwriadau da ar y gweill ar ein cyfer.

Fel rhieni, dwi’n cofio gymaint o hwyl
gafodd Lloyd fy ngŵr a minnau wrth
i ninnau fwrw ein prentisiaeth fel
cynllwynwyr Nadolig. Mi wnaethon ni un
camgymeriad, fodd bynnag, sef prynu
hosan Nadolig yr un i’r ddau fab, rhai gyda
chlychau bach yn sownd ynddyn nhw.
Trïwch chi gripian i stafell wely plentyn
gydag un o’r rheini. Mae pethau wedi
newid dipyn erbyn hyn i mi wrth fynd yn
hŷn a’r cywion wedi gadael y nyth. ond
mae 'na newid mwy na hynny wedi

digwydd yn ein cymdeithas ni yn ei hagwedd
tuag at yr Ŵyl. Mae byd busnes yn gweld
y cyfnod yma cyn y Nadolig fel un cyfle
marchnata mawr sy’n dechrau rhywdro tua
diwedd Medi ac yn gorffen yn y sêl yn mis
ionawr er mewn ffordd o siarad dydy siopa
byth yn gorffen. Mae pobl yn fwy ymwybodol
o’r hyn sydd ar gael i’w brynu drwy’r flwyddyn erbyn hyn a bydd nifer yn prynu pethau
i’w hunain pan fyddan nhw’n eu gweld ar y
We. Pam gadael i rywun arall ddewis anrheg
Nadolig sy ddim yn ein plesio ni os fedrwn ni
ddewis yr union beth da ni eisiau ein hunain?

gyffredin sy’n cael profiadau digon
anghyffredin. Mae na ofn a dychryn a
thywyllwch yma ond llawer o gariad a
gobaith hefyd.

ond peidiwn â chael ein hudo’n ormodol
gyda manylion yr hanesion fel pa
anifeiliaid oedd yn y stabl neu beth oedd
lliw llygaid y camelod, ac anghofio'r pwy
a’r pam y tu ôl i’r cyfan. Wedi’i wau i’r
hanesion mae’r peth pwysicaf un - olion
bysedd y Rhoddwr Mawr ei hun a’r cariad
sydd ganddo tuag at bawb a phopeth a
greodd, a’i rodd o Fab sy’n dod i fod yn
ffrind ac achubwr y byd.

Does neb ohonom yn mwynhau aros am
bethau'r dyddiau hyn chwaith ac yn fwy na
hynny, fe fyddwn ni’n cwyno os na ddaw’r
pethau ar amser at y drws. A ddiflannodd y
profiad o aros yn ddisgwylgar, y
cyfrinachedd a’r cyffro o edrych ymlaen
ar gyfer y Nadolig yn llwyr tybed?
Dwi’n gobeithio ei fod yn dal yno i lawer o
deuluoedd.

Ac mae’r hen hanesion yma yn ein
hysbrydoli ni i fynd i chwilio yn ein
profiadau ein hunain am y pethau cudd
yna, y cariad, y llawenydd, y gobaith, a’r
posibiliadau rydym yn methu eu gweld
wrth i ni adael i ofnau ac amheuon,
sinigiaeth ac anobaith daenu haenen o
lwch dros y cyfan. Mae’r Rhoddwr Mawr
yn dal i roi i’r rhai sydd â chalonnau
agored disgwylgar i dderbyn.

Mae’r Adfent a’r Nadolig yn gyfle bob
blwyddyn i ni fel Cristnogion, a’r rhai o’n
cwmpas ni, i ddarganfod y trysor cudd sydd
yn hanes y Geni. Mae’r cymeriadau yn bobl

DioLCH, CoFio A GoBEiTHio

Dyna oedd teitl oedfa arbennig a gynhaliwyd ar ddydd Sul, Hydref 31ain yn Emaus ac ar zoom.
Rhannwyd yr oedfa yn dair rhan: Mawl a Diolch; Cofio a Gobeithio.
Yn y rhan gyntaf diolchwyd am waith gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, gofalwyr ac
eraill. Cymerwyd rhan yn addas iawn gan Bernard Jones, a Nora Varty, ill dau’n gweithio i’r
gwasanaeth iechyd.
Yn yr ail ran, canodd y gynulleidfa gân newydd, ‘Gyda’n Gilydd’, y geiriau wedi eu hysgrifennu
gan Casi a’r dôn ‘Beuno’ wedi ei chyfansoddi gan Gwennant Pyrs. Yna cofiwyd am y rhai a
gollodd eu bywydau yn ystod 2020/2021. Darllenwyd enwau aelodau’r eglwys a fu farw yn
ystod y cyfnod hwn, a hefyd enwau aelodau o deuluoedd yr eglwys. Yn dilyn hynny,
perfformiwyd ‘Canon yn D’ gan Pachebel gan Enid Griffiths ar yr allweddellau a Gwennant
Pyrs ar yr organ. Roedd y rhan hon o’r oedfa’n goffhad teilwng ac urddasol iawn.
Cymerwyd rhan gan rai a gafodd brofedigaeth yn ystod y cyfnod: Merynne, Meriel ac Eurfryn.
Gobeithio ac edrych tua’r dyfodol oedd thema rhan olaf yr oedfa ac yn y rhan hon nodwyd
priodasau a genedigaethau 2020/2021. Diweddglo’r oedfa oedd cyflwyno capsiwl amser gan
Tesni Owen. Gwnaethpwyd y capsiwl ar ffurf bocs pren gan Paul Smith a chuddiwyd y bocs yn
llofft y capel gan Ifan a Cian.
Fel y dywedodd Casi, cafwyd ‘munudau dwys ond hefyd munudau i ysbrydoli gobaith wrth
gefnogi’n gilydd ar ein taith drwy brofiadau anodd ein cyfnod.’ Diolch iddi hithau am oedfa
Elen Lansdown
gofiadwy.
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wrth fynd adre yn y nos,a dyna lenwi’r
ffyrdd a’r strydoedd gan garolau’r Geni.’

FY HoFF GARoL NADoLiG?

“I orwedd mewn preseb rhoed Crëwr y byd”
Credaf mai hon oedd y garol gyntaf imi ei
dysgu, un pennill yn unig. Mae’n garol y
tybiaf fod pawb yn ei gwybod.

Mae canu carol W.Rhys Nicholas “A welais
ti’r ddau a ddaeth gyda’r hwyr” ar Troyte’s
Chant yn cyfleu’r stori mewn ffordd
hamddenol ac yn rhoi gwefr imi. Hefyd mae
geiriau Hywel M Griffiths “Daeth eto Ŵyl y
Geni” ar yr alaw Almaenaidd Lorelei yn
gwneud i’r traed dapio a’r elfen ddawns
ddod i mewn.

