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ER MAINT SYDD YN DY GWMWL TEW 
O LAW A RHEW A RHYNDOD 

FE DDAW ETO HAUL AR FRYN 
NID YDYW HYN OND CAWOD. 

 

Dewiswyd gan Rebecca Hayes 
Gweler y rheswm am ei dewis y tu mewn 
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Gair gan ein Gweinidog 

Amroth 
PENTREF glan y môr poblogaidd yn Sir Benfro yw AmrotK�V\¶Q�GHQX�
WZULVWLDLG�\Q�\VWRG�\U�KDI��$F�L¶U�\PZHO\GG��QLG�SHWK�DQDUIHURO�\Z�JZHOG�
Marc Drakeford yn 
ymdrochi yn y môr, ond 
pwysicach o lawer na 
gweld Prif Weindog Cymru 
yw gweld ein Delme 
Thomas ni yn UKRGLR¶U�
tonnau hefyd!  

 

Yr haf diwethaf, cefais fy llusgo i Amroth gan y 
PHUFKHG�L�QRILR�ZUWK�L¶U�KDXO�IDFKOXG�DU�
noswethiau hir yr haf, ond gwell o lawer gen i 
fynd yno yn y gaeaf. Mae dau reswm dros 
hynny: yn gyntaf oherwydd ei bod yn rhy oer i 
I\QG�L¶U�P{U��JZHOO�JHQ�L�V\OOX�DUQR�QD�QRILR�
ynddo!) ac yn ail oherwydd bod y lle yn dawel 
iawn heb fwrlwm y twristiaid. 

 

Bûm yn cerdded yn Amroth un 
Sadwrn braf o Ionawr eleni, ac yn 
ymweld am y tro cyntaf ag Eglwys 
Sant Elidyr - HJOZ\V�k¶L�KDQHV�
GLGGRURO�\Q�\PHVW\Q�Q{O�L¶U���IHG�
ganrif.  

Mwy diddorol fyth oedd y pedwar 
PDHQ�FRIID�DU�\�ZDO�\�WX�PHZQ�L¶U�(JOZ\V��5RHGG�WUL�RKRQ\QW�ZHGL�HX 
gRVRG�\QR�JDQ�ZUDLJ�R¶U�HQZ�5HEHFFD�3R\HU�HU�FRI�DP�HL�WKUL�Jǒr 
cyntaf! Gosodwyd y pedwerydd maen gan ei phedwerydd gǒr a 
oroesodd ei briod - er cof amdani! 
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5RHGG�WDLU�FORFK�\Q�DUIHU�ERG�\Q�QKǒU�\U�HJOZ\V��<Q�\�IOZ\GG\Q������
W\QQZ\G�\�WDLU�FORFK�R¶U�WǒU��HX�WRGGL��D¶X�KDLOJDVWLR�\Q�
XQ�JORFK�IDZU����0DH¶Q�VLǒU�JHQ�L�ERG�XQ�JORFK�IDZU�\Q�
gZQHXG�OODZHU�PZ\�R�VǒQ�ZUWK�alw SREO�L¶U�OODQ�QD�WKDLU�
cloch fach. 
 
0DH¶Q�VLǒU�R�IRG�QHJHV�U\ZOH�\Q�\�IDQ�KRQQR����0HZQ�
undod mae nerth?  

 
<�GULQGRG�VDQFWDLGG�GGDHWK�L¶P�PHGGZO�L��'XZ�\�7DG��'XZ�\�0DE�D�
'XZ¶U�<VEU\G�*OâQ�«�� 
 
<�WUL�\Q�XQ�D¶U�XQ�\Q�GUL 
<Z¶U�$UJOZ\GG�D�DGGROZQ�QL� 
 
AMROTH��0DH�OODZHU�PZ\�L¶U�SHQWUHI�QD�WKRQQDX¶U�
môr a hufen iâ! 
 

 
Gweddïwn 

 
'GXZ¶U�7DG��EHQGLWKLD�QL� 
'GXZ¶U�0DE��DPGGLII\Q�QL� 

'GXZ¶U�<VEU\G��FDGZ�QL 
Yn awr a hyd byth bythoedd 

 
Amen 

 
 

 

Capel Y Priordy 
Te Prynhawn i Ddathlu  

*ǒ\O�'HZL 
Dydd Sul, 27 Chwefror 

DP������R¶U�JORFK 
\QJ�1JZHVW\¶U�/OZ\Q�,RUZJ 

Pris £8 
Enwau ar y daflen yn y cyntedd neu i 

Beti Wyn cyn gynted â phosib 
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DARLLENIADAU 
 
 

MIS CHWEFROR DARLLENIAD 
Wythnos 1 Marc 1: 29-39 
Wythnos 2 Marc 9: 2-9 
Wythnos 3 Marc 1: 9-15 
Wythnos 4 Marc 8: 31-38 

 

APÊL MIS CHWEFROR 
 

Casglu Nwyddau Hylendid Personol 
ar gyfer 

 
Canolfan Galw i mewn Byddin yr Iachawdwriaeth 

Heol Awst 
 

Past dannedd - Brwsh dannedd - Gel Cawod - 6LDPSǒ 
Sebon - Sanau (dynion a menywod) ± Diaroglyddion 

Padiau misglwyf ± Sebon siafio (ond dim raser siafio na 
dim byd miniog arall) - Brwsh gwallt ± Crib gwallt 

 
A wnewch chi hefyd sicrhau bod y nwyddau yn newydd  

os gwelwch y dda 
 

Dyddiad cau ± Dydd Sul 27 Chwefror 2022 
 

Os na fedrwcK�GGRG�L¶U�FDSHO�D¶FK�ERG�\Q�DZ\GGXV�L�
gyfrannu cysylltwch â Beti-Wyn ac fe drefnwn i  

JDVJOX¶FK�QZ\GGDX� 
 

AR Y WE:    www. priordy.org (yn cynnwys Papur Priordy) 
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Llun Teulu Jones 

Elfyn a Llinos, Noa a Nel 
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Mwynwen Jones«. 

Gwasanaeth 2 Ionawr 2022 

raf oedd cael ymuno mewn 
gwasanaeth undebol yn y Priordy ar 
ddechrau blwyddyn newydd.  

Croesawyd pawb yn gynnes gan ein 
Gweinidog Beti-:\Q���+\IU\G�RHGG�JZHOG�UKDL�R¶U�P\I\UZ\U�V\GG�IHO�
DUIHU�DU�ZDVJDU�Q{O�J\GD¶X�WHXOXRHGG���0HLQLU�/OR\G�RHGG�ZUWK�yr organ 
a Huw Michael yng ngofal y cyhoeddiadau.  Gwnaed y casgliad gan 
Caleb, Gwilym ac Elliw.   

0DH¶Q�DUIHULDG�\Q�\�3ULRUG\�DU�GGHFKUDX¶U�IOZ\GG\Q�L�GURVJOZ\GGR¶U�
JZDVDQDHWK�L�RIDO�XQ�R�GHXOXRHGG�\�FDSHO���/OLQRV�DF�(OI\Q�D¶X�SODQW�
Noa a Nel gafodd y fraint eleni. 

&\FKZ\QQRGG�1HO�GUZ\�J\KRHGGL¶U�HP\Q�����- Diolch, Diolch Iesu.  
Wedyn, rhannodd Llinos atgof o Nadolig ei phlentyndod gan sôn yn 
benodol am Domino Rali ± gêm o osod domino mewn un rhes ar ôl y 

llall.  Cyfaddefodd bod y gêm yn gallu 
creu gwylltineb, ee. wrth i rywun 
trymdroed ddod i mewn L¶U�\VWDIHOO�DF�
DFKRVL�L¶U�F\IDQ�GGLVJ\Q���0DH�K\QQ\¶Q�
atgoffa Llinos o gerdd Saesneg µ)RU�WKH�
:DQW�RI�D�1DLO¶ a gafodd ei darllen yn 

bwyllog gan Noa.  Cerdd oedd hon yn dangos sut oedd un peth bach 
negyddol yn gallu dwysáu a chael effaith fawr. 

Emyn 780 ± Calon Lân oedd gan Nel ar 
ein cyfer wedyn.  Yna, tro Elfyn oedd sôn 
am anrheg iddo yntau ei dderbyn yn 
EOHQW\Q�VHI�OO\IU�µPobl yr Injan-GUrQ¶ ac 
DHWK�DWL�L�UDQQX¶U�VWRUL���*DOO�LQMDQ�GUrQ�
dynnu rhes hir o gerbydau trên y tu ôl 
iddi.  Gall pobl fod yn injan-drên hefyd 
dynnu rhes o bobl y tu ôl iddynt.  Stori 
RHGG�KRQ�\Q�F\FKZ\Q�J\GD�SKOHQW\Q�EDFK�\Q�FRGL�FDORQ�HL�IDP��D¶U�IDP� 

B 
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\Q�P\QG�\PODHQ�L�JRGL�FDORQ�SHUVRQ�DUDOO��D¶U�SHUVRQ�KZQQZ¶Q�P\QG�
ymlaen i wneud gweithred dda. arall 

Yna, cyflwynodd Nel yr emyn 373 ± Iesu Tirion. 

