Gair Gan y GweinidoG
eLwa

Tua'r adeg yna daeth Iesu o Nasareth, Galilea i gael ei fedyddio gan Ioan yn yr
Iorddonen. Yr eiliad y daeth Iesu allan o'r dŵr, gwelodd yr awyr yn rhwygo'n agored
a'r Ysbryd Glân yn disgyn arno fel colomen. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud: “Ti
ydy fy Mab annwyl i; rwyt ti wedi fy mhlesio i'n llwyr.” Yn syth wedyn dyma'r Ysbryd
yn gyrru Iesu allan i'r anialwch. Arhosodd yno am bedwar deg diwrnod, yn cael ei
demtio gan Satan. Roedd anifeiliaid gwyllt o'i gwmpas, ond roedd yno angylion yn
gofalu amdano. (Marc 1: 9-15)

Tua blwyddyn yn ôl, fe’n gorfodwyd ni i gyd i drefn newydd oherwydd Covid-19, oedd
yn golygu gwneud heb lawer o bethau roeddem yn eu cymryd yn ganiataol. Ers Mawrth
2020 rydym wedi gorfod treulio llawer o amser ar wahân i deulu a ffrindiau ac wedi
gorfod peidio mynd i gyngherddau a dramâu. Bu llawer yn gweithio neu'n dysgu adre
yn lle mynd i’r gweithle neu’r ysgol. Dydyn ni ddim wedi gorfod gwneud heb fwyd,
ond yn aml iawn da ni wedi gorfod dibynnu ar bobl eraill i ddod â’n bwyd atom. Yn y
cyfnod clo cyntaf fe fu’n rhaid aros yn ein hunfan a gwneud heb ein ceir oedd yn
brofiad o ympryd mewn ffordd. I nifer o bobl, bu 2020 yn flwyddyn o golledion – colli
aelod o’r teulu, neu golli bywoliaeth a gorfod arallgyfeirio er mwyn goroesi.

Y Sul diwethaf oedd Sul cyntaf y Garawys pan fydd darlleniadau’r llithiadur bob
blwyddyn yn ein gyrru ni ar daith i gyfeiriad y Groglith a’r Pasg. Mae’r daith yn
dechrau gyda bedydd Iesu a’i alltudiaeth i’r anialwch. Mae’r darlleniad o Efengyl Marc
ar gyfer y Sul cyntaf yn sôn yn gryno iawn am fedydd Iesu cyn dweud bod yr Ysbryd
wedi arwain Iesu i’r anialwch am gyfnod o ddeugain niwrnod i gael ei brofi. Dyma
Iesu’n cael y profiad o hunan ynysu ac ymprydio, gwneud heb lawer o’r pethau y byddai wedi eu cymryd yn ganiataol o ddydd i ddydd. Y deugain niwrnod yma yn yr
anialwch wrth gwrs, ydy tarddiad deugain niwrnod y Garawys.

Mae yna wrthgyferbyniad llwyr rhwng y ddau ddigwyddiad. Tra bod y bedydd yn
ddigwyddiad gogoneddus lle y caiff yr Iesu ifanc brofi sicrwydd cariad Duw, mae’r
daith i’r anialwch yn gyfnod o wacter, o ymryson corfforol, meddyliol ac emosiynol.
Mae Iesu yn mynd drwy wewyr ysbrydol er mwyn dysgu canfod llais Duw ymhlith y
lleisiau twyllodrus sy’n denu, yn addo, yn ymgiprys i gael eu clywed yn ei galon a’i
fywyd. Er mor gwbl wahanol ydy’r profiadau, mae’r Ysbryd ar waith yn y llawnder ac
yn y gwacter.

Bu’r cyfnod yn yr anialwch yn gyfle i’r Arglwydd Iesu feddwl o ddifrif i bwy oedd yn
perthyn a beth oedd y gwerthoedd oedd yn llywio ei feddwl a’i ymddygiad a
does dim dwywaith fod encilio ac ymprydio yn gymorth i wneud hynny.

Dros y canrifoedd, mae nifer o Gristnogion wedi dewis llwybr ascetaidd – bu’r
mudiadau mynachaidd yn rhoi cyfle i bobl ddewis bywyd o hunanymwadu gan roi
oriau i ympryd a gweddi. Ar ddechrau Mawrth, rydym yn cofio am ein nawddsant
Dewi oedd yn perthyn i gymuned mynachaidd cynnar yng Nghymru. Cafodd y llysenw
‘Dewi ddyfriwr’ a’r dystiolaeth yw ei fod yn annog y mynachod dan ei ofal i ddilyn
bywyd o hunan ymwadu cyson.

Efallai mai’r enghraifft fwyaf eithafol o hunan ymwadu oedd Simeon Stylites, mynach
o Syria oedd yn byw ddiwedd y bedwaredd a dechrau’r bumed ganrif OC. Cafodd ei
daflu allan o’i fynachdy am fod yn rhy eithafol ei
hunan-ddisgyblaeth ac aeth i fyw mewn cwt fel
meudwy. Yn anffodus, chafodd e ddim llonydd yno
gan fod cymaint o bobl yn dod i ofyn am weddi ac
am gyngor ysbrydol ganddo.
Er mwyn dianc rhag y dyrfa, daeth Simeon o hyd i
biler yn adfeilion Telanissa (Taladah yn Syria heddiw)
ac adeiladodd blatfform bychan ar ei ben. Aeth i
fyw yno ar ben y piler a byddai bechgyn ifanc lleol
yn dod â bwyd a diod iddo. Dros y canrifoedd, bu
llawer yn byw'r bywyd mynachaidd mewn ffordd
llawer mwy cymedrol na’r mynach cynnar yma gan
ymroi nid yn unig i ddyfnhau eu bywydau ysbrydol
personol ond gweddïo’n gyson ac yn ffyddlon dros y
byd.

Er nad ydyn ni wedi dewis ‘bywyd mynachaidd’ y
cyfnodau clo yma, tybed oes yna ennill wedi bod
i ni fel unigolion ac fel dynoliaeth yn y cyfnod
yma ‘yn yr anialwch’? Rydym wedi cael digonedd o amser i ailfeddwl popeth yn ein
bywydau – pwy sy’n bwysig i ni, beth sy’n cyfrif. Daeth Iesu allan o’r anialwch i
ddechrau ei weinidogaeth ac i ymroi i fywyd o ufudd-dod i’w Dad nefol ac o
wasanaeth i’r bobl o’i amgylch.