Ar adeg y Nadolig pan yn blentyn, byddwn i
a ffrindiau yn mynd o gwmpas y pentre i
ganu carolau. Byddem wedi cael nifer o
ymarferion cyn mynd allan i ganu.
“I orwedd mewn preseb” oedd yn cael ei
chanu yn gyntaf, yna “Dawel nos”, “Suai’r
gwynt” gan orffen gyda “O deuwch
ffyddloniaid”.

Ond i mi yr un sy’n sefyll allan ydy carol arall
gan W. Rhys Nicholas “Mae’r nos yn fwyn ym
Methlehem” ar y dôn Vilda gan Caradog
Roberts, a anwyd yn Rhosllannerchrugog yn
1878 ac a fu farw yn 1935. Dangosodd dalent
ers yn blentyn,ac enillodd lawer o
wobrau. Graddiodd yn Rhydychen a bu’n
gyfarwyddwr cerdd ym Mhrifysgol Bangor.
Dyma bennill olaf y garol

Does dim gwell gen i na chlywed band pres
yn perfformio mewn Neuadd, Eglwys neu ar
y stryd,”O deuwch ffyddloniaid”. Mae’r
gwahoddiad yna i bawb - “Deuwch ac
addolwn Grist o’r nef”. Mae’n cyffwrdd y
galon.

“Gogoniant i’r goruchaf Dduw
Tangnefedd i’r holl fyd;
Ewyllys da a fyddo rhan
Y ddaear oll i gyd.”

Mae gen i restr hirfaith o garolau dwi’n eu
hoffi — rhai megis:
“Clywch lu’r nef”
“Wele Cawsom y Meseia”
“Wele gwawriodd dydd i’w gofio”
“Awn i Fethlem bawb dan ganu”
“Henffych iti Faban sanctaidd”

Dymunaf orffen y pwt yma gyda thrydedd
bennill Carol Nadolig gan Hedd Wyn
(Nadolig 1916) :
“Deuwch engyl eto i ganu
Uwch ein hen ryfelgar fyd,
Cenwch wrthym am yr Iesu
All dawelu’r brwydrau i gyd;
Yn y moliant
Uned holl deyrnasoedd byd.”

Dywedir mai o’r gair Ffrangeg ‘carole’, sef
‘dawns’, y daw carol. Dywed Robin Williams
yn ei lyfr “Esgyrn Eira” :
‘Ganrifoedd yn ôl ‘roedd y myneich yn canu
neges y Nadolig mewn Lladin, a fedrai’r
bobol ddim dilyn na deall nes i Ffransis o
Assisi drefnu gwasanaeth i ganu yn iaith yr
addolwyr . Ac wedi’r cwrdd hynod hwnnw
‘roedd y bobol mor hapus nes dal i ganu

Nadolig dedwydd a heddychlon ichi gyd.
Rhianwen Huws Roberts

Y BANC BWYD

Mae’r Banc Bwyd yn brin iawn o fagiau plastig cryf at
ddefnydd y rhai sy’n cael bwyd.
Os oes gennych stoc ac yn barod i’w cyfrannu,
tybed a fyddai modd rhoi gwybod i Delyth Murphy
a fydd yn trefnu eu casglu?
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01248 362621
delythm17@gmail.com

RALi BANGoR AR DDiWRNoD GWEiTHREDu BYD-EANG
AR YR HiNSAWDD
Cynhaliwyd myfyrdod i gefnogwyr Cymorth Cristnogol,
yng nghapel Emaus, cyn cerdded at y pier i ymuno â'r rali,
a cherdded at y cloc yn y dref i wrando ar nifer o siaradwyr.
Roedd tua 400 wedi ymgynnull yno.

CAPEL EMAUS

Cerdded wrth y pier
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Wrth y cloc yn y dref
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GWASANAETH DIOLCH, COFIO A GOBEITHIO
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Cian ac Ifan sy'n cario'r capsiwl amser.

CYCHoD GWEDDi EMAuS

Aeth llun ohonynt i Cymorth Cristnogol i'w gynnwys
yn arddangosfa Cymorth Cristnogol
yng nghynhadledd Cop 26
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CORNEL

POSAU

GARETH
ATEB
i BoS
TACHWEDD 2021

PoS NADoLiG

Dyma fersiwn o gân
Nadolig draddodiadol.
Recordiwyd y gân
gan yr Amgueddfa Werin yn 1963.
Y canwr oedd John Thomas
o Abercastell, ger Mathri,
sir Benfro.
-------------------------------------------Y PeRoT AR Y PReN PêR
Ar y cyntaf ddydd o'r Gwyliau
Fy nghariad roes i mi:
Y perot ar (y) pren pêr.

PoS PiANo

Mae wythawd
yn cynnwys
7 nodyn gwyn a 5 du.
Cyfanswm y nodau yw
(7 + 5) × 9 + 1, sef 109.

Ar yr ail ddydd o'r Gwyliau
Fy nghariad roes i mi:
Dwy glomen ddof...
Ar y trydydd dydd...
Tair giâr Ffrainc...

Ar y pedwerydd dydd...
Pedair gŵydd dew...
Ar y pumed dydd...
Pump deryn pert...

Ar y chweched dydd...
Chwe ceffylgyn...
Ar y seithfed dydd...
Saith cusan melys...

Ar yr wythfed dydd...
Wyth ceffyl (yn) cicio...
Ar y nawfed dydd...
Naw ceffyl halio...

Ar y degfed dydd...
Deg swllt ar hugain...

Ar yr unfed dydd ar ddeg...
Un ar ddeg o dwmplins...

Ar y deuddegfed dydd o'r Gwyliau
Fy nghariad roes i mi:
Deuddeg pâr o sgidiau,
Un ar ddeg o dwmplins,
Deg swllt ar hugain,
Naw ceffyl halio.
Wyth ceffyl (yn) cicio,
Saith cusan melys,
Chwe ceffylgyn.
Pump deryn pert
Pedair gŵydd dew,
Tair giâr Ffrainc,
Dwy glomen ddof,
Y perot ar (y) pren pêr.

DYMA’R PoS:
sawl anrheg
a gefais i gyd
dros y Gwyliau?

BYDD YR ATEB
YN RHiFYN ioNAWR.
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Hydref ar dir Emaus.