Esboniodd Llinos bod Iesu yn ein dysgu ni i fod fel injan drên a bod 
hyn yn amlwg yn ei ddysgeidiaeth trwy gydol y Beibl.  Cyfeiriodd at 
ERVWHU�D�ZHOLU�\Q�DPO�\Q�F\IOZ\QR¶U�QHJHV�- 

³&âr dy Gymydog sydd ddim yn edrych fel ti, meddwl fel ti, caru fel ti, 
siarad fel ti, gweddïo fel ti, pleidleisio fel ti.  Câr dy gymydog DIM 
HLWKULDGDX´� 

Cawsom ein hatgoffa am ddameg y Samariad Trugarog.  Y cymydog 
da oedd y dyn o Samaria.  Neges Iesu oedd ³Cer a gwneud yn yr un 
PRGG�´ 

Yn y weddi, diolchodd Noa i Dduw am ein dysgu i fod yn garedig.  
'LROFKRGG�HL�ERG�KL¶Q�ERVLEO�GDQJRV�FDUHGLJUZ\GG�K\G�\Q�RHG�SDQ�QDG�
K\QQ\�\Z¶U�SHWK�DPOZJ�L¶Z�ZQHXG���*RI\QQRGG�L�'GXZ�HLQ�KHOSX�L�IRG�
yn garedig tuag at eraill gan y gall y 
caredigrwydd hwnnw fod yn injan drên iddynt ar 
eu taith. 

Soniodd Llinos am ddylanwad Iesu ar bobl fel yr 
Archesgob Desmond Tutu.  Un digwyddiad 
EDFK�\VJRJRGG�HI�L¶U�ZHLQLGRJDHWK oedd 

offeiriad gwyn yn camu 
oddi ar y SDILQ�LGGR�HI�D¶L 
IDP�JDHO�P\QG�KHLELR���)HO�G\ZHGRGG�HI�³*ZQD�
dy ychydig o ddaioni ble 
bynnag yr wyt, yr ychydig 
\QD�V\GG�\Q�JRUOHWKX�\�E\G�´ 

Cyfeiriodd at neges 
gyfarwydd Dewi Sant a neges tebyg y Fam 
7HUHVD�VHI�³Gwnewch y pethau bach gyda 
FKDULDG�PDZU´� 

Geiriau Iesu oedG�µRwyf yn dweud wrthych i garu eich gelynion, a  
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JZHGGwR�GURV�\�UKDL�V\GG�\Q�HLFK�HUOLG´� 

'DUOOHQRGG�/OLQRV�HLULDX�D�GGDUJDQIXZ\G�DU�\VWDIHOO�ZHO\¶U�)DP�7HUHVD�
± geiriau oedd yn ei hysgogi i wneud daioni beth bynnag oedd pobl yn 
ei daflu ati. ³<Q�\�GDGDQVoddiad terfynol, mae rhyngoch chi a Duw.  
1LG�RHGG�HULRHG�UK\QJRFK�FKL�D�QKZ�EHWK�E\QQDJ�´ 

Ategwyd neges y gwasanaeth gan Elfyn yn ymbilio arnom i fod yn 
µ,QMDQ�GUrQ�R�JDUHGLJUZ\GG�HOHQL�- nid yn Domino Rali.  Fodd bynnag, 
dangosodd Noa bod modd edrych ar hyn o safbwynt gwahanol a bod 
PRGG�L�QL�IRG�\Q�'RPLQR�5DOL�R�JDUHGLJUZ\GG�JDQ�EDVLR¶U�FDUHGLJUZ\GG�
ymlaen. 1HO�ZQDHWK�JU\QKRL�J\GD¶U�F\IDUZ\GG\G�V\PO�RQG�HIIHLWKLRO�L�
fod yn µQHLV�L¶FK�JLO\GG�HOHQL�DFKRV�URHGG�,HVX�\Q�QHLV�L�QL�¶   

Diolchodd Beti-:\Q�\Q�IDZU�L¶U�WHXOX�DP�\�JZDLWK�JUDHQXV�JDQ�DWHJu 
neges Nel.  Cyhoeddodd yr emyn 205 ± Dyma gariad fel y moroedd.   

raddododd ein Gweinidog y Cymun ac estyn cydymdeimlad 
GZ\V�J\GD¶U�WHXOXRHGG�RHGG�PHZQ�JDODU�<Q�HL�JZHGGL��
diolchodd am y teulu arbennig oedd yng ngofal y gwasanaeth a 

JRI\Q�L�'GXZ�HLQ�F\QRUWKZ\R�QL�L�IRG�\Q�LQMDQ�GUrQ�ZUWK�L�QL�OZ\EUR�L¶U�
flwyddyn newydd.  Cydganwyd emyn 345 ± 2¶U�IDWK�J\IDLOO�\G\Z¶U�,HVX i 
JORL¶U�RHGID� 

 

  DIOLCH YN FAWR 
 

 Cydnabyddir yn ddiolchgar gyfraniad 
 

IRENE WILLIAMS  
 

EIRLYS DAVIES 
 
 

CADWEN DAVIES 
 

JOHN A CARYS GREEN 
A  

DIENW 
 

DW�J\KRHGGL¶U�3DSXU�\�PLV�KZQ 

T 
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 CANOLFAN HEOL AWST 
EGLWYS Y BEDYDDWYR 

SAESNEG 
CAERFYRDDIN  

 
 

Phil Stephenson 
Cadeirydd 

 
Janet Mock 

Ysgrifennydd 
 

 
 

Dianne Stephenson 
Trysorydd 

 
Annwyl Ffrindiau 
 
 

Ar ran Canolfan Galw-i-Mewn Heol Awst hoffem ddiolch yn fawr iawn i 
chi am eich cyfraniad caredig yn y Priordy at ein cludfwydydd rhad ac 
am ddim a baratowyd ar gyfer Dydd Nadfolig. 
 
0DH¶Q�GLROFK�\Q�IDZU� L FKL�DP�HLFK�FHIQRJDHWK�D¶FK�F\IUDQLDG�XQZDLWK�
eto.   
 
Dymunwn Flwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. 
 
Yn gywir 
 
Phil Stephenson 
Cadeirydd 
 
Dianne Stephenson 
Trysorydd 
 

 
Llythyr a dderbyniodd Adrian Evans, ein Trysorydd, yn ddiweddar 

 
 

 

Cyfanswm ein FDVJOLDG�D¶U�UKRGGLRQ� 
oedd £265.  

Diolch eto i bawb a gyfrannodd ac i Adrian 
(YDQV��HLQ�7U\VRU\GG��DP�JDGZ¶U�F\IULIRQ� 
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/OHXFX�(GZDUGV«� 

Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc 
9 Ionawr 2022 

 

raf iawn oedd cael dod ynghyd ar 
gyfer Gwasanaeth plant a phobl 
ifanc cyntaf y flwyddyn. Er bod y 

cyfyngiadau 2 fetr wedi dod nôl i rym 
roedd croeso cynnes yn ein disgwyl a 
VDLQ�\�EDQG�\Q�HLQ�FURHVDZX�L¶U�
Gwasanaeth fel arfer. Croesawyd pawb 
\Q�\�&DSHO�D¶U rhai oedd yn ymuno gyda 
ni ar Zoom gan Beti-Wyn. 

0DH¶Q�EUDI�JZHOG�VXW�PDH�WHFKQROHJ�ZHGL�HVEO\JX�D�GDWEO\JX�D�ERG�
PRGG�L�UDL�R¶U�DHORGDX�V\GG�\Q�JDHWK�QHX¶Q�\Q\VX�RKHUZ\GG�&RILG��
ymuno drwy Zoom. Dyma ddarpariaeth ar ei gorau! 

Cafwyd gweddi agoriadol gan Beti-Wyn ac yna'r emyn cyntaf, sef 
³'RZFK�EODQW�E\FKDLQ´��+XZ�0LFKDHO�RHGG�\QJ�QJRIDO�\�F\KRHGGLDGDX�
DF�(OOLZ��*ZLO\P��/XQHG��*UHWD�)IOXU�D�0DUWKD�1HO�IX¶Q�F\QRUWKZ\R�
J\GD¶U�FDVJOLDG�DF�URHGG�JZrQ�IDZU�DU�HX�KZ\QHEDX�ZUWK�LGG\QW�
JZEOKDX¶U�JZDLWK� 

Cyhoeddw\G�\U�HP\Q�QHVDI��³2�UZ\¶Q�FDUX¶U�,HVX´, gan Osian oedd yn 
taflu ei lais yn arbennig er mwyn i bawb yn y Capel ei glywed ac ar ôl 
canu'r emyn daeth Cadi ac Ifan ymlaen i ddymuno blwyddyn newydd 
dda i bawb a chyflwyno Côr rhithiol yr Ysgol Sul oedd wedi cael ei roi 
at ei gilydd gan Ieuan ac Angharad Wyn ar gyfer y Nadolig. Cawsom 
weld a chlywed y côr drwy gyfrwng y cyfrifiadur a phleser pur oedd 

cael clywed a gweld y plant yn canu ar y sgrîn. 
Roedd pawb wedi gwisgo dillad Nadoligaidd ac 
IH¶Q�KDWJRIIZ\G�DP�KZyl a mwynhad y Nadolig, 
hyd yn oed yn y cyfnod heriol presennol, wrth 
wrando ar y côr. Arbennig iawn bob un ohonoch! 