Wrth ddod allan o’r cyfnod clo, tybed fyddwn ni’n ddigon dewr i ddechrau byw mewn
ffordd newydd sy’n golygu gwrando’n fwy astud ar Dduw, bod yn fwy caredig i’n gilydd
ac sy’n golygu treth ysgafnach ar y blaned? Neu fyddwn ni’n mynd yn gaeth unwaith
eto i fywyd o ruthro a gwario ac o anwybyddu pobl eraill a’u hanghenion? Rwy’n
obeithiol er mor anodd y bu’r flwyddyn ddiwethaf y medrwn ni elwa o’r anialwch fel
unigolion ac fel dynoliaeth a dod allan yn frwdfrydig i fyw yn fwy ufudd i Dduw ac i
fod yn rhan o greu byd newydd gwell.
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dydd Gweddi’r Byd

Covid 19 - delwedd electronmicrosgop

Ymddangosodd Eleri Williams, aelod o
Emaus ar raglenni newyddion y BBC,
wrth iddi dderbyn y brechlyn yn Venue
Cymru, llandudno. Cafodd ei holi ynglŷn
â’i phrofiad ac am ei barn am y brechlyn.
Mae Eleri’n gweithio yn Nhŷ Gobaith,
Conwy ac felly’n weithwraig allweddol.
Roedd Eleri wedi cael prawf cofid positif
ddechrau’r flwyddyn er nad oedd ganddi
sumtomau o gwbl, ac yn sgil hynny, bu
rhaid iddi aros 28 diwrnod cyn cael ei
brechu.

‘ADEIlADu AR SYlfAEN GADARN’

Cynhelir oedfa
dydd Gweddi’r Byd
ddydd Gwener, Mawrth y 5ed
am 11 yb dros Zoom.

Cafodd yr oedfa eleni ei pharatoi gan
ferched Cristnogol Vanuatu, sef casgliad o
ynysoedd yn y Môr Tawel.

Brechiad

CydyMdeiMLo
Cydymdeimlwn â norah Varty ac isabel
williams. Bu farw eu brawd yng nghyfraith
robin evans, gŵr y ddiweddar olwen yn
nole yn ddiweddar.

Hefyd, bu farw Megan Griffiths sef chwaer
yng nghyfraith EnId Griffiths.
Anfonwn ein cydymdeimlad ati hithau
hefyd.

Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion
at y rhai a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Rydym hefyd yn meddwl yn annwyl am y
cleifion sydd yn wael ar hyn o bryd, unai
mewn ysbytai, cartrefi gofal neu yn eu
cartrefi.

Thema’r gwasanaeth yw
‘Adeiladu ar sylfaen gadarn’
a bydd nifer o chwiorydd eglwysi Bangor yn
cymryd rhan.
Mae croeso cynnes i bawb, gan gynnwys y
dynion!
Caiff gwahoddiad ffurfiol ei anfon allan yn
fuan.
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Eleri Lloyd Jones

A NINNAu AR fIN DAThlu GŵYl DDEWI,
Bu RhAI O AElODAu EMAuS
YN DWYN I GOf Eu hATGOfION AM YR ŵYl
Beth Mae GŴyL ddewi’n GoLyGu i Mi?

Cyngerdd, cerddi a chacennau cri sy’n crynhoi’r
ŵyl i mi. Pwy feddyliai mai cyngerdd Gŵyl
Ddewi’r llynedd yn y Coleg Cerdd ym Manceinion
fyddai’r olaf i Gôr Seiriol am ..... beth amser.
O safbwynt y cerddi, mae yna un gan Gillian
Clarke : ‘Miracle on St. david’s day’ sy’n dipyn
o ffefryn gen i’r adeg yma o’r flwyddyn. Cerdd
ydy’ hi sy’n sôn am y modd y gall barddoniaeth
dreiddio i’n hisymwybod, heb inni sylweddoli
hynny.
Ac yn olaf, mae paned a chacen gri’n flasus
unrhyw adeg o’r flwyddyn - ond yn arbennig felly
ar Ddydd Gŵyl Ddewi

atGofion GŴyL ddewi

eleri richards

Fel arfer, mae penwythnosau cyntaf Mis Mawrth wedi eu llenwi gan Eisteddfodau
Cylch lleol, felly mae gen i ddigon o atgofion o gyfeilio i bobl ar Ddydd Gŵyl Dewi.
Roedd llynedd ar y llaw arall yn gyfangwbl wahanol. Ar y diwrnod hwnnw union
flwyddyn yn ôl, roedd hi’n ddydd Sul ac aethon ni i gyngerdd yn Neuadd
Philharmonic Lerpwl i glywed y gerddorfa’n perfformio Symffoni Resurrection
Rhif 2 gan Mahler gyda Gwyn yn rhan o’r perfformiad.
Ychydig a feddyliem ar y pryd mai dyna fyddai’r cyngerdd olaf i ni allu ei fynychu
cyn i’r gweithgareddau yma ddod i ben. Dair wythnos yn ddiweddarach, roeddem
yn wynebu’r clo.
helen owen

GŴyL dewi Mewn ySGoL

I rywun sydd mor ffodus â chael bod yng nghwmni plant mewn ysgol ar fawrth 1af,
mae’n golygu llawer o hwyl, a theimlad o berthyn i deulu arbennig. Mae’n hyfryd gweld
llond neuadd o wynebau hapus mewn dillad coch neu ddillad traddodiadol yn disgwyl
yn eiddgar i ddiolch, cofio stori ein nawdd sant a chael morio canu caneuon newydd a
hen ffefrynnau. Mae’n ddiwrnod i fwynhau gweithgareddau hwyliog o bob math. Bydd
pethau ychydig yn wahanol eleni. Cyd-ddathlu yn eu swigen ddosbarth fydd y plant lleia,
a’r plant hŷn yn gwneud hynny ar lein, ond bydd brwdfrydedd y Cymry ifanc yn parhau
i ddod â gwên a gobaith.
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Lowri Ellis

ATGOfION AM GŵYl DDEWI

Yn Nefyn roeddwn i’n byw adeg fy Ngŵyl Ddewi gyntaf ond erbyn yr ail flwyddyn
Mynyddbach Abertawe oedd fy nghartref, rhyw ddwy filltir o ganol y ddinas lle bu’r bomio
ychydig dros dwy flynedd ynghynt a bu rhaglenni S4C yn cofio am y digwyddiad yr wythnos
yma. Nid wyf yn cofio dathlu’r ŵyl yno ond mae llun ohonof yn Ysgol Tirdeunaw yn bedair
oed efallai, yn tystio bod yr ysgol yn arddel hyn. (Ail fachgen ar y dde yn y cefn)

Wedi symud eto yn saith oed i Gaergybi ychydig iawn o gof sydd gen i am ddathlu’r ŵyl
arwahan i ddysgu cân am Dewi Sant yn y “Band of hope”. Cofiaf yn dda am fawrth y
cyntaf 1955 gan i ni symud i Ddolgellau ar ddydd Gŵyl Ddewi ac yno roedd cystadlu brwd
yn eisteddfod Ysgol Ramadeg y Bechgyn bob blwyddyn lle roedd y bechgyn hŷn yn
hyfforddi partion adrodd a chanu.

Roedd hi’n eisteddfod yn Ysgol Rhydfelen (fy swydd gyntaf) bob Gŵyl Ddewi ac roedd
wythnosau o baratoi yn digwydd gyda’r amserlen yn cael ei newid i roi amser i’r hyfforddi
a’r ymarfer. Daeth un o’r swyddogion addysg i’m gweld yn dysgu diwrnod cyn y ’Steddfod
a doedd gen i ddim ffeil nac unrhyw dystiolaeth o waith paratoi y diwrnod hwnnw a bu
rhaid derbyn ei gerydd a gwybod y byddai’n dychwelyd yn fuan.