Y goeden diwlip (Liriodendron tulipifera) yn
dangos ei lliwiau hydrefol

Lluniau gan Catrin Evans

CAWS LLYFFANT

Hypholoma Fasciculare,
neu Torthau'r Tylwyth teg
(Sulphur tuft yn Saesneg).
Ffwng cyffredin
sy'n tyfu mewn
grŵpiau mawr
ar foncyffion marw.
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CERDD DANT CANu GWERiN A’R GERDDoRFA

Cefais y fraint yn ddiweddar o fod yn rhan o brosiect gyffrous gan Radio Cymru, lle trefnwyd 8
o’m ceinciau cerdd dant ar gyfer Cerddorfa Gymreig y BBC gan y cerddor amryddawn, Owain
Roberts. Rhaid oedd i mi greu gosodiad a chyfalawon ar wyth o gerddi o’m dewis ar gyfer yr
artistiaid Gwenan Gibbard, Linda Griffiths a’i merch Lisa Angharad a Glain Rhys. Yn cydlynu’r
cyfan gyda barddoniaeth yr oedd Iestyn Tyne. Trefnodd Owain a minnau gyfuniad o dair alaw
werin yn ogystal. Profiad gwefreiddiol oedd recordio’r cyfan gyda’r gerddorfa o dan arweiniad
Owain yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fis Hydref. Roedd sawl un o’m
ceinciau wedi eu cyfansoddi‘n benodol fel rhoddion i ffrindiau, neu er cof am anwyliaid, felly
roedd gwrando ar y perfformwyr a sain fawreddog y gerddorfa’n eu perfformio yn brofiad
emosiynol iawn i mi.

Ymysg y cerddi a ddewisais oedd ‘Dau lygad ar un wlad’ Myrddin ap Dafydd, ‘Mae gen i
freuddwyd’ Gwyn Thomas, ‘Heno’ Gerallt Lloyd Owen a ‘Gweddi Eli Jenkins’ addasiad T James
Jones. Ceisiais amrywio’r rhaglen trwy gyfansoddi ar gyfer unawdydd, deuawd a thriawd.
Cafwyd ymarfer am y tro cyntaf y noson cyn y recordiad yn ystafell Grace Williams yn
y Ganolfan, a dyna yn wreiddiol oedd nod y prosiect – cyfuno’r clasurol (y Gerddorfa) a’r
gwerinol, sef Cerdd Dant a Gwerin .
A’r Ŵyl Cerdd Dant wedi ei gohirio am flwyddyn arall, braf oedd ymgymryd â thasg uchelgeisiol
a heriol ond gyda Cherdd Dant
yn ganolog iddi. Erys y profiad
yn fy nghof am amser maith.
Gobeithio ein bod wedi torri tir
newydd gyda’r prosiect ac wedi
symud y grefft yn ei blaen,
ond heb golli’r egwyddorion
sylfaenol
a gysylltir gyda
Cherdd Dant.
Darlledwyd
y
rhaglen
’Cerdd Dant, Canu Gwerin a’r
Gerddorfa’ a gyflwynwyd gan
Lisa Gwilym ar ddydd Sul
14/11/21 am 1.00 a gellir ei
chlywed ar BBC Sounds.
Llongyfarchiadau i Gwennant ar greu campwaith oedd yn fwynhad pur - (Gol.)

Gwennant Pyrs

Byddwn yn cynnal bore coffi Traidcraft unwaith eto
ar Ragfyr 4ydd o 10-12 o’r gloch.
Bydd yr un canllawiau’n bodoli ar gyfer y siop, a’r ystafelloedd cymdeithasu.
Cofiwch ddod â’ch cwpan efo chi.
Hwn fydd y cyfle olaf i brynu nwyddau tan mis Chwefror,
a’r cyfle olaf i archebu o’r catalog cyn y Dolig.
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth drwy’r flwyddyn.
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Catrin evans

EMYN i GYMRu

Beth ydy eich hoff emyn? Beth sy’n bwysig yn y pendraw, y geiriau, y dôn neu’r berthynas
rhyngddynt? Mae gan bawb ei ffefryn a mater o farn ydy hi ond dyma gwestiwn anodd os nad
amhosibl ei ateb. Dywedodd rhywun rywdro, ei fod fel gorfod dewis eich hoff blentyn! Beth
bynnag am hynny, pleidleisio dros eich hoff emyn, oedd y dasg a osodwyd i’r cyhoedd fel rhan
o ddathliadau penblwydd y gyfres eiconig ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ yn chwedeg oed
eleni. Does yr un rhaglen deledu Gymraeg wedi bod ar y sgrîn gyhyd, a theg nodi ei bod yn hŷn
na’r rhaglen gyfatebol Saesneg ‘Songs of Praise’.
Darlledwyd dau rifyn arbennig o ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ i nodi’r garreg filltir hon.
Aeth y gyntaf â ni nôl i’r dechreuadau ac i ddyddiau Mansel Thomas ac Arwel Hughes gan mai
nhw fu’n bennaf gyfrifol am sefydlu’r rhaglen. ‘Emyn i Gymru’ oedd enw’r ail raglen pryd y
datgelwyd pa emynau oedd wedi dod i’r brig yn y gystadleuaeth. Pleidleisiodd ychydig dros fil
o bobl dros eu hoff emyn allan o restr fer o ddeg.

Clywais amryw’n synnu nad oedd ‘Cwm Rhondda’ na ‘Hyfrydol’ ar y rhestr fer, ac eraill o’r
farn nad cystadleuaeth ddylai hon fod. Diau bod pobl y Rhos wrth eu boddau, oherwydd ymhlith
y deg emyn ar y rhestr fer, ’roedd dau gan aelodau o’r un teulu sef ‘in Memoriam’ gan John
Hughes, a ‘Tydi a Roddaist’ o waith ei frawd Arwel, un yn bumed a’r llall yn chweched. Priodol
felly oedd dewis yr arweinydd adnabyddus, Owain Arwel Hughes, i arwain y canu a’r moliant.
Fel y dywedodd y cyflwynydd, Huw Edwards, ‘Mae pob emyn yn haeddu bod ar y brig. Mae
ein cyfoeth diwylliannol a chrefyddol yn destun rhyfeddod’.