Aeth Cadi ac Ifan ymlaen i roi cyflwyniad am y 
flwyddyn newydd a gofyn i ni feddwl am sut rydym 

B 
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QL¶Q�HGU\FK�DU�\�IOZ\GG\Q�QHZ\GG�ZUWK�L�QL�JDQX¶U�HP\Q�QHVDI��³Pwy 
wnaeth y sêr uwchben´� 5RHGG�SDZE�ZUWK�HL�ERGG�\Q�FDQX¶U�HP\Q�Kwn 
gan ei fod yn rhoi cyfle i'r plant a phawb arall ymuno gyda'i gilydd i 
ZQHXG�\U�KROO�V\PXGLDGDX�V\GG�\Q�P\QG�J\GD¶U�HP\Q�- er enghraifft 
V\PXGLDGDX�L�DGOHZ\UFKX¶U�VrU�XZFKEHQ��\�S\VJRG�FKZLP�QHX¶U�
PRURHGG�PDZU��5RHGG�\�SODQW�\Q�DPOZJ�\Q�IZ\�F\IDUZ\GG�k¶U�
V\PXGLDGDX�QD�QLIHU�RKRQRP�QL¶U�RHGROLRQ��RQG�IH�ZQDHWKRP�L�J\G�
ymdrech deg! 

'DHWK�1DQVL�DF�$QQL�L¶U�SXOSXG�QHVDI�JDQ�J\QQLJ�\PDWHE�L¶U�FZHVWLZQ�D�
osodwyd gan Cadi ac Ifan - sut rydym yn edrych ar flwyddyn newydd? 
Cafwyd cyflwyniad ar y sgrîn gyda sain 
fywiog yn gefndir ac roedd y 
cyflwyniad yn rhestru gwahanol bethau 
V\¶Q�F\IDWHE�L¶U�II\UGG�PDH�UKDL�RKRQRn 
QL¶Q edrych ar y flwyddyn newydd; 
tudalen wag, côt o eira heb ôl-traed, cacen heb ei thorri, blwch newydd 
o siocled heb ei fwyta, menyn newydd heb gyllell drwyddo a rhôl selsig 
heb ei chQRL��:HGL¶U�F\IOZ\QLDG�DHWK�1DQVL�\PODHQ�L�EZ\VOHLVLR�IRG�
blwyddyn newydd yn gyfle newydd ac yn gyfle i dreialu pethau 
newydd, i weld pethau mewn goleuni gwahanol ac i brofi pethau 
QHZ\GG��$WJRIIRGG�QL�IRG�UKDL�SHWKDX�R¶U�KHQ�IOZ\GG\Q�QD�I\GGZQ�
eisiau eu gweld neu eu dweud eto ac eglurodd bod Iesu yn cynnig 
cyfle newydd i ni gyda phob blwyddyn newydd a bod Duw yn rhoi 
amser newydd i ni. 

Aethom ymlaen fel cynulleidfa i gyd-ddarllen darn o Lyfr y Pregethwr 
oedd ar y sgrîn sydd yn nodi fod amser wedi ei bennu i bopeth a bod 
'XZ¶Q�JZQHXG�L�ERSHWK�GGLJZ\GG�\Q�EHUIIDLWK�DU�\U�DPVHU�LDZQ� 

Daeth Gwydion ymlaen nesaf i gyflwyno gweddi oedd yn diolch am y 
flwyddyn newydd ac yn gofyn i Dduw ein helpu i wneud ein gorau yn 
ystod y flwyddyn ymhob ffordd a hefyd yn gobeithio y byddai hon yn 
flwyddyn well i bawb. 

:HGL�L�QL�JDQX¶U�HP\Q�³<�PDH�L¶Q�:DUHGZU´�F\G\PGHLPORGG�%HWL-Wyn 
J\GD�WKHXOXRHGG�0DLU�'DYLHV�D�'DL�/OR\G��IX�IDUZ¶Q�ddiweddar. 

Yna cafwyd sgwrs gan Beti-:\Q�L¶U�SODQW��*RI\QQRGG�L¶U�SODQW�EHWK 
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RHGG\QW�DP�JDHO�JZDUHG�RKRQR�R¶X�E\Z\GDX�\Q�\�IOZ\GG\Q�QHZ\GG��
Ysgrifennodd ymatebion y plant ar bapur a rhoddodd y papur mewn 
G\VJO�R�GGǒU�- SDQ�G\QQRGG�\�SDSXU�R¶U�GǒU�URHGG�\Q�Oân ac yn dangos 
fod modd cael gwared ar y pethau nad oeddem eisiau eu cadw yn ein 
E\Z\GDX��<QD�JRI\QQRGG�L¶U�SODQW�EHWK�RHGG\QW�HLVLDX�HX�FDGZ�\Q�HX�
E\Z\GDX�D¶X�GDWEO\JX�D¶X�JZQHXG�\Q well.  Cafwyd nifer o ymatebion 
diddorol a pherthnasol oedd yn dangos plant y Priordy ar eu gorau ac 
yn adlewyrchu eu personoliaethau cynnes, 
chwareus a charedig. 

I gloi fe gydganon ni
U�HP\Q�³8Q�&DP�EDFK´� emyn 
delfrydol i orffen y gwasanaeth hyfryd a phwrpasol 
ar ddechrau blwyddyn newydd. 

LROFK�\Q�IDZU�LDZQ�L¶U�KROO�EODQW�D�SKDZE�DUDOO�
gymerodd ran ac i Beti-Wyn am lunio'r 
gwasanaeth. Roedd pob un plentyn wedi 

gwneud ei waith yn safonol ac arbennig iawn ac 
roeddwn yn clywed pob un yn glir yn y galeri. Da 
iawn bob un ohonoch! 

 

WÂC YN EIN WELIS 
 
 
 
 
 
 

Dydd Sadwrn ± ���&KZHIURU������DP���R¶U�JORFK 
 

Meas Parcio Amgueddfa Caerfyrddin, Parc yr Esgob, Abergwili 
 

Mawrth y Cyntaf 2022 
 

Diwrnod o Eiriolaeth dros Gymru  
 

Cwrdd Gweddi am 7 dros Zoom 
J\GD¶Q�*ZHLQLGRJ 

 

D 
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5+$,�2�''$7+/,$'$8�*Ǒ</�'(:,� 

TREF CAERFYRDDIN 2022 

Bore Sadwrn 5 Mawrth 2022 - 11 y bore 
 

ParêG�*ǒ\O�'HZL 
 

0DH¶U�&\QJKRU\GG Gareth John, Maer y Dref yn gwahodd pawb i 
ymuno ag e yn yr orymdaith a fydd yn chwarae rhan flaenllaw yn 
QDWKOLDGDX¶U�GUHI��*ZDKRGGLU�SDZE�L�\PJ\QQXOO�\�WX�DOODQ�L�(JOZ\V�
San Pedr o 10.30 ymlaen ac i orymdeithio y tu ôl i Fand Chwyth 
Symffonig y dref trw\�+HRO�\�%UHQLQ�D�6JZkU�1RWW�L¶U�&ORV�0DZU�R�

flaen y Guildhall ac yna i wrando ar gyfarchion ac adloniant pellach. 
Anogir capeli ac eglwysi a chymdeithasau eraill i gyd-gerdded ac 
DUGGDQJRV�SZ\�PDHQ�QKZ¶Q�HL�J\QU\FKLROL�\Q�RJ\VWDO�k�FKZLILR�
baneri fel baner y Ddraig Goch, Dewi Sant neu Lywelyn.  Bydd 
SDUFLR�DP�GGLP�DU�GG\GG�\�3DUrG�\Q�KROO�IH\V\GG�SDUFLR¶U�&\QJRU�

Sir yn y dref. 
 

Nos Fercher, 2 Mawrth 2022 
 

Cynhelir Talwrn y Beirdd blynyddol yn Yr Egin wrth Goleg Prifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant gyda digon o le i barcio am ddim eto. 
Bydd Tîm o Gwm Gwendraeth yn cystadlu eleni am y tro cyntaf 
ynghyd â thimau o Ysgol Farddol Caerfyrddin a Thîm Y Priordy 

V\¶Q�F\QQZ\V�DHORGDX�QHZ\GG� 
 

Bore Sul 27 Chwefror 2022 
 

*ZDVDQDHWK�*ǒ\O�'HZL 
 

Bydd Caplan y Maer Y Parchedig Beti-Wyn James eleni eto yn 
F\IOZ\QR�*ZDVDQDHWK�'URV�\�:H�IHO�UKDQ�R¶U�GDWKOLDGDX� 

 
RHESTR LAWN O DDIGWYDDIADAU 

 

)H�JHZFK�UHVWU�ODZQ�R¶U�GLJZ\GGLDGDX�HUDLOO�
L�GGDWKOX�*ǒ\O�(LQ�1DZGGsant ar Wefan 
&\QJRU�\�'UHI�DF�DU�)DFHERRN�D¶U�SDSXUDX�

lleol.  Croeso i bawb. 
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Eurwen Jones  
 