Dwi’n meddwl fod pobl cymoedd y de yn gwneud mwy o ddathlu’r ŵyl gan fod ysgolion
cynradd yr hen Sir forgannwg yn cael cyngerdd yn y bore ac wedyn yn cau yn y pnawn a’r
merched yn gwisgo’r wisg Gymreig. I orffen dof yn ôl at y llun gan nodi nad oedd gen i
wisg ffansi na ffrog!
Dydd Gŵyl Ddewi hapus i chi.
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Rhys Llwyd

Gwyl ddewi Llinos davies
Mae Mawrth 1af yn ddiwrnod pwysig yn ein calendr ni, ac wedi bod felly ers cyn cof. fel
plentyn, mae gen i atgofion hapus o fynd i’r ysgol yn gwisgo dillad brethyn coslyd, cap ffrils,
ffedog wen a Chennin Pedr truenus yr olwg â’i goesyn wedi’i lapio mewn ffoil!
flynyddoedd yn ddiweddarach, fel myfyrwraig, roedd Mawrth 1af yn cael ei ddathlu gyda chinio
arbennig yn Neuad Pantycelyn, Aberystwyth, cyn mentro lawr i’r dref i forio canu mewn tŷ
tafarn.

heddw, rwyf yn ffodus bod fy swydd yn caniatâu i mi barhau i ddathlu mewn amrywiol ffyrdd
megis gwasanaethau ysgol, twmpathau dawns, cyngherddau lleol, gwaith crefft a choginio cawl
er mwyn cadw hanes Dewi Sant yn fyw ac yn iach.
Ond bydd pethau’n dra gwahanol eleni gan ein bod dan glo, ond ar waetha’r cyfyngiadau
gobeithio gallwn orymdeithio’n rhithiol.
Sut bynnag byddwn yn dathlu eleni, daw
geiriau un o hoff ganeuon y plant i’r cof :
Dyma ddydd arbennig
I bob Cymro glân.
Dathlwn heddiw’n Nawddsant
Gyda mawl a chân.
Gwisgwn bawb genhinen
Ac na chuddiwn hi
Siarad iaith ein mamau
Dyma’n braint a’n bri.
Dysgwn garu Cymru
Ar bob dydd o’n hoes
Cofiwn enw Dewi
Gŵr o ddysg a moes
Dysgwn am ei chewri
Yn y dyddiau fu
Seiniwn dros y bryniau
‘Cymry ydym ni’.

Robat Arwyn ( Miwsig y Misoedd)

- Llinos Davies

un o
sgil-effeithiau'r gwynt
a'r glaw bedwen arian
wedi'i dymchwel
yn emaus
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Cyfnod CLo yn LLundain

Cyfarchion o lundain. Dwi yma ers 23ain o hydref 2020. Mae’n ymddangos mor bell yn ôl.
Dim ond am bythefnos oeddwn i fod yma, yna daeth y cyfnod clo oherwydd covid-19.

Yn Tooting mae fflat/cartref Dwynwen, ym mwrdeisdref Wandsworth, de orllewin llundain.
Mae’n ardal gosmopolitaidd. Siaredir nifer o ieithoedd yma gan y trigolion, ond o edrych ar
fanylion yr ieithoedd a siaredir yma, Cymraeg ac nid Welsh yw’r un a restrir yn gyntaf,
(yn ol trefn yr wyddor).

Tydw i ddim wedi bod mewn siop o gwbwl. Mae’r neges yn cael ei danfon i’r fflat yn wythnosol
siopa Nadolig a phersonol yn cael ei wneud ar lein. Mae’n dda wrth y dechnoleg, zoom,
WhatsApp, tx, ebost a ffôn fach. Dyna sut ’dwi’n cadw mewn cyswllt â theulu a ffrindiau.
Tymor yr hydref oedd hi a’r dail yn newid eu lliw ac yn disgyn oddiar y coed sydd ar y stryd.
Erbyn canol Tachwedd roedd rhai o’r trigolion wedi dechrau rhoi torchau ar eu drysau a choed
Nadolig yn eu ffenestri gyda goleuadau o gwmpas y ffenestri ac yn y gerddi bach.
Roedd un goeden Nadolig anferth y byddwn yn hoffi mynd i’w gweld. Roedd wedi ei lleoli yn
ymyl Eglwys Anglicanaidd (oedd yn hysbysebu eu gwasanaethau ar zoom) a chofgolofn i
ddynodi safle hen ffynnon. Codwyd y gofgolofn gan breswylwyr Tooting yn 1823 i gofio lleoliad
“the Parrish Pump”. Cafodd ei defnyddio hyd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Roedd y goleuadau disglair yma yn llonni’r galon ar adeg oer a thywyll.
Erbyn hyn mae arwyddion y gwanwyn i’w gweld. Y rhain hefyd yn codi calon - blagur ar y
coed. cynffonnau wyn bach, saffrwn, eirlysiau, briallu ac ambell genhinen i’w gweld yn y
gerddi bach neu mewn bocsus ffenest.

Dwi’n mynd allan i gerdded bob dydd gan geisio amrywio’r daith.Yn aml byddaf yn cerdded
lawr drwy ardal a elwir yn Amen Corner. Mae sawl cornel o’r enw yma i’w cael. un dehongliad
o’r gornel yma yw y byddai nifer o eglwysi ar y safle cyn lledu’r ffordd. Gerllaw’r gornel mae
Rectory lane, St Boniface, a hen leiandy. Dywedir hefyd y byddai Byddin yr Iachawdwriaeth
yn arfer canu ar y gornel benodol yma.
Dro arall af heibio Ysgol feithrin ac i barc lle mae llwybrau hyfryd heibio i offer chwarae plant
a chyrtiau tennis. Eto mae’r plant bach sydd allan ar eu beiciau/tryciau neu’n canu’n hapus
yn fodd i godi calon a dwi’n cyfrif fy mendithion.

Wrth fynd am dro un bore pwy oedd yn cerdded yn slei a llechwraidd ar ganol y ffordd ond
llwynog. Mi es i mhoced i estyn y ffôn fach i gael llun ohono, ond na, roedd wedi
diflannu — ac fel y dywed R.Williams Parry yn ei soned i’r llwynog,”digwyddodd, darfu megis
seren wib”.
Bellach mi’r ydwi wedi cael brechiad
cyntaf Covid-19 a theimlaf bod
gobaith. Mi’r ydwi yn gwau blodau
gobaith gyda chlwb gweu Merched y
Wawr ar zoom. Ar hyn o bryd mi rydym
yn gweu cennin Pedr i’w harddangos ar
fawrth 1af.
Wedi dychwelyd i’r fflat ac eistedd yn
y lolfa, mae dau ddarlun yn tynnu fy
llygad. un o’r Wyddfa yn drwch o eira
gan John Morris a’r llall o’r anthem
genedlaethol “Mae hen wlad fy
nhadau yn annwyl i mi” gan Ogwyn
Davies. Ie wir, edrychaf mlaen at ddod
nol atoch i gyd.
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- Rhianwen

CORNEL POSAU GARETH
ateB i
PoS Chwefror 2021

BLodau’r Gwanwyn

27 Blodyn
sydd yng nghornel yr ardd

CyMorth CriStnoGoL

Cafodd Eleri lloyd Jones
ei phenodi yn drefnydd
wythnos Cymorth Cristnogol
ar ran Cytûn Bangor.
Ein dymuniadau gorau i
Eleri
gyda’r gwaith pwysig yma.