Yr emyn a ddaeth i’r brig oedd ‘Bro Aber’ o waith Haydn Phillips a’r geiriau gan John Roberts.
Ffrwyth cystadleuaeth cyfansoddi emyn-dôn yn Eisteddfod Môn 1983 yw’r emyn yma, a braf
gweld un cymharol fodern yn ennill y dydd. Yng ngeiriau un o’r beirniaid ‘Dyma emyn pwerus,
emyn sy’n ein dyrchafu ac wrth gwrs, mae’r dôn yn cydfynd yn berffaith’.Yn ail daeth ‘in
Memoriam’ a’r trydydd oedd ‘Gwahoddiad’. Mater o farn ydy hi yn y pen draw, ond byddai’n
ddiddorol gweld pa emyn fyddai wedi dod i’r brig pe bai’r gystadleuaeth wedi ei chynnal yn
Emaus! Tybed a ddylid gofyn hefyd, gyda chrefydd ar drai a’n cynulleidfaoedd yn heneiddio
ac yn lleihau, a fydd y rhaglen yn dal i gael ei darlledu pan ddaw’r canfed penblwydd? Gyda
llaw cyn i chi holi, fy newis i fyddai ‘Arwelfa’!
Nia Llwyd

NoDYN YCHWANEGoL 1

NoDYN YCHWANEGoL 2

O ddiddordeb arbennig i mi oedd yr emyn
yn yr 8fed safle, emyn E. Cefni Jones,
‘Pan oedd Iesu dan yr hoelion’ ar y dôn
‘Coedmor’ gan R. L. Jones. Bu’r Parchedig
Cefni Jones yn weinidog ar Penuel o 1920 –
1941 ac mae gen i gof plentyn ohono yn ei
henaint.
Yn y gyfrol ‘Cydymaith Caneuon Ffydd’
dywedir bod y dôn ‘wedi tyfu yn un o donau
enwocaf Cymru, gydag emyn E Cefni Jones
yn briodas lwyddiannus a phoblogaidd’. Heb
os nac onibai, mae’n un o fy hoff emynau i.
Elen Lansdown

Yr oedd fy nain - Jane Morris yn ffrindia mawr
efo E Cefni Jones. Yr oedd y ddau wedi eu dwyn
i fyny yn Rhostrehwfa Llangefni ac yn mynychu
Capel Cildwrn.
Pan oedd gwasanaeth teyrnged iddo ym
Mhenuel, gofynnodd fy nain i mi fynd a hi yno
efo’r bws o Ddinorwig ac ar derfyn y
gwasanaeth, fe’i harweinais i’r sêt fawr i
gyfarfod Cefni Jones.
Y peth cyntaf a ddywedodd wrtho oedd “Sut wyt
ti ers stalwm Edwart” ac yn union dyma fo’n
dweud “Shân Ty Coch - y chdi ydi’r unig un yn y
byd sy’n fy ngalw yn Edwart”.
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Eirwyn Morris

T4U

DIoLCH o GALoN

Ar ran Grŵp Achub y
Plant Ynys Môn
hoffwn ddiolch yn
ddiffuant i bawb
a gyfrannodd
tuag at yr elusen.
Cafwyd y swm
anrhydeddus o £1220
ac anfonwyd ef yn
syth i’r Gronfa Ymateb i Argyfwng.
Yn gywir,
Elen Lansdown

BLODAU

Casglwyd bocsys T4U fore Sul ganol
Tachwedd er mwyn eu trosglwyddo i
Ysgol David Hughes. Deuthum â bag
du i’w rhoi ynddo ond nid oedd hanner
ddigon mawr! Roedd aelodau Emaus
wedi bod mor hael ag arfer ac
wedi ymateb yn rasol i’r cais am
gyfraniadau i’r elusen haeddiannol
yma. Casglwyd 15 o focsys i gyd.
Bydd gwirfoddolwyr yn eu cludo i
Moldavia, Belarws, Rwmania, Ewcrain
a Georgia (yno am y tro cyntaf).
Yn ddiddorol iawn, mae rhan fwyaf o’r
gwledydd yma ar y ffîn â Rwsia ac fel
y gwyddom mae’n ddyrys iawn mewn
rhai mannau ar y funud.
Fe allwn ond dychymygu beth fydd
gwerth y bocs i’r plentyn neu’r cartref
fydd yn eu derbyn.
Diolch ichi unwaith eto am fod mor
ufudd.

Diolch yn fawr i Ann Roberts
ac Elen Lansdown
am ofalu fod blodau wedi eu gosod
yn y capel
ar gyfer oedfaon mis Tachwedd.
Meriel

merielparry@gmail.com

ENGLYNioN i’R NADoLiG

Dyma englyn a gyfansoddwyd gan James Nicholas.
Yn anffodus, does dim wedi newid
mewn pymtheng mlynedd.

NADoLiG 2006
A oes un seren heno – i’w gweled
A’i golau’n cyfeirio
i fan heb ’run arf yno
Na briw hil i rannu bro.

Y llynedd, a ninnau yn y cyfnod clo,
derbyniais yr englyn hwn gan Annes Glynn.

NADoLiG 2020
Fe ddaw – Gŵyl amgen fydd hi – â’i charol
wahanol eleni
ond seren yr un Geni
oleua’n nos dawel ni.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
llawn bendithion i bawb ohonoch.