Y Tri Bedd yng Nghefncelfi 
 

Q�IILQLR�k¶Q�IIHUP�IDFK�QL�\P�PKHQWUH�<�
5KRV�URHGG�IIHUP�R¶U�HQZ�Cefn Celfi. 
<QR�URHGG�PHUFK�IDFK�µUX¶Q�RHG�k�IL�R¶U�

enw Nesta yn byw.  Yn y dosbarth yn yr ysgol 
un diwrnod buom yn 
casglu enwau ffermydd. 
'DHWK�\U�HQZ�µ&HIQ�
&HOIL¶�ODQ�D�G\PD�UK\ZXQ�
\Q�HL�J\ILHLWKX�IHO�µthe 
back of the furniture¶���
Sbri fawr, wrth gwrs. 
Flynyddoedd wedyn 
gwelwyd erthygl mewn 
cylchgrawn gan yr Athro 
Thomas Jones D.Lit, 
MA, Aberystwyth. 
Magwyd e ar fferm fach 

RµU�HQZ�µ7ZPSDWK�\�0RUJUXJ¶  yn 
Nhan-y-graig, Yr Alltwen.  Yn ôl yr 
Athro,  hen ystyr celfi oedd nid 
dodrefn ond colofnau neu feini hirion 
D¶U�HQZ�&HIQ�&HOIL�RHGG�FHIQ�QHX�
gefnen y colofnau.¶7KH�5LGJH�RI�WKH�
StDQGLQJ�6WRQHV¶ 
 
$�EHWK�DP�\�PHLQL�QHX¶U�colofnau yma 
D�URHV�HQZ�L¶U�WLU�DF�\Q�GGLZHGGDUDFK�
L¶U�IIHUP"�'Z\�JDUUHJ�V\GG�DU�JDHO�
QDZU��XQ�DU�*DH¶U�(IDLO�D¶U�OODOO�DU�\�
:DXQ�)DFK��3DQ�I\GGDL�UK\ZXQ�R¶U�
SHQWUH¶Q�SULRGL�E\GGD¶U�FURWV�LIDQF�\Q�
gwthio powdwr tanio i mewn i dyllau 
\Q�\�PHLQL�D¶X�IIUZ\GUR  L�GGDWKOX¶U�
briodas ac fel arwydd o lawenydd. 
5RHGG�K\Q�WXD�GHFKUDX¶U�XJHLnfed ganrif.  Digwyddodd rhywbeth tebyg 
pan briodwyd nhad a mam ganol y dauddegau.  Cyn hynny roedd 

Y 
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QKDG�\Q�FRILR¶U�PHLQL��D�GZ\�RKRQ\QW�RHGG�\QR¶U�SU\G�K\QQ\��F\Q�GDOHG�
â dyn. Ond erbyn hyn maint dwy boblen 
\Z¶U�GGZ\�  
 
OQG�PDH�FDP�DUDOO�L¶U�VWRUL��<Q�/O\IU�'X�
Caerfyrddin, a ysgrifennwyd tua 1250 ar 
femrwn, ceir casgliad o englynion a elwir 
yn Englynion y Beddau a dyma un 
ohonynt: 
 
Y tri bedd yng Nghefncelfi ± 
Awen ai dywed inni - 
Bedd Cynon garw ei ddwyael 
Bedd Cynfael, bedd Cynfeli. 
 
Pwy oedd Cynon, Cynfael a Cynfeli? Ai 
penaethiaid rhyw lwyth neu dywysogion y 
FRGZ\G�\�FHUULJ�EHGGDX�LGG\QW"�<Q�{O�\U�$WKUR�JDOODL¶U�HQJO\QLRQ�IRG�
PRU�J\QQDU�k¶U�GGHJIHG�JDQULI�� 
 

e ysgrifennwyd Llyfr Du Caerfyrddin yn y Priordy gan ryw 
fynach di-HQZ��$�PLQQDX¶Q�WURHGLR�WLU�\�3ULRUG\�HUV�GURV�KDQQHU�
can mlynedd tybed ai brodor o Gilybebyll oedd y mynach di-enw 

D�Z\GGDL�KDQHV�\�PHLQL�D¶U�EHGGDX"�0DH�(JOZ\V�\�3OZ\I�\QJ�
Nghilybebyll yn mynd ¶nôl L¶U����JDQULI��HIDOODL�DU�VDIOH�HJOZ\V�
J\QKDUDFK���1HX�I\QDFK�R¶U�3ULRUG\�D�JHUGGRGG�UK\Z�GGHXJDLQ�PLOOWLU�L�
efengylu i bobl wyllt Cilybebyll?! Sgwn i! 
 
Lluniau 
Diolch yn fawr iawn i Gareth Richards am ei barodrwydd i¶Q�KHOSu 
J\GD¶U�OOXQLDX��0DHQW�IHO D�JDQO\Q��&HIQ�&HOIL��8Q�R¶U�PHLQL��
7XGDOHQ�R�/\IU�'X�&DHUI\UGGLQ�V\¶Q�GDQJRV�\U�HQJO\Q 
 
 

COFIWCH BARHAU I GADW STAMPIAU A CHETRYS 

 

 

 

F 
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3HWHU�+XJKHV�*ULIILWKV« 
 
Hunangofiant Goronwy Evans   
3URFLR¶U�&RI 
 

aH�KZQ�\Q�KXQDQJRILDQW�JZDKDQRO�L¶U�
arfer JDQ�XQ�D�IX¶Q�ZHLQLGRJ�J\GD¶U�
Undodiaid yn Llanbedr Pont Steffan 

DP�KDQQHU�FDQ�PO\QHGG��0DH¶Q�ZDKDQRO�DP�
ei fod yn rhoi pwyslais ar lawer iawn o bethau 
eraill ac yn rhoi darlun clir i ni o ardal y 
µ6PRW\Q�'X¶�HUV�FDQRO�\U�XJHLQIHG�JDQULI�K\G�DW�\�SUHVHQQRO. 

 
0DH¶U�JZHLQLGRJ�*RURQZ\�(YDQV��KHE�RV��
yn berson unigryw, ac yn un sydd wedi 
cyfrannu mor helaeth yn grefyddol, yn 
GGLZ\OOLDQQRO�D�FK\PGHLWKDVRO�L¶U�UKDQ�KRQ�R�
Geredigion, gyda Beti ei wraig yn llawn 
brwdfrydedd wrth ei ochr bob amser.     
                                                                                          
0DH�H¶Q�SZ\VOHLVLR�VXW�PDH¶U�WUL�/ODQ�ZHGL�
chwarae rhan bwysig yn ei fywyd. Magwyd 
ef yn Llanwenog a bu yn Ysgol Ramadeg 
/ODQG\VXO��DF�\QD¶Q�JZDVDQDHWKX�IHO�
gweinidog yn Llanbedr Pont Steffan.                                                                                                                                                   
 

Mor braf yw cael dod i wybod am dalentau ardal ei fagwraeth, ac 
am rai unigolion disglair fel (GJDU�(YDQV�D�IX¶Q�EULI�GHQRU�\Q�&RYHQW�
Garden rhwng 1946 a 1975, ac am Evan James (Desin) Williams y 
Ffisegwr Byd-enwog a fu farw pan oedd ond yn 42 oed.                                                   
 
Yna, y dylanwadau a fu arno pan oedd yn ddisgybl yn Ysgol 
5DPDGHJ�/ODQG\VXO��<Q�\�F\IQRG�KZQQZ�PDH¶Q�UKHVWUX¶U�EHFKJ\Q�D�
DHWK�L¶U�ZHLQLGRJDHWK�± Jim, John ac Aled Parc Nest, Lyn Rees, 
Iwan Davies, Edward Griffiths, Towyn Jones, Emyr Lyn Evans, 
Gareth Morgan Jones, Cen Llwyd, Emyr Wyn Thomas, Wyn 
Thomas ac $LQVOHLJK�'DYLHV��\QJK\G�k¶U�RIIHLULDGRQ�%ULDQ��3HQW\��
Thomas, Elwyn Evans a Brian Thomas, Llandysul. 
 