PoS Mawrth 202i

dydd GŴyL dewi
os yw dydd yn 8
a GŴyL yn 10,
faint yw dewi?

Cliw:
canolbwyntiwch ar batrwm
y llafariaid a’r cytseiniaid

Bydd yr ateb yn rhifyn Ebrill.

PENBlWYDD
llongyfarchiadau mawr i Gareth
Roberts, Trehywel ar ddathlu
penblwydd pwysig ddiwedd mis
Ionawr. Er gwaetha’r ffaith na fu
modd iddo ddathlu rhyw lawer,
anfonwn ein dymuniadau
gorau i Gareth ar
gyrraedd y
garreg filltir
hon.

Mae Cyngor Gwynedd a'r Post Brenhinol
wedi cadarnhau
mai cyfeiriad swyddogol yr Eglwys yw:

Eglwys Gydenwadol Emaus
Lon Cariadon
Bangor
LL57 2TE
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dau GyfanSoddwr

Bu farw dau gyfansoddwr gwybyddus yn 1921,
ganrif union yn ôl. un oedd Camille
Saint-Saëns (ynganer fel ‘Sanson’) a’r llall,
Engelbert humperdinck.
Dyma rywfaint o hanes Saint-Saëns :
Ganwyd Saint-Saëns ym Mharis yn 1835.
Dangosodd addewid gerddorol ddigamsyniol yn
ifanc iawn iawn a chafodd ei wersi piano cyntaf
gan fodryb ei fam weddw. Yn bump oed,
cyfeiliodd i feiolinydd chwarae sonata gan
Beethoven. Piano oedd ei brif offeryn, ond yn
ddiweddarach astudiodd yr organ yn y
Conservatoire ym Mharis ac ennill gwobrau lu.
Daeth liszt yn un o ffrindiau pennaf SaintSaëns, a disgrifiodd liszt ef fel yr organydd
gorau yn y byd! Yn ogystal â’i ddawn gerddorol,
roedd gan Saint-Saëns wybodaeth eang am
CaMiLLe Saint-SaënS
Ddaeareg, Botaneg a Mathemateg, a chanddo
ddiddordeb arbennig mewn glöynnod byw. Ysgrifennodd erthyglau academaidd ar Acwsteg, a
byddai’n mwynhau trafod â gwyddonwyr mwyaf Ewrop.
Roedd Saint-Saëns yn doreithiog fel cyfansoddwr. Ysgrifennodd ymhell dros gant o ganeuon,
deuddeg opera, pum symffoni, pum consierto i’r piano, tair i’r ffidil a dwy i’r soddgrwth, heb
sôn am gerddoriaeth siambr, gweithiau lleisiol crefyddol a darnau eraill i unawdwyr offerynnol
a cherddorfa. Defnyddiwyd darn o’i drydedd symffoni enwog (‘Symffoni’r Organ’) fel prif
thema y ffilm Babe (1995) a’i dilyniant Babe:Pig in the City (1998).
Mae rhai ohonom yn gyfarwydd â Charnifal yr anifeiliaid wrth gwrs. Onid ydyw’n un o’r
gweithiau a ddefnyddiwn fel athrawon Cerdd i gyflwyno cerddoriaeth offerynnol glasurol i
blant? Portreadir gwahanol anifeiliaid, megis eliffant, pysgod, crwban a ffosiliau, gan offeryn
penodol neu gan deulu o offerynnau. Dim ond darn yr alarch (Le Cygne) oedd y cyfansoddwr
yn fodlon i gael ei berfformio yn ystod ei oes gan ei fod yn ofni i natur ysgafala y cyfanwaith
dynnu anfri arno. hawdd dychmygu alarch yn symud yn osgeiddig ar wyneb y dŵr wrth wrando
ar yr alaw bersain a chwaraeir gan y soddgrwth. Daeth y darn hwn i sylw byd eang ar ôl 1905
wedi iddo gael ei ddefnyddio yn gyfeiliant i berfformiad gan y ddawnswraig bale Anna Pavlova.
Perfformiodd hi’r ddawns hon tua phedair mil o weithiau.
Mae ‘danse Macabre’ wedyn yn gerdd symffonig ddiddorol sy’n darlunio digwyddiadau
arswydus mewn mynwent ar nos Calan Gaeaf. Dechreua’r gwaith gyda chloch yr eglwys yn
taro deuddeg, sef deuddeg nodyn D ar y delyn. Cofiaf y diweddar Osian Ellis yn dweud ei fod
wedi colli cownt rywbryd ac yn pryderu y gallasai fod wedi chwarae tri nodyn ar ddeg – wnaeth
o ddim! Yna daw Angau i’r pictiwr gan diwnio ei ffidil – yn fflat, a dechrau cicio ei sodlau (ynllythrennol!) ar y cerrig beddi. Cyfyd ysgerbydau o’r beddi a dyna ddechrau dawnsio. Daw’r
ddawns orffwyll i ben gyda chlochdar y ceiliog, a bortreadir gan sain treiddgar yr obo, yn
cyhoeddi toriad y wawr. Cilia’r meirw i’w preswylfeydd, ac mae’r fynwent yn dawel unwaith
eto. Gwaith llawn cyffro yn wir.
Caf yr argraff nad oedd Saint-Saëns yn gymeriad hawdd ymwneud ag ef. Nid oedd ar delerau
â’r cyfansoddwr Almaenaidd Wagner. Tynnodd ddilynwyr Wagner yn ei ben o ganlyniad i ryw
sylw sarhaus a wnaeth am y cyfansoddwr. Bu Saint-Saëns yn anffodus yn ei fywyd personol.
Cafodd ef a’i wraig ifanc ddau o feibion. Collwyd y ddau yn 1878, un oherwydd salwch, a’r
llall ar ȏl syrthio drwy ffenest. Beiai Saint-Saëns ei wraig am y trychineb, a gwahanu fu hanes
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y ddau er na chawsant ysgariad swyddogol. O sôn am fywyd priodasol, rhaid imi gyfeirio at yr
aria enwog ’Softly awakes my heart’ o’i opera Samson et delila, unawd sydd wedi bod yn
adleisio yn fy mhen lawer gwaith ar fy ffordd adref o feirniadu mewn rhyw eisteddfod neu’i
gilydd ar ôl i gantores Mezzo-Soprano ei pherfformio yng nghystadleuaeth yr her unawd. Yn
anffodus, derbyniad llugoer gafodd yr opera Samson et delila ym Mharis oherwydd
anfodlonrwydd pobl bod cymeriadau Beiblaidd yn cael eu portreadu ar lwyfan.
Er bod cerddoriaeth Saint-Saëns yn gymharol gonfensiynol, roedd yn gefnogol i gerddoriaeth
fodern ei gyfnod, fel gwaith Schumann, liszt a Wagner. Dim ond am bum mlynedd fu SaintSaëns yn athro, a hynny yn yr École de Musique Classique et Religieuse ym Mharis.
Yno y dysgodd fauré. Bu fauré yn ei dro yn athro ar Ravel. Yn uniongyrchol neu’n
anuniongyrchol felly, roedd dylanwad Saint-Saëns ar gerddoriaeth glasurol yn sylweddol. Bu
- Valerie Elis
farw yn ddirybudd yn Algiers o ganlyniad i drawiad ar y galon.
fel y gwyddom, bydd teulu
o Syria yn dod draw i fyw
yma cyn hir, a bu Croeso
Menai yn brysur iawn
yn dodrefnu tŷ ar eu
cyfer. hoffai Croeso Menai
ddiolch o waelod calon
i bawb am yr holl
gyfraniadau, boed yn
ddodrefn, dillad gwely, offer cegin ac yn y
blaen a gafwyd hyd yn hyn.