Siân Arwel Davies
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Elen

oEDFA’R BoRE AR RADio CYMRu,
DYDD SuL, TACHWEDD 21

Casi Jones, ein gweinidog, oedd yn gyfrifol am yr oedfa hon. Roedd yr oedfa’n trafod hiraeth: hiraeth am gwmni Duw, hiraeth am adnabod Crist a hiraeth am gwmni pobl eraill. Seiliwyd yr oedfa ar Salm 42 a Llythyr Paul at
y Thesaloniaid a chafwyd darlleniadau gan Morgan Sion, un o aelodau ifanc
Emaus.
Yn britho’r rhaglen roedd darnau addas o gerddoriaeth gan Gôr Lleisiau’r
Cwm, Rhisiart Arwel, Sara Meredydd a Chwmni Theatr Maldwyn, a Gildas
ac Angharad Brinn.
Yn ddiarwybod i ni yn Emaus, cawsom ragflas o’r oedfa yn gynharach yn y
bore.
Mae modd gwrando arni eto ar ‘BBC Sounds’.
Elen Lansdown

~~~~~ TREULIO NADOLIG DRAMOR ~~~~~
NADoLiG YN Y WLADFA

Wrth ddechau sgwennu hwn dyma sylweddoli imi dreulio deg Nadolig yn y Wladfa! Roedd y
cyntaf yn y flwyddyn 1985 ac o edrych yn ôl ar y Nadolig hwnnw rwy’n sylweddoli i’r Ŵyl newid
y tu hwnt i bob adnabyddiaeth erbyn hyn. Fyddai’r rhai sy’n mynd o Gymru ac yn treulio’r
Nadolig yno rwan ddim yn credu ein bod yn sôn am yr un wlad. Doedd fawr ddim dathlu fel a
geir yma, syml iawn oedd unrhyw anrhegion ac ar Noswyl Nadolig y ceid y pryd mawr. Agorid
yr anrhegion am hanner nos, ceid gwin gwyn pefriog i’w yfed a pan dulce i’w fwyta. Erbyn hyn
mae pawb yn adnabod y pan dulce ond fel panettone. Mae’n rhyfedd fel mae’r byd wedi mynd
yn un wlad fawr ond mae’r Wladfa’n dal i ddathlu Noswyl Nadolig a does fawr o awydd codi’n
gynnar ar neb ar y 25.

Sut Ŵyl ydi’r Nadolig heddiw? Mae’r capeli yn dal i gynnal gwasanaeth Nadolig y plant ond
diflannodd yr ychydig Gymraeg oedd ynddynt bron yn llwyr. Yn ffodus, daeth yr ysgolion
Cymraeg gan gynnal eu cyfarfod Nadolig drwy gyfrwng y Gymraeg, rhywbeth na freuddwydiodd
neb amdano yn y flwyddyn 1985. Mae mwy o arwyddion allanol fod y Nadolig ar y ffordd gan
fod llawer o’r siopau’n gwneud ymdrech i addurno’r ffenestri. Cofiwch ei bod yn ganol haf yn
y Wladfa, felly peth digon od ydi gweld ffenast siop efo Siôn Corn ynghanol eira ffug, nid bod
eira o unrhyw fath yn weladwy yn y Wladfa, hyd yn oed ganol gaeaf!

Roeddwn i’n ddigon ffodus i dreulio bron pob dydd Nadolig ym Mhlas y Graig gyda Tegai a Luned
a’r teulu a chael diwrnod digon tebyg i Nadolig fy mhlentyndod. Fu erioed fawr o sbloets yn
ein tŷ ni ac felly’n union oedd hi yno. Cyrraedd ganol y bore a gwneud rhyw fanion fel plicio
tatws oedd i fynd gyda chig oer a salad. Ar un adeg ceid pwdin dolig os byddai rhywun wedi
dod ag un yn anrheg o Gymru, ond doedd neb fawr o awydd pwdin poeth yn y gwres mawr. Na,
salad ffrwythau oedd y pwdin ran amlaf ac os oedd y teulu wedi cael bocs o siocled yn anrheg,
yna roedd mynd mawr ar hwnnw, yn enwedig os oedd o’n dod o’r ‘hen wlad’ gan eu bod yn
credu bod popeth o Gymru’n arbennig o dda.

Nid pawb oedd yn treulio’r Nadolig yn yr un ffordd. unwaith mi fues i ar y ffarm a chael asado
yno a threulio’r pnawn ar lan yr afon, ond fues i erioed ar lan y môr er bod llawer iawn yn
treulio’r diwrnod yno. Mae’n siwr petai rhywun arall yn ysgrifennu ar y testun yma y byddai’r
cynnwys yn gwbl wahanol, ond felly mae fy Nadoligau i, y gymysgfa ryfedd o ddeg ohonyn nhw,
yn aros yn y cof.
Cathrin Williams
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NADoLiG YN AMERiCA 1957

-----------------------Ar draws yr Unol Daliaethau o America (UDA),
mae yna ystod eang o’r ffurf mae gwahanol
ddiwylliannau yn treulio’r Dolig - o’r rhai sydd ddim
yn dathlu o gwbl i’r rhai sy’n mynd dros ben llestri
efo’i dathlu.
Yr ydw’i wedi treulio’r Nadolig oddi cartref nifer o
weithiau. Yn California, Wisconsin, Arizona a
Kansas. Y tro cyntaf oedd yn 1957.

Ar ôl graddio ym Mangor, fe gefais ysgoloriaeth i
wneud ymchwil i ffosiliau planhigion o’r oes
Garbonifferaidd (tua 270 miliwn o flynyddoedd yn
ôl) ym Mhrifysgol Kansas, lle yr oedd arbenigwr yn
y pwnc.
Yr
oedd
amodau’r
ysgoloriaeth a hefyd y
visa yn datgan, fy mod i
ddysgu myfyrwyr hanner
yr amser a ffitio’r
gwaith ymchwil
i’r
amser oedd yn weddill!

Fe gyrhaeddais dref
SS STATENDAM
Lawrence, Kansas lle
roedd y Brifysgol,
ym Medi 1957 wedi
mordaith 7 diwrnod
o Southampton i
Efrog Newydd ar y llong newydd sbon yr
S.S. Statendam, ac heb aros, yn Efrog Newydd, yn
syth ar ôl glanio, ar daith dau ddiwrnod ar
fws y cwmni enwog “Greyhound” o Efrog
Newydd i Kansas. Buan
iawn y cefais fy hun yng
nghanol aelodau’r adran
a oedd yn hynod o
groesawgar a chyfeillgar
ac fe wnes i setlo i lawr
yn syth.

Tua mis ar ôl cyrraedd, fe ddaeth
parsel o fwydydd o California i’r
adran wedi ei gyfeirio i mi. Yr oedd
Mam wedi hysbysu ei chyfnither
drwy lythyr, fy mod wedi cyrraedd
Kansas. Yn y parsel yr oedd cerdyn
gwahoddiad i dreulio cyfnod y
Nadolig efo Yncl Evan ac anti
Cerdyn adnabod