M 
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:UWK�V{Q�DP�HL�ZHLQLGRJDHWK�J\GD¶U�8QGRGLDLG�PDH¶Q�F\IHLULR�DW�\U�
arweiniad a gafodd gan bobl fel y Parchedigion D Jacob Davies, J 
Marles Thomas, Aubery Martin a Vaughan Owen, ac mae ambell 
GG\I\QLDG�JDQGGR�V\¶Q�UKRL�FLSROZJ�L�QL�DU�EZUSDV�ERG�\Q�8QGRGZU��
³&RILZFK�PDL�PXGLDG�\G\P�QL�DF�QLG�(JOZ\V�´���³)H�GUHXOLDLV�KDQQHU�
FDQ�PO\QHGG�\Q�\�ZHLQLGRJDHWK�J\GDJ�\VEU\G�µ7DGDX�&UHI\GG�
5\GG¶�\Q�I\�QJK\QK\UIX�L�ZDVDQDHWKX�D�FKDULR¶U�IIODP�D�FKHUGGHG�
PODQ�´ 
                                                                                         
0DH¶Q�DPOZJ�IRG�JZDVDQDHWKX�\Q�UKDQ�DPOZJ�R¶L�JUHG�D¶L�I\Z\G�DF�
\Q�\U�\VEU\G�KZQQZ�EX¶Q�ysgrifennydd eisteddfod enwog Rhys 
Thomas James yn Llanbedr Pont Steffan am 35 mlynedd. Bu Beti 
ac yntau yn gyfrifol am godi dros filiwn o bunnau i Blant Mewn 
$QJHQ�UKZQJ������D¶U�IOZ\GG\Q�������&DPS�DUXWKURO� 
 
Gwireddwyd breuddwyd Goronwy a Beti wrth iddyn nhw sefydlu 
6LRS�L¶U�0XGLDG�8QGRGDLGG��DF�V\GG�EHOODFK�\Q�6LRS�/\IUDX�
&\PUDHJ�\Q�/ODQEHG��)H¶L�KDJRUZ\G�JDQ�&\QRJ�'DILV�\P�������DF�
IH�DOOD�L�\Q�EHUVRQRO�G\VWLR�L¶U�OOZ\GGLDQW�KZQQZ�ZUWK�L�PL�GGHUE\Q�
FURHVR�DUEHQQLJ�L�ORIQRGL�I\�KXQDQJRILDQW�LQQDX�µO Lw\IDQ�L�/Z\IDQ¶ 
yno yn 2010, gyda Goronwy wedi trefnu i dorf o bobl ddod ynghyd 
L¶P�F\IDUIRG��0DH�H�K\G�\Q�RHG�ZHGL�F\QQZ\V�OOXQ�RKRQD�L�\Q�
OORIQRGL��\Q�RJ\VWDO�k�OOXQ�R�GvP�U\JEL¶U�\VJRO�\U�RHGGHQ�QL¶Q�GDX�\Q�
UKDQ�RKRQR�\Q�HL�O\IU����0DH¶U�J\IURO�R�ZHUWK�Kanesyddol hefyd gan 
HL�ERG�\Q�UKRL�GDUOXQ�L�QL�R¶U�J\PGHLWKDV�I\Z�D�RHGG�DF�V\GG�\Q�
bodoli o hyd yn y darn hwn o Geredigion - 
DF�IH�JDZQ�Z\ERG�KHI\G�SDP�\�G\ZHGLDG�µ<�
6PRW\Q�'X¶�������������������������������������������������������������������������������                                                      
 
Mae Goronwy Evans yn storïwr dawnus, ac 
ZUWK�J\IXQR¶U�KDQHVLRQ�D�GLVJULILR¶U�KROO�
gymeriadau fe lwyddodd i brocio fy nghof 
LQQDX�KHI\G��0DH¶Q�J\IURO�V\¶Q�EOHVHU�HL�
darllen. 
 
µ3URFLR¶U�&RI�JDQ�*RURQZ\�(vans.    
Y Lolfa - Pris £9.99                                          
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I 
Pa mor dda \G\FK�FKL·Q adnabod eich emynau? 0DH·Q�)LV�Chwefror ac mae pob 

JDLU�V\·Q�HLVLDX�\Q�\U�KHU�LVRG�\Q�GHFKUDX�J\GDJ�&+�QHX·Q�F\QQZ\V�&+�  
Rhowch gynnig arni! Pob lwc!! 

 
1 ,·U�$UJOZ\GG�----- lafar glod  

 
2 ---- Arglwydd nef y nefoedd  

 
3 
 

O am ------ blwyddyn newydd  

 
4 
 

Am -------- daear lawr  

 
5 
 

Caed baban --- mewn preseb 
drosom ni 

 

 
6 
 

Fe ------ yr awel ar Gymru drachefn  

 
7 
 

O ---- dy fwrdd, O Arglwydd  

 
8 
 

Fy ------ yn y byd 
 

 

 
9 
 

----- amdanat, addfwyn Arglwydd  

 
10 

 
-------- Arglwydd,ddim ond hynny  

   
 

Atebion ar Dudalen 28 
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MWYNHAU YN YR YSGOL SUL 
 

WYNEB YN WYNEB 
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MWYNHAU YN YR YSGOL SUL 
 

AR ZOOM 

 

 

 

 

 

TASG YR YSGOL SUL 
RITHIOL 

PYSGOTA! 
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Rhian Evans 
yn cofio 
 

Syr Geraint Llewellyn Evans 
 
PETAI¶R bâs-bariton, Syr Geraint Evans yn  
GDO�\Q�I\Z��E\GGHP�\Q�GDWKOX¶L�EHQ-blwydd 
yn gant oed ar 16 Chwefror eleni.  Yn anaml 

iawn, dybiwn i, y 
bydd dau ganwr 
opera byd-enwog 
yn cael eu geni 
yn yr un stryd o 
fewn ychydig 
IO\Q\GGRHGG�L¶Z�JLO\GG���2QG�IH�
ddigwyddodd hynny yn y ganrif ddiwethaf 
yn Stryd Williams, Cilfynydd, Rhondda 
Cynon Taf, pan aned Geraint Llewellyn 
(YDQV�DF�\QD¶U�WHQRU��6WXDUW�%XUURZV�XQ�
mlynedd ar dGHJ�\Q�GGLZHGGDUDFK��%X¶U�
ddau ohonynt yn llysgenhadon gwych dros 
Gymru ac yn ysbrydoliaeth i laweroedd o 

gantorion ifainc.  
 
Unig blentyn William, a oedd yn löwr, a Charlotte May Evans oedd 
Geraint a Chymraeg oedd iaith yr aelwyd. 
(UJ\G�HQE\G�L¶U�teulu oedd colli mam 
Geraint ac yntau ond yn flwydd oed. 
Byddai llawer o fechgyn y Rhondda yn 
GLO\Q�HX�WDGDX�L¶U�ORID��RQG�GHZLVRGG�HI�L�
adael yr ysgol yn 14 oed a mynd i weithio 
mewn siop ffasiynol iawn yn gwerthu 
dillad menywod ym Mhontypridd. Ei waith 
yQR�RHGG�µJZLVJR¶U�IIHQHVWUL¶��� 
 
Roedd yn amlwg yn fuan iawn fod ganddo 
lais canu da a dechreuodd gael gwersi 
canu yng Nghaerdydd gan Idloes Owen, sef yr un a aeth ymlaen i 
sefydlu Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru. Canai hefyd yng nghôr y 
Methodistiaid lleol D¶U�J\PGHLWKDV�GGUDPD�DPDWXU�OHRO� 
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3DQ�GGHFKUHXRGG�\U�$LO�5\IHO�%\G��JZLUIRORGGRGG�J\GD¶U�5$)�OOH¶U� 
hyfforddwyd ef fel peiriannydd radio. Cafodd gyfle hefyd i berfformio 
mewn cyngherddau adloniadol ar gyfer y lluoedd arfog. Yn dilyn y 
rhyfel, gweithiodd J\GD�UKZ\GZDLWK�UDGLR¶U�/OXRHGG�3U\GHLQLJ�\Q�
Hamburg lle canai gyda chorws y radio. Derbyniodd wersi canu yno 
gan y bariton, Theo Herrmann, yna yng Ngenefa ac er mwyn 
SHUIIHLWKLR¶L�JUHIIW��ZHGL�G\FKZHO\G�L�/XQGDLQ��GHUE\QLRGG�ZHUVL�\Q�
Ysgol Gerdd y Guildhall.   
    
Yn fuan iawn daeth ei allu fel actor ac fel canwr grymus i sylw 
F\IDUZ\GGZ\U�RSHUD�DF�QL�IX¶Q�KLU�F\Q�LGGR�JDHO�F\QQLJ�UKDQQDX�DU�\�
prif lwyfannau operatig. Rhwng ei ymddangosiad cyntaf yn Covent 
*DUGHQ�\P�PLV�,RQDZU������D¶L�EHUIIRUPLDG�IIDUZHO�yno ym mis 
Mehefin 1984, roedd Syr Geraint wedi portreadu dros 70 cymeriad o 
EULI�RSHUDX¶U�E\G���� 
 
Roedd yn arbennig o hoff o waith 
Mozart a chanodd ran Figaro ym 
µ0KULRGDV�)LJDUR¶�GURV�����R�
GURHRQ��'\QD¶U�UKDQ�D�JDQRGG�DU�HL�
ymddangosiad cyntaf yn La Scala, 
Milan yn 1960. Syr Geraint oedd y 
canwr Prydeinig cyntaf i ganu yno 
oddi ar ddiwedd y rhyfel. Pan 
JDQRGG�\Q�1Kǔ�2SHUD�)LHQQD�R�
dan arweiniad Herbert von Karajan, 
cynigiodd hwnnw iddo gytundeb 
parhaol i weithio yn Fienna. Ond 
gwrthod wnaeth Syr Geraint gan 
gredu mai Covent Garden oedd ei 
gartref operatig. Roedd yn 
adnabyddus yn rhyngwladol am ei 
rôl fel Falstaff yn opera Verdi a 
JDQRGG�DP�\�WUR�F\QWDI�\Q������\QJ�1Jǒ\O�2SHUD�*O\QGHERXUQH��)H¶L�
gwahoddwyd i ganu rhan Falstaff mewn tai opera ledled y byd gan 
gynnwys y Metropolitan yn Efrog Newydd dan gyfarwyddyd Franco 
=HIILUHOOL��<Q�RJ\VWDO�k¶U�SULI�RSHU۲X�FODVXURO��F\PHURGG�6\U�*HUDLQW�UDQ�
KHI\G�PHZQ�RSHU۲X�GLZHGGDU��PHJLV��µ3LOJULP¶V�3URJUHVV¶�JDQ�
9DXJKDQ�:LOOLDPV����������µ%LOO\�%XGG¶�JDQ�%HQMDPLQ�%ULtten (1951), 
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µ7URLOXV�D�&UHVVLGD¶�JDQ�:DOWRQ����������D�¶7KH�%HDFK�DW�)DOHVD¶�JDQ�
Hoddinott (1974).  
 