PythefnoS MaSnaCh deG
Chwefror 22 - Mawrth 6ed

Ymunwch â ni eleni i ddathlu Traidcraft
mewn bore coffi ar zoom.
Cynhelir y bore coffi
ar ein dydd Sadwrn arferol,
sef Mawrth 6ed, o 10 tan 11 o’r gloch.
Ceir gwybodaeth
am rai o bartneriaid Traidcraft,
ac am brosiect yn Malawi
mae grŵp Masnach Deg Bangor
wedi bod yn ei gefnogi.

Maent yn dal yn brin o rai eitemau ac mae
apêl ar i bobl gyfrannau rhai o’r eitemau
canlynol
Cwpwrdd cadw dillad
Soffa yn eistedd tri
Bwrdd coffi
Rac ar gyfer dal esgidiau
2 gwpwrdd ar gyfer stafell ymolchi

Daw’r manylion cyswllt yn nes at yr amser,
a cofiwch ddod â’ch paned efo chi!
Bydd siop Traidcraft ar agor fel arfer ar
ddechrau mis Mawrth.
Catrin

(25 cm o led a 40 cm o led)

Cwpwrdd cul dal llyfrau
(30 cm o led)
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Catrin a’i chamera
wedi darganfod lliwiau ym mis Chwefror
yn y waliau, y perthi a'r coed.
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SuLiau MiS Mawrth
Wedi trafodaeth yn y Cyfarfod
Swyddogion a gynhaliwyd nos Iau,
Chwefror yr 18fed ar zoom, rydym wedi
penderfynu mai’r peth doethaf fydd
parhau i addoli ar zoom ac ar y ffôn yn
ystod Mis Mawrth.
Y bwriad ar hyn o bryd yw dathlu Sul y
Pasg sef Ebrill y 4ydd gydag oedfa yn y
Capel ac ar zoom ond daw cadarnhad o
hyn yn nes at y dyddiad.

GWYBODAETH YCHWANEGOL

Ers rhai blynyddoedd, bu’n arferiad gennym
gynnal cinio cawl yn dilyn bore coffi Masnach
Deg er budd traidcraft exchange. Nid yw hyn
yn bosib eleni wrth gwrs.

Mae gan traidcraft exchange ddau brif
amcan :
Y cyntaf yw cynorthwyo rhai o weithwyr a
ffermwyr bach ein byd i elwa o fasnach, a’r
ail yw gwrthwynebu yr anghyfiawnder sy’n
bodoli mewn masnachu byd eang. Y rhai
mwyaf difreintiedig ar waelod y gadwyn sy’n
dioddef bob tro.
Eleni, mae’r llywodraeth am ddyblu unrhyw
roddion a dderbynnir rhwng mis Mawrth a mis
Mehefin.
Os dymunwch gyfrannu, gellir gwneud hyn ym
mis Mawrth drwy anfon siec i Dilwen, yn
daladwy i Traidcraft Exchange.
Diolch yn fawr.

Cyfarfodydd y GarawyS
yM MiS Mawrth ar ZooM
Bwriedir cynnal cyfres
o 5 o gyfarfodydd
yn ystod y Garawys ar zoom
i’n helpu ni baratoi ar gyfer y Pasg
sef ar nosweithiau Iau rhwng 7 ac 8.
Yn y 4 cyfarfod cyntaf
byddwn yn edrych
ar ddarlleniad o’r Beibl,
gwylio ffilm fer
ac yna'n cael cyfle i drafod.
Bydd y cyfarfod olaf ar Ebrill y 1af
yn cynnwys myfyrdod a chymun
ar gyfer Nos Iau Cablyd.
Bydd y cyfarfod cyntaf ar nos Iau,
Mawrth y 4ydd rhwng 7 ac 8.
Daw mwy o fanylion
a’r ddolen zoom atoch
yn nes at y dyddiad.

Catrin Evans

Paned a SGwrS ar ZooM

Bydd cyfle am baned a sgwrs
i ddathlu Gŵyl Ddewi
brynhawn Llun, Mawrth 1af
o 3 tan 4 o’r gloch ar Zoom.
Mae croeso i bawb
a’r gobaith ydy cynnwys ambell eitem,
boed hynny ar ffurf darn
o farddoniaeth, adroddiad neu gân
er enghraifft.
Os hoffech chi gymryd rhan,
cysylltwch ag Elen Lansdown (364843).
Dewch i ddathlu gŵyl ein nawddsant.
Anfonir y manylion cysylltu

yn nes at y dyddiad.
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BLAS AR DDARLLEN

Mae gen i ffrind sydd bob amser yn rhoi llyfr imi yn anrheg Nadolig, a mae hwnnw bob
amser yn plesio. Eleni fe gefais i ddau lyfr ganddi, dau wahanol iawn i’w gilydd o ran
iaith a chynnwys.
Awdur y llyfr Saesneg ydi Patrick McGuinness sydd yn byw yng Nghaernarfon gydag
Angharad Price a’u plant, Osian a Mari. Os am wybod am ei gefndir mae ganddo lyfr
hunan gofiannol o’r enw Other People’s Countries sy’n werth ei ddarllen, ond nofel
dditectif ydi Throw me to the Wolves, nofel dditectif wahanol. Alla i ddim dweud yma
beth sy’n ei gwneud yn wahanol gan y byddai hynny’n amharu ar y pleser o’i darllen
ond fe alla i ddweud fod yma ddau dditectif sy’n ffrindiau ond sy’n anghytuno wrth
geisio datrus llofruddiaeth.