Jennie yn Berkeley, California.
y Brifysgol

------------------------

Ym Medi 1908 fe ymfudodd ewythr fy Mam - Evan brawd
i’w mam i America. Ar y dechrau i weithio yn chwareli
llechi Pennsylvania ond fe’i persiadwyd gan Gymro or enw
Hugh Lloyd, Y Gors i fynd efo fo i California i chwilio am
aur, ond methiant llwyr fu’r antur honno.
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Fe briododd Yncl Evan efo Cymraes (Anti Jennie) a
gyfarfyddodd tra yn Pennsylvania.

-----------------------Pan gefais y gwahoddiad i dreulio’r Dolig, wnes i
ddim sylweddoli ar y pryd mai fi fuasai y cyntaf
o’r teulu i Yncl Evan gyfarfod ers 1908 - ni
ddychwelodd i Gymru ac ni aeth neb o fy nheulu
i California.
Fe lwyddais, ar amser prysur iawn o gwmpas y
Dolig, i gael tocynnau hedfan efo TWA o Kansas
City, Misouri i Oakland yn agos i
San Fransisco. Ar ôl glanio ym
maes awyr Oakland, ar ddydd
Llun Rhagfyr 23ain, fe welais
drwy’r drws gwydr fod baner y
Ddraig Goch yn cael ei chwifio
yng nghanol grwp o tua dwshin
o bobl.

Fe wnes i adnabod Yncl Evan yn
syth oddiwrth y llun ohono oedd
Mam wedi ei yrru i mi. Fe
redodd tuag ataf ac er syndod
mawr imi, dechreuodd pawb yn
y grwp ganu “Hen Wlad fy
Nhadau”. Yr oedd Yncl Evan ac
Anti Jennie wedi dweud yn y
Yncl Evan
Capel Cymraeg yn Oakland fy
mod yn dod atynt dros y Dolig ac yr oedd Kathryn
Williams, organydd y capel wedi casglu rhai o’r
aelodau i ffurfio parti bychan i’m croesawu,
yr oedd yn brofiad emosiynol tu hwnt a
bythgofiadwy pan sylweddolais eu bod yn canu
i’m croesawu.

Ar ôl teithio o Faes awyr Oakland i dŷ fy nheulu yn
Berkeley yr oedd hi’n hwyr y nos ond yr oedd Yncl
Evan yn fy holi am bawb a phopeth draw yng
Nghymru, ac yr oedd hi yn bell dros hanner nos
pan gefais fynd i’r gwely.

Yr oedd awyrgylch tŷ Yncl Evan yn hollol
Gymreig. Cymraeg oedd iaith yr aelwyd a steil y
dodrefn yn gyfarwydd efo’r dresal, setl a chloc
mawr. Ond yr oedd dipyn o wahaniaeth y tu allan.
Yr oedd y tŷ ar stryd gyda coed oren yn llawn
ffrwyth bob ochr i’r ffordd a blodau na fuaswn yn
disgwyl eu gweld yn blodeuo dros y Dolig yn eu
gardd.
Y diwrnod wedyn (Gwylnos Nadolig) yr oedd rhestr
hir o weithgaredd ac ymweliadau wedi ei pharatoi
ar gyfer y dydd. I ddechrau, yr oedd Gladys
(cyfnither Mam a merch Yncl Evan ac Anti Jennie),
a oedd yn byw ychdig o strydoedd i ffwrdd, wedi
ein gwahodd i frecwast 7:00 o’r gloch y bore. Cyn
bwyta, fe rannwyd anrhegion.

Yr oeddwn i’n meddwl ar y pryd ei bod hi’n
anarferol rhannu anrhegion Nadolig ar fore’r dydd
cyn y Nadolig, ond yr oeddwn i’n barod i dderbyn
unrhyw beth newydd mewn gwlad ddieithr.
Erbyn gweld, y rheswm ein bod wedi ymgynnull i
gael brecwast cynnar oedd i wneud yn siwr ein bod
yn cyrraedd capel Cymraeg Oakland erbyn 10 o’r
gloch.

Ar ôl y gwasanaeth roedd nifer fawr o’r bobl eisiau
ysgwyd fy llaw a son am eu cysylltiadau efo Cymru.
Erbyn hyn yr oedd fy mhen yn troi, yr oedd yn hwyr
iawn y noson cynt pan gefais fynd i’r gwely, ac yr
oedd yr holl sylw yn flinedig. Ond yr oeddwn yn
medru ymlacio llawer mwy efo’r profiadau nesaf.
Picnic i’r teulu, yn agos i bont enwog y ‘Golden
Gate’, ac wedyn teithio i lawr arfordir gorllewinol
California i lan y môr yn Jenner ac yno gweld y
tonnau mawr a throchi fy nhraed yn y Môr Tawel
amy tro cyntaf.
Cafwyd cinio gweddol
draddodiadol heblaw am
un cynhwysyn - Abalone sy’n fath o falwoden môr.
Doedd o ond yn blasu fel
cyw iar, ond yr oedd yn
ABALONE
rhaid i mi ei ganmol ar ôl
iddynt chwilio am rywbeth gwahanol o Galifornia.

Yn gynnar iawn ar fore ddydd Nadolig, fe ges fy
neffro gan swn curo ar ddrws yr ystafell wely - dau
o fechgyn Gladys, cyfneither Mam oedd yno. Un tua
ddeuddeg oed a’r llall yn naw, efo’i anrhegion Dolig.
Ym mysg eu anrhegion oedd pêl fasged ac er mwyn
ceisio bod yn foesgar fe wnes i gytuno i fynd efo nhw
i ymarfer. Yr oeddynt yn feirniadol tu hwnt am fy
anallu i sgorio pwntiau ac fy niffyg gwybodaeth am
y rheolau.
------------------------

Fe aeth y ddau ymlaen i fod yn weinidogion - yr hynaf,
David, wedi ymddeol, a’r brawd ieuengaf, John, yn dal i
fod yn weinidog yn nhalaith Nebraska - dim ond gobeithio
eu bod wedi bod yn fwy trugarog efo aelodau eu
cynulleidfoedd nag y buont efo fi y bore hwnnw!

-----------------------Yn ystod bore Dolig fe ddaeth Edgar, brawd Gladys,
draw i ddymuno Nadolig Llawen i’w rieni ac i
minnau. Yr oedd Edgar yn ddeintydd ar gyrion San
Francisco ac yr oedd yn amlwg wedi cael yr orchwyl
o edrych ar fy ôl tan amser y cinio Dolig am chwech
o’r gloch. Fe aeth a mi i ddechrau i’w ddeintyddfa
ac yno dangosodd i mi ei degan diweddaraf - erfyn
uwchsonig i lanhau dannedd, a chefais fy annog i’w
ddefnyddio ar benglog ci. Yn ôl Edgar, yr oedd yn un
o’r ychydig rai yn San Fransisco oedd yn defnyddio’r
erfyn yr adeg honno.
Yr oedd Edgar wedi paratoi ein taith o gwmpas San