Roedd gan Syr Geraint y gallu i chwarae rhannau doniol yn ogystal â 
UKDL�GZ\V��%\GGDL¶Q�ZHOO�JDQGGR�ERE�DPVHU�GGHZLV�UKDQQDX�OOH 
byddai cwmpawd ei lais yn gyfforddus. Gwrthodai unrhyw ran a 
I\GGDL¶Q�JDOZ�DUQR�L�JDQX�QRGDX�UK\�XFKHO�LGGR���(U�PDL�E۲V-bariton 
RHGG�\Q�\VWRG�\�UKDQ�KHODHWKDI�R¶L�\UID��GHUE\QLRGG�UDQ�\�E۲V�\Q�
GGLZHGGDUDFK�\Q�HL�RHV��K\G�\Q�RHG�RV�QDG�RHGG�\�UKDQQDX�K\QQ\¶Q�
brif gymeriadau yn yr RSHU۲X��5KZQJ������D�������UKRGGRGG�6\U�
*HUDLQW�DPU\Z�R�ZHUVL�PHLVWU�DU�\�WHOHGX�OOH�EX¶Q�UKRL�DUZHLQLDG�
gwerthfawr i gantorion ifainc. 

:HGL�LGGR�\PGGHRO�R¶U�OOZ\IDQ�RSHUDWLJ�\Q�������SDUKDRGG�L�ZHLWKLR�IHO�
cyfarwyddwr llwyfan a gwahoddwyd ef yn aml i weithio ar amryw o 
RSHU۲X�\Q�\U�8QRO�'DOHLWKLDX��(UE\Q�K\Q�F۲L�IZ\�R�DPVHU�L�KDPGGHQD�D�
dod i aros yn ei gartref yn Aberaeron er mwyn cael hwylio ym Mae 
&HUHGLJLRQ��'DHWK�QLIHU�R�DQUK\GHGGDX�L¶Z�UDQ�\Q�VJLO�HL�\UID�GGLVJODLU��
)H¶L�XUGGZ\G�\Q�IDUFKRJ�\Q������D gwnaed ef yn Gymrawd o Ysgol 
*HUGG�\�*XLOGKDOO��<Q�RJ\VWDO�k¶U�DQUK\GHGGDX�D�HVW\QQZ\G�LGGR�JDQ�
golegau a sefydliadau yn Lloegr, rhoddodd Prifysgol Cymru 
Ddoethuriaeth mewn Cerddoriaeth iddo. Gwnaed ef hefyd yn 
Gymrawd yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd ac yn 1984 derbyniodd 
Fedal Cymdeithas y Cymrodorion. Yn y flwyddyn honno y cyhoeddodd 
ei hunangofiant, µ$�.QLJKW�DW�WKH�2SHUD¶� 

Ddeufis cyn ei farwolaeth, yn Ysbyty 
Bronglais ym mis Gorffennaf 1992, 
ymddangosodd Syr Geraint am y tro olaf 
mewn noson µJDOD¶�L�GGDWKOX�FDX¶U�KHQ�Gǔ�
opera yn Glyndebourne. Cymerodd Janet 
Baker ran yn yr un cyngerdd. Cynhaliwyd 
gwasanaeth coffa iddo yn Eglwys Gadeiriol 
:HVWPLQVWHU�OOH�GDHWK�������R�EREO�L�GDOX¶U�
deyrnged olaf. Arweiniwyd cerddorfa a 
FKRUZV�\�7ǔ�2SHUD�%UHQKinol gan Bernard 
Haitink, Syr George Solti, Syr Colin Davis a 
Sir Edward Downes. Canwyd emynau Cymraeg a darllenwyd gan 
Donald Sinden a Stuart Burrows. Roedd aelodau o Gwmni Opera 
Cenedlaethol Cymru a Chlwb Rygbi Llundain hefyd yn bresennol. 
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UNWAITH yn XQLJ�\�E�P�L¶Q�GGLJRQ�IIRGXV�L�JO\ZHG�6\U�Geraint Evans 
yn canu ar lwyfan a hynny yn 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 
\Q��������5RHGG�HI�\Q�XQ�R¶U�
artistiaid a ganodd yn un o 
J\QJKHUGGDX¶U�Z\WKQRV�KRQQR���2QG�
yn ogystal â hynny, ef oedd i fod i 
ganu cân y cadeirio yn y seremoni.  
Pan gyhoeddwyd gan y beirniaid nad 
RHGG�QHE�\Q�GHLOZQJ�R¶U�JDGDLU��DHWK�
WRQ�R�VLRP�GUZ\¶U�GRUI��RQG�IHO�JZREU�
gysur, gwahoddwyd Syr Geraint i ganu ac os cofiaf yn iawn, yn dilyn 
F۲Q�\�FDGHLULR�UKRGGRGG�EHUIIRUPLDG�E\WKJRILDGZ\�R¶U µ0DUFKRJ¶�- 
pinacl y diwrnod i lawer iawn ohonom.      
 

CWRDD DIACONIAID AC YMDDIRIEDOLWYR Y PRIORDY 
 

Nos Fercher 9 Mawrth 2022 am 7  
yn y capel 

 
2V�RHV�XQUK\Z�IDWHULRQ�\U�KRIIHFK�L¶U�GLDFRQLDLG�D¶U�

ymddiriedolwyr HX�WUDIRG��\QD�UKRZFK�Z\ERG�L¶U�<VJULIHQQydd 
Gohebol mewn da bryd os gwelwch yn dda 

 
CWRDD DIACONIAID A BAENORIAID AC YMDDIRIEDOLWYR  

YR OFALAETH 
 

Nos Fercher 23 Mawrth 2022 am 7 yng Nghana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geiriadur Daeareg a Gwyddorau 
Daear 

 
Dyfed Elis-Gruiffydd 

Y Lolfa - £9.99 
Rhagfyr 2021 

 
Y JHLULDGXU�GDHDUHJRO�F\QWDI�L¶Z�
gyhoeddi yn yr iaith Gymraeg. 
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Tudalen Blaen 
 
Rheswm Rebecca Hayes dros 
ddewis««  

 
³Er maint sydd yn dy gwmwl tew o law 

a rhew a rhyndod; 
Fe ddaw eto haul ar fryn ± nid ydyw 

hyn ond cawod�´ 
 

DW I ddim yn orhoff o glywed 
FOLFKp��'ZL¶Q�JZybod bod cliché yn byw achos bod gwirionedd yn ei 
gnewllyn, ond mae KL¶Q�dal yn gàs gen i glywed pobol yn ailadrodd 
JHLULDX�R�UDQ�IIDVLZQ��HIDOODL�DP�QDG�\¶Q�QKZ�ZHGL�RHGL�L�IHGGZO�DP�
IIRUGG�IIUHV�R�J\IDWKUHEX¶U�K\Q�V\¶�JDQGG\Q�QKZ�L¶Z�GGZHXG� 
 
2QG�HWR��G\PD�IL¶Q�QRGL�G\I\QLDG�V\¶�ZHGL�FDHO�HL�UDQQX�EURQ�L�V\UIIHG�
yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, fel fy hoff ddyfyniad i.  
 
Y gwir yw bod y dyfyniad hwn wedi bod ar wal ein cegin ni ers 11 

mlynedd.  
 
Tad-FX�D¶L�EREORJHLGGLRGG�DU�ODIDU�
ein teulu ni. A diolch iddo am 
hynny, oherwydd dyma eiriau sy 
ZHGL¶P�FRIOHLGLR�PHZQ�F\VXU�DU�
sawl achlysur. Dyw bywyd ddim 
yn llinellol. Mae pob yr un ohonom 
QL¶Q�SURIL�LVDIEZ\QWLDX�DF�
XFKDIEZ\QWLDX�D¶U�UKHLQL¶Q�JDOOX�
bod yn greulon ac yn wych. Ac 
wrth i fi, fel chi, brofi amrywiol 
flasau bywyd, dw i wedi dod i 
GGHDOO�D�JZHUWKIDZURJL¶U�FZSOHG�\�
rhannodd dad-cu gyda fi yn 
fwyfwy. 
 
0DH¶Q�DQRGG�PHGGZO�DP�\�ZDZU�
\Q�WRUUL�SDQ�\¶FK�FKL�\QJ�QJKDQRO�
cwmwl tew o law weithiau - heb 
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sôn am ddychmygu gweld y belen felen yn dringo i ben y bryn!  Ac 
HIDOODL��ZHGL�DPEHOO�EURILDG��QDG�\Z¶U�KDXO�\Q�JDOOX�W\Z\QQX¶U�\U�XQ�
modd ag y gwnaeth gynt. 
 