Mae’r ail lyfr yn gwbl wahanol a fydd o ddim at ddant pawb. Nid nofel ydi
haf Bach Mihangel ond ‘Detholiad o Atgofion’ gwraig o’r enw Kate Davies oedd yn byw
ym Maes y Meillion, ychydig i’r gogledd o Dregroes. Yr hyn sydd yma ydi darlun o
gymdeithas ei hardal rhwng y blynyddoedd 1892 a 1912 fwy neu lai, a’r cyfan mewn
darluniau byw iawn wedi ei ysgrifennu mewn iaith goeth, dafodieithol. Mae yma rai
cerddi a llawer iawn o luniau a’r cyfan wedi ei osod allan mewn modd deniadol iawn.
Mae ar werth am ddim ond £10 o rai siopau lleol a siopau Cymraeg a thrwy archebu
gan Delyth Evans hafbachmihangel@gmail.com neu 07971 178148
Doeddwn i ddim wedi bwriadu ysgrifennu am dri llyfr, ond gan imi glywed trafod
Plant Magdeburg ar y radio un bore ac i ffrind imi ei archebu a’i roi imi ar ôl iddi ei
ddarllen roedd yn rhaid imi ei gynnwys.

hanes cais i achub plant Iddewig rhag y Natsiaid yw cefndir a phrif thema’r llyfr, ac er
mor ddiddorol yw hynny yr hyn sy’n ei wneud yn fwy diddorol i ni ym Mangor yw’r ffaith
mai Morris Wartski yw un o’r prif gymeriadau. fo sylfaenodd siopau Wartski ym Mangor,
llandudno a llundain ac mae’r rhai hynaf ohonom yn cofio ei fab, Isidore, a’r siop fawr
oedd dros y ffordd, fwy neu lai, i’r Eglwys Gadeirol. ffaith ddiddorol arall yw mai Sion
hughes o fôn yw’r awdur, a’i dad yw Cyril hughes, awdur y llyfrau ar Catrin o ferain.

Alla i ond gobeithio y bydd o leiaf un o’r tri llyfr at eich dant chi. Rhowch wybod imi,
os gwelwch chi’n dda, er mwyn imi wybod ddylwn i drafod rhagor o lyfrau ai peidio, neu beth am i rai
ohonoch chi gyfrannu at y golofn.

Cathrin Williams

y Parchedig willliam John Lewis

Bu farw y Parchedig willliam John Lewis ( Gweinidog gyda'r Bedyddwyr )
a bu'r angladd dydd iau Chwefror 11eg 2021

fe awgrymwyd i mi, am fy mod yn wreiddiol o ddinorwig, i sôn am ei ddyddiau cynnar. yr oedd rhai
blynyddoedd yn hŷn na fi a’m cyfoedion. yr oeddwn i yn yr ysgol ac yntau wedi bod yn gweithio am
ychydig o flynyddoedd yn y chwarel.

ond byddem yn cymdeithasu mewn amryw o gyfarfodydd gyda’r nos yn ogystal ag oedfaon y Sul.
wrth edrych drwy hen luniau, fe wnes i ddarganfod ambell un oedd yn ysgogi’r cof. fe benderfynais
mai’r peth doeth i mi fuasai cadw at un neu ddwy stori a gadael hanes ei yrfa i rhywun arall.

ni chlywais i neb yn dinorwig erioed yn ei alw yn ddim ond william neu yn fwy mynych yn william
John tan Giarat, ond byth yn wil, Bil neu wJ. y tan Giarat yn yr enw oedd tyddyn bychan efo’r enw
swyddogol o tan y Garret. fel amryw o’r tyddynod yr oedd yr ychydig anifeiliaid a gedwir yn cyfrannu
at y cyflog annigonol a gafwyd yn y chwarel. honid mai tan y Garret oedd y tŷ, gyda teulu yn byw
ynddo, yr uchaf yng nghymru, tua 1500 troeddfedd uwchlaw’r môr.
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i’r rhai sydd yn gyfarwydd â dinorwig, tan y Garret yw’r adfail uchaf a welir wrth droed elidir fach a
rhan uchaf y chwarel.

yn ty bychan yma, fe fagodd Katie a Joseph Lewis chwech o blant, un ferch a pump o feibion eluned, william John, harry, ralph, Goronwy ac alun.

oherwydd cyfundrefn annheg y “scholarship”, ni allodd william fynd yn ei flaen yn addysgol a bu’n
rhaid iddo, fel nifer fawr o fechgyn y fro, fynd i weithio i’r chwarel.
Cofiaf i william ddweud yn gellweirus wrth rai ohonom ni’r bechgyn yn yr ysgol sul yn Sardis ei bod
hi’n well ganddo fynd i’r chwarel yn hytrach na’r ysgol am y byddai’n rhaid iddo gerdded tua mwy na
milltir i’r ysgol ond fod y chwarel ond lled cae o’r tŷ.

yr oeddem ni fel teulu yn byw yn nhy Capel Sardis
a’m rhieni yn ofalwyr. Pan yn hel atgofion unwaith fe
adroddodd mam stori i mi am william nad oeddwn wedi
ei chlywed o’r blaen. rhai blynyddoedd cyn iddo fynd i’r
weinidogaeth, bob rhyw bythefnos byddai william, ar
bnawn Sadwrn yn dod i lawr i Capel Sardis gan smalio, os
byddai rhywun yn digwydd gofyn iddo ble ‘roedd yn
mynd, ei fod yn mynd i helpu mam i lanhau’r capel ar
gyfer y Sul. y gwir oedd ei fod wedi sgwennu nifer o
bregethau heb ddweud wrth neb ond fy mam, a byddai
yn ymarfer pregethu ar bnawn Sadyrnau o bulpud Sardis
i gapel gwag.

William John lewis a Mam

yn ystod y rhyfel yr oedd william yn y llynges a bu mewn sefyllfeydd anodd ar y môr, ond fel nifer
fawr o'r lluoedd arfog a fu ar adegau mewn perygl, nid oedd yn fodlon i sôn amdanynt.

fel y crybwyllais o’r blaen yr oedd wedi bod yn ysgrifennu ambell bregeth ac wedi ymarfer pregethu
yng nghapel Sardis gwag. fe benderfynodd, ar ôl gadael y llynges ei fod am fod yn bregethwr a
gweinidog go iawn, yn lle smalio. yr oedd rhwystr iddo fynd i Goleg y Bedyddwyr (y Coleg Gwyn wedyn)
am nad oedd ganddo gymwysterau academaidd o gwbl gan ei fod wedi gadael yr ysgol i fynd yn syth i'r
chwarel. ond bu fy nhaid, yn ôl fy ewythr ivor, yn rhannol gyfrifol iddo gael ei dderbyn i'r coleg am
iddo gyfarfod â’r Prifathro J. williams hughes a pledio achos william ar sail didwylledd, gonestrwydd
a phenderfyniad cymeriad william.

rwy’n cofio mynd i lawr ddydd ei ordeinio yn weinidog ar eglwysi Llwyndafydd a Cilfowyr, Sir Benfro.
efo bws 'Purple Motors’ gorlawn, a fuasai'n hollol anghyfreithllon y dyddiau yma. yr oedd aelodau'r
ddau gapel yn y de wedi synnu ac yn anghrediniol fod cymaint ohonom wedi dod i'w gefnogi a hynny
mewn un bws!