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Fransisco yn ofalus. Rhan o’r daith ar y ‘cable
cars’ yr unig rai sy’n bodoli yn yr holl fyd : mae
ceblau dur yn symud yn ddi-dor o dan y strydoedd
ac mae bob car yn medru gafael a rhyddhau o’r
ceblau, ac felly doedd dim angen cael peiriant
yn y ceir i’w gyrru. Y man cyntaf i ni gerdded
drwyddo oedd ‘China Town’ dyma’r ardal Sineaidd
mwyaf poblog y tu allan i China ac ychydig iawn
o’r trigolion oedd yn siarad a deall Saesneg
yr amser hynny. Yr oedd yn hynod o liwgar a
diddorol.
Y lle nesaf ar ein taith oedd mynd ar fryncir
bychan i gael golwg ar ynys Alcatraz trwy
delesgop. Yn 1957 yr oedd Alcatraz yn garchar
diogelwch uchaf gyda carcharorion o’r math
gwaethaf ond ers 1963 fe beidiodd a bod yn
garchar ac erbyn heddiw mae’n atynfa
boblogaidd iawn i ymwelwyr. O’r bryncyn fe
aethom i’r Fishermen’s Warf - lle yr oedd siopau’n
gwerthu pysgod o bob math, tai bwyta ac
arddangosfeydd.

I orffen y daith p’nawn Dolig, fe aeth Edgar a
fi i ‘Muir Wood”. Yma roedd coed hynafol y
“Coast Redwood (sequoia sempervirens) a’r
“Giant Redwood (metasequoia gigantea). Mae
ambell i goeden yno dros 2000 oed ac yr oedd
diddordeb gen i am fod ffosiliau ohonynt 240
miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Muir woods
------------------------

O ddiddordeb, y mae engraifft dda ym mharc Castell
Penrhyn - coeden a blannwyd gan y Frenhines Victoria,
ac mae nifer fawr o engreifftiau da yng ngerddi
Bodnant.

-----------------------Yr adeg honno - cymaint oeddwn yn mwynhau bod
yn Muir Woods - fe aeth y cynllunio amser gofalus
ar gyfeiliorn, ac yr oedd Anti Jennie yn flin wrth
Edgar am fod yn hwyr i ginio Dolig - ac arna’i oedd
y bai! Yr oedd y cinio Dolig yn hwyr ond yn y
diwedd, ar ôl egluro, yr oedd pawb yn hapus am
fy mod i wedi mwynhau fy hun.

Dyna, mwy na heb, beth ddigwyddodd ar Nadolig
1957 - cefais bron i wythnos wedyn i ymlacio yng
nghwmni fy nheulu Americanaid cyn dychwelyd
i’r Brifysgol yn Kansas.

- Eirwyn Morris

AWSTRALIA 2004

Ar ôl cyntun bach amser cinio gan bod y plant
wedi codi’n gynnar iawn i agor anrhegion,
aethom i gyd am dro bach i lawr at yr afon
(The Swan River sy’n llifo trwy Perth – bydd
sawl un yn gyfarwydd â’r dywediad ‘up the
Swannie’. Er gwaethaf honiadau ambell
Awstraliad, mae’n debyg mai Afon Suwannee
yn Florida ydi tarddiad y dywediad hwnnw!)

Treuliodd ein teulu ni Nadolig 2004 yn
Fremantle, gerllaw dinas Perth yng Ngorllewin
Awstralia. Roedd Dean y gŵr yn gweithio yn
ysbyty’r dref a minnau’n fam llawn amser i
Daniel, oedd yn dair a hanner ar y pryd,
ac Aron oedd bron yn flwydd. Dim hanes o
Morgan Tecwyn bryd hynny!

Felly, er nad ydio’n cofio’r achlysuron wrth
reswm, treuliodd Aron ei Nadolig cyntaf a’i
benblwydd cyntaf yn Awstralia. Dyma luniau
i’w atgoffa!

Y gwahaniaeth amlycaf wrth gwrs oedd y ffaith
ei bod yn haf yn Awstralia ym mis Rhagfyr, ac
yn chwilboeth! Rwy’n cofio’n iawn gwneud
mymryn o siopa Nadolig ddechrau Rhagfyr,
a’r gân ‘Let it Snow’ yn tincial dros y tanoi.
Y llinell gyntaf yw ‘The weather outside is
frightful’ – wel, mi oedd hi’n 35C! Yn amlwg,
roedd y caneuon Nadoligaidd arferol a’r
carolau i gyd wedi eu creu yn hemisffer y
Gogledd. Roedd yn teimlo’n anghydweddol
iawn i fod mewn hinsawdd mor wahanol i’r
arfer i ddathlu’r Ŵyl.

Catrin elis Williams

Mae’n arferiad yn Awstralia i gael bwyd môr ar
Noswyl Nadolig – cimwch, gorgimychiaid ac
yn y blaen – felly rhaid oedd i ninnau wneud
ymdrech i fod ‘run fath â phawb arall wrth
gwrs. Dim twrci, stwffin a thatws rhost
y flwyddyn honno, ond picnic ar y traeth
ddiwrnod Nadolig. Roedd hi’n beryglus o
boeth a hawdd llosgi erbyn canol dydd, felly
yr arferiad oedd codi’n gynnar iawn a chael
brecwast ar y traeth i bob pwrpas. Roedd
gennym babell fach bwrpasol i fochel y plantos
rhag yr haul tanbaid, a digonedd o eli haul
wrth gwrs. Roedd potyn mawr 5 litr efo pwmp
arno o eli haul yn byw yn ymyl y drws ffrynt
trwy gydol ein cyfnod yn Fremantle. Go brin
bod angen hynny ym Mangor unrhyw gyfnod o’r
flwyddyn!

YR YSGoL SuL

Cytûn Bangor

Bydd aelodau o eglwysi Bangor
yn canu carolau tu allan i
Morrisons, Bangor Uchaf,
am 6 o’r gloch
nos Wener, Rhagfyr 17.

Casgliad ar gyfer Cymorth Cristnogol.
Croeso cynnes i bawb.

Eleri

RHoDDioN TuAG AT NADoLiG
YR YSGoL SuL

Mae angen cyfraniadau ariannol
ar gyfer yr uchod.
Bydd Dilwen yn falch o dderbyn
unrhyw rodd
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Diolch

BLWYDDYN AWEN YN LLuNDAiN

Mae hi bellach yn dros flwyddyn ers i mi symud i fyw i Tooting yn ne orllewin Llundain. Dwi’n cofio’r
dyddiad yn iawn (y 6ed o Dachwedd!) gan i mi symud ar ddiwrnod olaf cyfnod clo lleol Bangor, a
diwrnod cyntaf cyfnod clo “firebreak” Llundain! Dwi’n ffodus iawn o gael bod yn byw â dwy Gymraes,