Ond fel y canodd Edward H.Dafis��³0DH¶U�E\G�
HWR¶Q�WURL�D�WKURL´ ac mae cyfle i ni fod yn rhan 
ohono. 
 
A gyda llaw, gan nad ydwi¶Q�KRIIL�DLODGURGG�
JHLULDX�KHE�HX�OODZQ�GGHDOO��RHV�UK\ZXQ�V\¶Q�
gallu rhannu tarddiad neu enw awdur fy hoff 
ddyfyniad gyda fi plîs? 
 

ATEBION HER YR EMYNAU 

0DH·U�UKLIDX�\Q�F\IHLULR�DW�*DQHXRQ�)I\GG 

1. Cenwch (75)   2.  Molwch (82) 3.  Ddechrau (90)  
4. Brydferthwch (104)   5. Bach (365)   6. Chwythodd *627)  

7  Gylch (653)  8 Ngorchwyl  (673) 9  Chwilio (701)  10   Cheisiais (707)    

 
YN DYMUNO NODDI PAPUR PRIORDY? 

Cyswllt 

PHILIP JONES 

Trysorydd 

� 01267 233437 / info@maxevans.co.uk 
 

THEATR GENEDAETHOL CYMRU 
yn dod cyn hir 
PETULA 
Sioe dywyll, chwareus a chraff 
yw Petula am dyfu i fyny, teulu a 
chariad. 
 

Theatr byw 
Ffwrnes, Llanelli - 29-30 Mawrth 2022 - 7.00pm 
�0345 2263510 
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LLONGYFARCHIADAU I GWENAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i Gwenan Fflur, un o ddisgyblion ein 
Hysgol Sul, am ennill cystadleuaeth y cylchgrawn Cristion 

(Rhifyn 229), sef creu cerdyn Nadolig Cristnogol.  
Ardderchog. Mae cerdyn Gwenan i¶Z�ZHOG�\Q�UKifyn cyfredol  

Cristion (Ionawr / Chwefror 2022). 
 

Cylchgrawn Cristnogol a gyhoeddir pob deufis yw Cristion 
JDQ�EZ\OOJRU�HFLZPHQDLGG�V\¶Q�F\QQZ\V�\U�$QQLE\QZ\U��\�

Bedyddwyr, yr Eglwys Bresbyteraidd, yr Eglwys 
)HWKRGLVWDLGG��\U�(JOZ\V�\QJ�1JK\PUX�D¶U�(JOZ\V�*DWKROLJ 
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GWAITH ALBANWR YN 
SBARDUN I GYMRO 
 
0DH�OOH�SZ\VLJ�L¶U�$OEDQZU�John 
Brown (1722-87) a aned 400 mlynedd 
yn ôl i eleni yn hanes twf Geiriaduron 
Beiblaidd Cymru. 
 
Yn frodor o Carpo ger Abernethy, 
cafodd ei adael yn amddifad yn un ar 
ddeg oed. Addysgodd ei hunan wrth 
weithio fel bugail. Nid yn unig y 
dysgodd sut i ddarllen ac ysgrifennu 
ond aeth ymlaen i godi Groeg, Lladin 
D�+HEUDHJ��*ZHLWKLRGG�IHO�\VJROIHLVWU�D�EX¶Q�ILOZU�\QJ�QJKDWUDZG�)\IIH�
DU�RFKU�\�OO\ZRGUDHWK�\QJ�1JZUWKU\IHO�\�-DFRELDLG�\P������F\Q�WURL¶Q�
bregethwr. Fe oedd y myfyriwr diwinyddol cyntaf yng Nghangen 
%XUJKHU�R�(JOZ\V�5\GG�\U�$OEDQ��&DIRGG�HL�RUGHLQLR�D�EX¶Q�ZHLQLGRJ�
yn Haddington, tref yn East Lothian yn Yr Alban ble roedd yn byw tan 
HL�IDUZ��$U�EHQ�HL�ZDLWK�IHO�JZHLQLGRJ�EX¶Q�K\IIRUGGL�\PJHLVZ\U�DU�J\IHU�
y weinidogaeth. 'DWEO\JRGG�OODZHU�R¶U�\PJHLVZ\U�K\Q�\Q�ZHLQLGRJLRQ�
grymus. Daeth yn berson enwog a dylanwadol yn hanes Haddington. 
%X¶Q�EULRG�GGZ\ZDLWK��%X�IDUZ����0HKHILQ����� 
 
Yn awdur toreithiog yn ogystal â phregethwr ysbrydoledig, 

ysgrifennodd sawl llyfr ar 
grefydd. Dylanwadodd ar 
Albanwyr adnabyddus, fel y 
beirdd Robert Burns a Robert 
)HUJXVVRQ�D¶U�DWKURQ\GG�'DYLG�
Hume. Byddai Hume yn dweud 
fod Brown yn pregethu fel pe 
bai Crist wrth ei benelin! 
 
0DH¶Q�DGQDE\GGXV�\Q�EHQQDI�
am ddwy gyfrol ± A Dictionary 
of the Holy Bible (1769) ± un 
R¶U�F\QKDUDI�R¶i IDWK��PDH¶Q�

debyg ± ac yn arbennig The Self-interpreting Bible (1778). 
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$�G\PD�QL¶Q�GRG�DW�\�F\VZOOW�UKZQJ�Browni a Chymru. Un o gymeriadau 
hynotaf ei gyfnod os nad yr hynotaf oedd James Rhys Jones (1813-
1889��)H¶L�GLVJULILU�IHO�G\Q�RG��\QJ�QJROZJ�HL�IHLUQLDLG�RQG�K\QRG�\QJ�

QJROZJ�HL�HGP\JZ\U���%X¶Q�ZHLQLGRJ�
J\GD¶U�$QQLE\QZ\U�PHZQ�VDZO�PDQ�
yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys 
Kilsby yn Swydd Northampton a 
chafodd ei adnabod fel Kilsby Jones 
o hynny ymlaen. Yn bregethwr 
poblogaidd, roedd hefyd yn 
ddarlithydd ffraeth. Ei daliadau am ei 
ddarlithoedd fu'n bennaf gyfrifol am 
dalu'r £1,400 a gostiodd i adeiladu ei 
dǔ yn Llanwrtyd! Ysgrifennai ar gyfer 
cylchgronau Cymraeg a golygodd holl 
waith prydyddol a rhyddiaith William 
Williams (Pantycelyn). Bu am lawer o 
flynyddoedd yn olygydd Cymraeg i 
gwmni cyhoeddi William 

Mackenzie, Glasgow a chyfieithodd Eiriadur Beiblaidd John Brown o'r 
Saesneg i'r Gymraeg 

/O\IU� F\IHLULR� \Z� *HLULDGXU� %HLEODLGG� V\¶Q� F\QQZ\V� HLWHPDX�
gwyddoniadurol mewn perthynas â¶U� %HLEO�� \Q�
ymwneud yn arferol â phobl, lleoedd, arferion a 
beirniadaeth Feiblaidd. Gall Geiriadur Beiblaidd 
IRG�\Q�\VJROKHLJDLGG�QHX¶Q�EREORJDLGG�HL�QDZV� 

Roedd John Brown yn un o awduron diwinyddol 
pwysig yr Alban yn y 18g a chafodd ei weithau 
ar ffydd, addoli, athtrawiaeth ac ysbrydolrwydd 
ddylanwad parhaol ar yr Eglwys. Cyhoeddodd ei 
Eiriadur Beiblaidd am y tro cyntaf ym 1769 a 
chafwyd dau argraffiad pellach yn ystod ei 
fywyd. Arhosodd mewn print tan 1869.  Ers 
hynny mae Geoffrey Stonier wedi cynhyrchu 
cyfrol newydd, %URZQ¶V Dictionary of Bible Characters, yn cynnwys 
holl gyfeiriadau Brown at unigolion sydd yn y Geiriadur gwreiddiol. )H¶L 
cyhoeddwyd ym Mai 2008. 

https://cy.wikipedia.org/wiki/Glasgow
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COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG 
 

&<56,$8¶5�*:$1:<1 
 

Darllen, deall a dehongli Gair Duw heddiw 
$VWXGLR¶U�%HLEO�\Q�HLQ�F\G-destun ni 

 
Nos Lun, 7 Mawrth 2022   

Testament Newydd y Beibl 
Catrin Haf Williams 

Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol 
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

 
 

Dirnad a datblygu doniau yn ein heglwysi 
 

Nos Lun, 14 Mawrth 2022 - 7 
Beti-Wyn James 

Caerfyrddin 
 

Nos Fawrth, 22 Mawrth 2022 ± 7 
Alun Tudur 
Caerdydd 

 
 

&ZUV�'HKRQJOL¶U�<VJU\WKXUDX 
<U�$FWDX�D¶U�(SLVWRODX 
Nosweithiau Mercher  

gan ddechrau 16 Chwefror 2022 - 7 
 

Aled Jones 
&\IDUZ\GGZU�D�&K\GO\Q\GG�+\IIRUGGL¶U�&ROHJ 

 
Croeso cynnes iawn i bawb 
Bydd pob cwrs ar-lein eleni 

 
Manylion pellach a dolenni Zoom oddi wrth 

aled@colegyrannibynwyr.cymru 
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Carys Morgans, Swyddog Cyswllt y Gefeillio  
yn cyflwyno... 
 