Bu william wedyn yn weindog ar Calfaria Penygroes a Cylch amlwch, ond nid y fi fydd yn adrodd y
rhan honno o’i yrfa a’i hanes.
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Mae ganddo ddau frawd sy'n dal hyn fyw, Goronwy yn Llanberis ac alun sy'n byw yn neiniolen. rwy'n
siwr fod llawer ohonoch yn y gorffenol wedi adnabod un brawd i william sef ralph a fu yn ofalwr i
ddau gapel Berea. fe ymfudodd brawd arall, harry, i awstralia yn y 50au (llun ei briodas islaw) ond,
ychydig flynyddoedd yn ôl, fe fu farw mewn canlyniad i gael ei daro gan gar pan yn croesi ffordd.
Mae ei wraig elisabeth yn dal i fyw yn awstralia ynghyd a’i mab a merch.

TEulu TAN Y GARRET

fe wnes i ddarganfod y llun isod pan yn didoli gwahanol bapurau fy mam.
Mae’n ddiddorol am wahanol resymau. llun ydyw o William John lewis a’i holl deulu
agos yn y 50au. fe’i tynnwyd y tu allan i gapel Ebeneser, Deiniolen ar achlysur
priodas harry ac Elisabeth.

hefyd, mae’r Parchedig a Mrs Ifor ll Williams ynddo. Credaf mai dyma’r briodas
gyntaf iddo weinyddu ynddi ar ôl ei ordeinio yn weinidog ar ei ofalaeth gyntaf, Sardis
Dinorwig a libanus, Clwt y Bont.
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CAPEl SARDIS, DINORWIG

MrS MurieL edwardS

Ar Chwefror y 12fed daeth y teulu ynghyd i Emaus i roi
diolch am fywyd Mrs Muriel Edwards, mam, nain, chwaer
a modryb arbennig iawn. Nid oedd modd gwahodd
ffrindiau na chyd-aelodau i’r angladd oherwydd y
cyfyngiadau, ond daeth nifer i sefyll ar ymyl y stryd a thu
allan i’r Capel i dalu teyrnged i gyd-aelod a ffrind annwyl.
Cawsom wrando ar recordiad o Valerie Ellis, ffrind annwyl
i Muriel yn canu darnau cerddorol ar yr organ ar ddechrau
ac ar ddiwedd y gwasanaeth oedd yn creu ffrâm hyfryd
i’r oedfa.

Ganwyd Muriel yn llanfachreth, pentre’ bach uwchben
Dolgellau lle'r oedd ei thad John hughes yn brifathro’r
ysgol, a magwyd hi gan ei mam Sarah yn nhŷ’r ysgol gyda’i
brodyr Elwyn a Gwyn. Roedd ganddi lawer o atgofion byw
iawn am lanfachreth gan gynnwys hanes ei hanturiaethau
gyda’i ffrind Dilys Puw. Mae’n amlwg fod Muriel a Dilys yn
dipyn o rebals pan oedden nhw’n blant.

Wedi gadael ysgol llanfachreth aeth i ysgol Dr Williams,
Dolgellau fel ‘day girl’ - roedd merched oedd wedi pasio 11+ yn cael mynd yno am eu haddysg
uwchradd. Doedd Muriel ddim yn ffitio yno yng nghanol y merched bonedd ac yn cael cerydd
gan y brifathrawes yn aml am ‘bechodau’ fel ‘bwyta cherries ar y bws’. Roeddynt yn aml yn
colli’r bws a chan nad oedd y Morris 10, car ei thad, yn dod o’r garej i bethau mor ddibwys a
nôl plant, roedd hi a’i ffrindiau yn gorfod cerdded adref rai milltiroedd i fyny lôn unig ar ben
eu hunain yn ôl i lanfachreth.
Aeth Muriel ymlaen i’r Coleg Normal ym Mangor i hyfforddi fel athrawes goginio. Yno gwnaeth
ffrindiau hefo Olwen a Sheila Davies, ac roedd y tair ym mlaenllaw yn hawliau merched yn y
coleg. Daeth neges o gydymdeimlad gan Sheila sydd bellach yn byw yn Bolton i’w ddarllen yn
yr angladd.

Wedi gadael y Coleg Normal, symudodd Muriel i weithio fel athrawes ym Mirmingham, cyn
symud adre i Sir feirionnydd i fod yn athrawes goginio yn Ysgol Sir ffestiniog gan fyw gartre
hefo ei theulu oedd bellach wedi symud i 6 Bro Cymer, llanelltyd ar ôl ymddeoliad ei thad.
Yno cyfarfu â Tom oedd yn dysgu Mathemateg. Priododd y ddau yn eglwys llanelltyd yn Awst
1964, gan fyw tan 1968 yn Wenllys, llan ffestiniog.

Yn 1967, rhoddodd y gorau i’w swydd yn yr ysgol ar enedigaeth eu plentyn cyntaf, Marc. Roedd
Tom bellach wedi cael swydd fel darlithydd Mathemateg yn y Coleg Normal ym Mangor ac fe
symudodd y tri i fyw i Glasdir, 9 lôn y Deri, Eithinog, Bangor yn 1968. Yn 1969 symudodd ei
rhieni o lanelltyd i fyw gyferbyn â Glasdir yn uwchmenai, 10 lôn y Deri, ac yn raddol symudodd
yr holl deulu - Gwyn a Nansi yn gyntaf, wedyn Elwyn a Megan. Yn 1970 cafodd Muriel a Tom eu
bendithio â phlentyn arall sef Manon.
Er bod Muriel wedi ei magu yn eglwys y plwyf yn llanfachreth, ar ôl symud i fangor daethant
yn aelodau i Bendref lle'r oedd chwaer Tom, Gwen a'r teulu dan weinidogaeth
y Parch. John Gwilym Jones. Wrth anfon ei gydymdeimlad, dyma rai o’i atgofion.

“Fe gefais Muriel a’i phriod Tom Edwards yn gyfeillion eithriadol o deyrngar i’r eglwys. Byddai
eu presenoldeb mewn oedfa yn hollol ddibynadwy, ar hyd y blynyddoedd. Cafodd Marc a
Manon gefnogaeth lwyr ganddynt yng ngweithgareddau’r plant a’r bobol ifanc.
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Byddai Muriel yn barod ei chyfraniad i bob gweithgarwch gyda’r Gymdeithas neu’r Chwiorydd.
Ac mae’n hyfryd gweld bod ei phlant wedi etifeddu’r doniau a welsant yn eu mam. Yr hyn y
byddaf yn ei gofio yn fyw am Muriel yw’r wên garedig a fyddai ganddi bob amser, a’r
mwyneidd-dra yn ei phersonoliaeth.”