un sy’n was sifil a’r llall yn delynores.

Symudais i Lundain i ddechrau ar fy swydd fel Cynorthwydd Ymchwil yng Nghomisiwn y Gyfraith.
Comisiwn y Gyfraith ydy’r corff anadrannol sy’n adolygu’r gyfraith, boed yn adnewyddu
cyfreithiau sydd wedi heneiddio, neu greu fframweithiau cyfreithiol i ddelio â heriau newydd (megis
rheoli ceir sy’n gyrru eu hunain, neu asedau digidol!).
Trwy gydol fy nghyfnod yn y Comisiwn, rydw i wedi bod yn gweithio ar brosiect sy’n adolygu’r Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru. Er nad ydy cyfiawnder wedi ei ddatganoli, mae yna oddeutu 9
o dribiwnlysoedd datganoledig sy’n ymwneud â rhai o brif faterion datganoledig (iechyd meddwl,
amaeth, eiddo, addysg ayyb). Does yno ddim fframwaith i uno’r tribiwnlysoedd, felly mae’r prosiect
yn holi a oes angen system dribiwnlysoedd unedig i Gymru.

Mae’n waith hynod ddiddorol, sydd wedi cadw fy nghysylltiad â Chymru yn gryf! Rhyfedd ydy gyrru
e-byst yn Gymraeg yn ddyddiol o’r swyddfa yn Westminster!
Roedd Llundain yng Ngaeaf 2020 yn brofiad hollol unigryw, hawdd iawn oedd cerdded lawr
Regent Street heb basio yr un adyn byw. un gronyn o normalrwydd oedd cael mynd i Gapel Cymraeg
Canol Llundain ger oxford Circus ar gyfer y Gwasanaeth Nadolig. Bellach mae Llundain
mor brysur ag erioed!

Rydw i hefyd yn aelod o Gôr Llundain, sy’n ymarfer yn y Capel yn wythnosol. un peth sy’n dod â
phleser mawr i mi am fyw yn Llundain ydy bod mor agos at yr holl theatrau! Rydw i’n hoff o chwilio
am docynnau “ar y diwrnod”, yn enwedig ar gyfer y sioeau cerdd!

Bellach, rydw i’n gweithio rhan amser yng Nghomisiwn y Gyfraith, wrth i mi astudio’r Cwrs Ymarfer
Cyfreithiol (yr “LPC” – y fersiwn cyfredol o’r hen “articles”) yn llawn amser. Flwyddyn nesaf, byddaf
yn dechrau ar fy swydd newydd fel cyfreithiwr dan hyfforddiant i gwmni cyfreithiol yn y Ddinas.

un fendith o gadw’r arfer o “weithio o adref” wedi’r pandemig, ydy gallu gwneud hynny ym Mangor!
Braf ydy cael dod adref bob hyn a hyn i weld fy ffrindiau coleg, ysgol a fy holl deulu, pawb o fewn
tafliad carreg i’w gilydd. Dyma edrych ymlaen at y Nadolig yn barod!
Awen edwards

Mae ein diolch y mis yma
i Elen Lansdown
am gasglu a golygu’r wybodaeth
ar gyfer y rhifyn yma o’r Negesydd
a diolch i bawb
am eu parodrwydd i gyfrannu
a thrwy hynny’n cyfoethogi’r rhifyn.
•••••••

Dylid gyrru’r holl wybodaeth ar gyfer rhifyn ionawr 2022
i Gareth Ffowc Roberts
e-bost:
ysgrifennydd.emaus.bangor@gmail.com
Neu, os y dymunwch, yn syth i’r Negesydd
e-bost :
negesydd@btinternet.com
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CASGLiAD NADoLiG EMAuS 2021

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, clywsom am y golled drasig o hyd yn oed mwy o
fywydau ffoaduriaid oedd yn ceisio croesi draw i’r DU. Mae Pobl i Bobl a Croeso Menai
yn ddau grŵp lleol yma yn y Gogledd-orllewin sy’n trefnu i ffoaduriaid ddod yma i ymgartrefu mewn ffordd ddiogel ac yn sicrhau bod ganddyn nhw le i fyw a’r holl bethau
mae nhw angen ar gyfer byw bob dydd. Mae Pobl i Bobl hefyd yn gyrru nwyddau angenrheidiol i helpu ffoaduriaid sydd mewn gwersylloedd ar y cyfandir. Daeth apêl gan Cytûn
Bangor i ni ystyried cefnogi’r gwaith da yma ac yn dilyn cyfarfod o
Swyddogion emaus (24/11/21) rydym wedi penderfynnu rhoi blanenoriaeth i’r achos
pwysig yma y Nadolig hwn.
Os ydych yn dymuno cyfrannu at Gronfa’r Ffoaduriaid mae modd gwneud hynny:

1: Drwy ddod â chyfraniad mewn amlen gyda’ch enw a “Cronfa’r Ffoaduriaid” arni i’r Capel
ar fore Sul Rhagfyr y 12fed

2: Gallwch hefyd wneud cyfraniad trwy anfon siec yn daladwy i Eglwys Gydenwadol Emaus
Bangor at Dilwen Lloyd Jones, 10 Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2UR (01248) 364665 gyda nodyn
yn dweud “Cronfa Ffoaduriaid”
3: Talu drwy BACS gan ddefnyddio “Ffoaduriaid” fel y cyfeirnod
Enw’r banc: NatWest Bangor
Enw’r cyfrif: Eglwys Gydenwadol Emaus Bangor
Cod didoli: 51-61-28
Rhif y cyfrif: 77986881

4: Bydd y rhai sy'n mynd allan ar bnawn Sul Rhagfyr 19fed hefyd yn casglu at y
ffoaduriaid.
Bydd y casgliad yma ar agor tan ddiwedd y flwyddyn.

oEDFAoN RHAGFYR

5 RHAGFYR : Oedfa gymun yn y capel ac ar Zoom am 10 dan ofal y gweinidog

12 RHAGFYR : Oedfa yn y capel ac ar Zoom am 10 dan ofal y gweinidog
gyda Chwrdd Eglwys yn dilyn i dderbyn adroddiad SCE Emaus

17 RHAGFYR : Cytûn: Canu carolau am 6 tu allan Morrisons a chasglu i Gymorth Cristnogol
19 RHAGFYR: Oedfa Zoom yn unig am 10 dan ofal y gweinidog.
Am 4 y pnawn mynd â phum llith a charol o amgylch Bangor
(5 lleoliad gyda charol/darllen/gweddi
fer ym mhob lleoliad
gan deuluoedd yr Ysgol Sul)
25 RHAGFYR : Gwasanaeth Nadolig undebol ar Zoom yn unig
dan arweiniad y gweinidog am 10
yng nghwmni aelodau Berea Newydd

26 RHAGFYR : Dim oedfa
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