Roedd Muriel yn gogyddes arbennig, a hoffai goginio cacennau blasus a meringues ar gyfer
partïon pen-blwydd Marc a Manon ac amryw ddigwyddiadau yn y capel dros y blynyddoedd. Ni
fu Muriel yn athrawes llawn amser ar ôl genedigaeth Marc. Bu’n gwneud gwaith llanw pan
oedd Marc a Manon yn eu harddegau, ond bellach roedd ei mam a’i thad yn mynd yn hŷn ac
angen mwy o ofal. Ar ôl marwolaeth ei thad, bu Muriel yn gofalu am ei Mam a symudodd yn
ddiweddarach i fyw at Tom a Muriel hyd ei marwolaeth yn 1993.
Ar ôl i Marc a Manon adael cartref a’r gofal o’i rheni wedi darfod, cafodd Muriel a Tom bedair
blynedd ar ddeg o ryddid i deithio’r byd, nifer o weithiau yng nghwmni Bryn a Megan lloyd
Jones. Aethant mor bell â China, America a Chanada a chawsant lawer iawn o wyliau ‘munud
diwetha’ i Ewrop.
Roedd Muriel yn meddwl y byd o’r wyrion ac yn hoff o’u gwarchod - hogiau Manon sef Owain
llyr, Steffan a Cian ym Mangor a genethod Marc sef Awen ac Elain, yn hen Golwyn (ac yn
ddiweddarch ym Mangor). Roedd yn cael pleser o fod yn rhan o fywydau ei phlant a’i hwyrion
ac yn cymryd balchder yn eu llwyddiant. Bu ar wyliau hefo Manon a’r teulu nifer o weithiau i
sgïo i Morzine a’i gwaith arbennig hi oedd gwarchod Cian.

Yn 2007 fe waelodd iechyd Tom yn sydyn, a bu Muriel wrth ei ochr yn ffyddlon am wythnosau
yn ysbyty Eryri, Caernarfon cyn iddo golli’r frwydr. Tua’r un adeg, dechreuodd Muriel golli ei
golwg i Macular Degeneration ac fe fu’n rhaid iddi roi gorau i yrru’r car. Cafodd flynyddoedd
wedyn o gyfeillgarwch hefo Valerie Elis a Megan lloyd Jones, a byddent yn rheolaidd iawn yn
Merched y Wawr yn festri Penuel. fe gadwodd hefyd mewn cysylltiad hefo ei ffrind Joyce yn
llanfachreth a bu yno yn aros nifer o weithiau yn ei blynyddoedd diwethaf.

Erbyn 2017 roedd y meddwl yn dechrau pylu ac aeth Muriel i fyw ym Mhlas Garnedd
llanfairpwll lle y bu tan iddi syrthio llynedd. Treuliodd ei blwyddyn olaf yng Nghartref Nyrsio
fairways llanfairpwll. Mae’r teulu yn ddiolchgar i staff y ddau gartref am eu gofal o Muriel
dan amgylchiadau hynod o anodd.

Er y cyfyngiadau, llwyddodd Marc a Manon a’r wyrion i siarad gyda Muriel bron yn ddyddiol ar
ei dyfais newydd y facebook Portal fu’n gaffaeliad mawr gan nad oedd modd mynd yno i’w
gweld. Ar Ionawr 20 daeth y newyddion enbyd ei bod wedi dal COVID-19. Aethpwyd a hi i
Ysbyty Gwynedd, ond fe gollodd ei brwydr wythnos yn ddiweddarach. Mawr fydd y golled ar
ei hôl.

Y darlleniad a ddewiswyd ar gyfer yr oedfa oedd geiriau cyfarwydd o’r llythyr Cyntaf at y
Corinithiaid sef y darlun o’r hyn yw cariad go iawn : “Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r
eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf.” Dangoswyd y cariad yma yn glir i ni yn yr
Arglwydd Iesu Grist, fe’i hamlygwyd ym mywyd Muriel a dyma’r fath gariad a ddangoswyd yn
y ffordd y bu teulu Muriel yn dal ati’n ffyddlon i gysylltu ac i ofalu amdani drwy’r cyfnod anodd
diweddar.

Cawsom y cyfle i ddiolch am fywyd Muriel yng nghwmni ei theulu, ac i’w chyflwyno i ofal ein
Tad Nefol gan dderbyn nerth drwy gyfrwng darlleniad a gweddi. Wrth adael y Capel, roedd
Awen ac Elain wedi trefnu te bach mewn bocs i bawb fynd adre, pa ffordd well na hyn i ddathlu
sgiliau coginio eu Nain, ac i dalu teyrnged iddi.
[Mae’r ysgrif yma yn cynnwys talfyriad o gofiant Marc a Manon
i'w Mam a rannwyd yn ei hangladd]
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GwaSanaeth BLynyddoL CyMdeithaS GenhadoL y Bedyddwyr

Cawsom y fraint unwaith eto o groesawu’r Dr Menna Machreth i arwain ein gwasanaeth
blynyddol Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr - BMS. llongyfarchwyd Menna ar ei phenodi
yn Brif Swyddog Amrywiaeth, Cyfartaledd a Chynhwysiant i’r Mudiad Ysgolion Meithrin,
a dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol. Roedd hi’n braf hefyd cael cwmni Cadog a Nedw o bryd
i’w gilydd yn ystod y gwasanaeth.
Rhoddodd Menna ddiweddariad o’r gwaith rhyfeddol mae gweithwyr y Gymdeithas a’r
partneriaid yn y gwahanol wledydd wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn anodd a aeth heibio.
Clywsom fod y BMS wedi cyrraedd y nod o drawsnewid bywyd miliwn o bobl trwy addysg,
meddyginiaeth cyfiawnder a phlannu eglwysi. Mae Mark ac Andrea hodgkins yn trawsnewid
ysbyty yng Ngogledd Chad drwy godi safonau a rhoi hyfforddiant yn lleol.
Ymhlith llawer o weithgareddau, darparwyd PPE yn Nepal, dosbarthwyd parseli bwyd mewn
amryw wledydd megis India, Sudan a’r ffoaduriaid yn lesvos.
Mae gwasanaeth cwnsela yn Affganistan, a rhoddwyd canllawiau golchi dwylo a sebon ym
Mosambig a rhoi gofal meddygol a grantiau i fusnesau. Mae’r pandemig wedi gosod heriau
lawer i’r gweithwyr.
Gofynnir inni gefnogi Cynghrair Beddwyr y Byd i gael cydweithio rhwng llywodraethau i sicrhau
fod gwledydd tlota’r byd yn cael brechiadau. Gallwn arwyddo’r ddeiseb ar y we –
https://covidfreeworld.org.uk/petition/A

Yn ôl yr arfer, rydym yn cyfrannu drwy’n
cynilion yn y blychau ac unrhyw roddion
ddaw i law. Mae £595.00 wedi’i gasglu’n
barod a diolch o galon am hyn.
Bydd y casgliad ar agor tan ddiwedd mis
Mawrth a gallwch roi unrhyw gyfraniad i
Dilwen drwy siec yn daladwy i
EGlWYS GYDENWADOl
EMAuS BANGOR a rhoi
BMS ar y cefn, neu
rhoi arian.

lluNIAu O’R CYfARfOD ZOOM

-

Mae ein diolch y mis yma i nia Llwyd
am gasglu a chydlynu’r wybodaeth
ar gyfer y rhifyn yma.
a diolch i bawb anfonodd ddeunydd.

Siân Arwel Davies

Dylid gyrru’r holl wybodaeth ar gyfer rhifyn Ebrill y Negesydd
i Cathrin Williams e-bost : cathrin.williams@gmail.com
ffôn: 01248 712576
Neu, os y dymunwch, yn syth i’r Negesydd
e-bost : negesydd@btinternet.com
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