NEWYDDION O SALEM, CAERNARFON 
 
&<)$5)2'�'(&+5$8¶5�)/:<''<1� 
 

<Q�IO\Q\GGRO�GDQ�DGDLQ�&\QJRU�(JOZ\VL¶U�GUHI�F\QKHOLU�2HGID�
Weddi a Myfyrdod  ar y nos Fercher gyntaf yn y mis. Y bwriad 
gwreiddiol oedd cynnal yr oedfa mewn capel ond oherwydd y 
Pandemig penderfynwyd mai doethach fyddai cynnal yr oedfa ar 
Zoom eleni eto. Yn absenoldeb cadeirydd y Cyngor arweiniwyd yr 
oedfa gan Mererid Mair. 
 
 
OEDFA AM UNDEB 
CRISTNOGOL  
 

1LG�RHGG�\Q�\PDUIHURO�L¶U�
HJOZ\VL�J\QQDO�\U�RHGID�J\GD¶Q�
gilydd eleni. Er hyn, dyna oedd 
WKHPD¶U�RHGID�\Q�6DOHP�DU�\�
trydydd Sul yn Ionawr. 
Arweiniwyd yr addoliad gan 
Mererid Mair  a defnyddiwyd y 
deunydd a baratowyd gogyfer 
k¶U�6XO�� 
 
YR YSGOL SUL  
 

Rydym yn dal i gynnal yr Ysgol 
Sul ar Zoom gan nad ydym yn 
K\GHUXV�L¶Z�FK\QQDO�\Q�\�IHVWUL��(UV�GHFKUDX¶U�IOZ\GG\Q�U\G\P�\Q�
JZQHXG�\PGUHFK�L�JU\IKDX¶U�GGROHQ�UKZQJ�\U�RHGID�\Q�\�FDSHO�D¶U�
Ysgol Sul. Newidiwyd  amser yr Ysgol Sul i gyfarfod yn 
gynharach er mwyn i un o blant yr Ysgol Sul gymryd rhan ar 
GGLZHGG�\U�RHGID��3URILDG��QHZ\GG�L¶U�UKDL�V\¶Q�DGGROL�\Q�\�FDSHO�
\Z�JZHOG�SOHQW\Q�\Q�F\PU\G�UKDQ�\Q�\U�RHGID�R¶L�JDUWUHI��3DUKDZQ�
i ryfeddu! 
 
Er bod diwedd Ionawr wedi cyrraedd eisoes ±  cyfarchion 
EOZ\GG\Q�1HZ\GG�L¶Q�F\IHLOOLRQ�\QJ�1JKDHUI\UGGLQ� 
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Y DIWEDDAR DAVID BASTON 
 

Gyda syndod mawr y clywsom am 
farwolaeth sydyn David Baston ar yr 

aelwyd yn Hafod Cwnin. Rhannodd yr 
DHOZ\G�J\GD¶L�IDP��\�GGLZHGGDU�0DLU�

%DVWRQ�D�JROOZ\G�R¶Q�plith flwyddyn union 
i golli David.   Roedd y ddau ohonynt yn 
dod fel un pecyn, gan iddi hithau gael ei 
gadael yn wraig weddw yn ifanc iawn, a 

 David ond yn 8 mlwydd oed. BX¶U�
berthynas rhyngddynt yn un agos iawn. 

 
Roedd gan David ddiddordeb mawr ym myd natur, a byddai 

ZUWK�HL�IRGG�DOODQ�\Q�\U�DZ\U�LDFK���%\GGDL¶Q�FDVJOX�FHO\Q�D�JZ\UGGQL�R¶U�SHUWKL�
DU�JDLV�HL�IDP�DU�J\IHU�EORGDX�L¶U�FDSHO��DF�\Q�HQZHGLJ�i¶Z�FK\QRUWKZ\R�ZUWK�
EDUDWRL�WRUFK�\U�DGIHQW�ERE�1DGROLJ��%X¶Q�F\QRUWKZ\R�0DLU�KHI\G�\Q�\U�DUGG�DF�
enillodd eu gardd wobr Cyngor Tref Caerfyrddin am yr ardd gymysg orau ar 

sawl achlysur. Roedd David yn bysgotwr brwd, diddordeb a etifeddodd gan ei 
ddiweddar dad, a gwnaeth lawer o ffrindiau ym myd y pysgota. 

 
Dilynodd ei dad i weithio yn y Swyddfa Bost, a chyflawnodd dros 40 mlynedd o 

ZDVDQDHWK�\QR��%X¶Q�ERVWPDQ�\Q�DUGDO�%DQF\IHOLQ�DP�J\IQRG�KLU��D¶L 
gwsmeriaid yn ei ganmol am ei gymwynasgarwch. Roedd gan David galon 

fawr, ond teg yw dweud bod rhaid edrych yn galed amdani ar adegau! 
 

%X¶Q�DHORG�PDZU�HL�EDUFK�R¶U gymdogaeth glòs yn Hafod Cwnin, a gwelir ei 
eisiau yn fawr gan y cymdogion yn ogystal â¶i gydweithwyr.  Roedd yn aelod 
SZ\VLJ�R¶L�GHXOX�KHI\G��D�EXRQW�\Q�RIDOXV�LDZQ�RKRQR�HULRHG��\Q�HQZHGLJ�yn 

ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
 

Estynnwn ein cydymdeimlad ag Edryd ei ewythyr, Barbara a Delyth ei ddwy 
fodryb, ynghyd â¶i JHIQGU\G�D¶L�J\IQLWKHURHGG�i gyd. 

 
Cynhaliwyd ei angladd fore Gwener, 31 Rhagfyr yn Amlosgfa Arberth. 

Gwasanaethwyd gan ei weinidog. Rhoddir ei weddillion i orffwys ym medd ei 
rieni ym mynwent y dref. Coffa da amdano a heddwch i¶Z�OZFK� 

 
Ein Gweinidog 
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Y DDIWEDDAR MAIR DAVIES 
 
Bu farw Mair Davies yn dawel yng 
Nghartref gofal Brynderwen ar 23 

Rhagfyr 2021.  
 

1L�IX¶Q�PZ\QKDX¶U�LHFK\G�JRUDX�
ers sawl blwyddyn, ond gyda 
chymorth gofalwyr ffyddlon a 

chefnogaeth ei chefnder, Alun, 
llwyddodd i fyw yn ei chartref yn 

Heol y Ffwrnes tan ddechrau 
Rhagfyr 2021. 

 
Fe'i magwyd ar fferm Bwlchtrap, Llanpumsaint ac wedi cwblhau 
HL�KDGG\VJ�DF�DGG\VJ�EHOODFK�\QJ�QJKROHJ�K\IIRUGGL¶U�%DUUL�EX¶Q�
dysgu am ugaLQ�PO\QHGG�\Q�<VJRO�$OOWZDOOLV�F\Q�\PJ\PU\G�k¶U�

gwaith pwysig o fod yn athrawes yn Ysbyty Glangwili. Roedd yn 
uchel ei pharch yno ar y wardiau, a nifer fawr o blant a phobl 

ifanc wedi bod o dan ei gofal yn ystod cyfnodau digon gofidus yn 
eu bywydau. 

 
Bu MaLU�\Q�UKDQ�R¶U�J\PGRJDHWK�DJRV�\Q�+HRO�<�'HO\Q�DP�

flynyddoedd ac yna yn Heol Ffwrnes a phawb â meddwl mawr 
ohoni.  

 
Cofiwn am Mair yn Y Priordy fel presenoldeb tawel, ffyddlon a 

hynod gymwynasgar. Roedd cymdeithas eglwys yn bwysig iddi, 
a hynny ar hyd ei hoes gan iddi gael ei magu yn rhan o 

gymdeithas glòs Nebo, Llanpumsaint. 
 

Cynhaliwyd ei hangladd bnawn Iau 13 Ionawr yn Amlosgfa Parc 
Gwyn. Oedfa syml a di-ffws, fel Mair ei hun. Gwasanaethwyd 

gan ei gweinidog. Rhoddir ei llwch i orffwys ym medd ei rhieni ym 
mynwent Nebo maes o law. 

 
 Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf ag Emyr a¶L�EULRG�.D\�D¶U�

cysylltiadau teuluol i gyd. 
 

Ein Gweinidog 
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Y DIWEDDAR DAVID (DAI) LLOYD 
 
 

Gyda syndod a siom y clywsom am farwolaeth sydyn 
'DL�/OR\G�D¶Q�JDGZRGG�\Q�GGLV\PZWK�\Q�HL�gartref, 
Dolgwili ar 5 Ionawr 2022. O golli Dai, rydym wedi 

colli un o gymeriadau adnabyddus a phoblogaidd yr 
DUGDO�KRQ�D¶U�DUGDO�HKDQJDFK� 

 

:HGL�HL�HQL�D¶L�IDJX�\Q�1ROJZLOL��EX¶Q gweithio yn y 
mart yng Nghaerfyrddin a Hendy-gwyn yn ogystal â 

gweithio gartre yn godro, prynu lloi, a thrin yr 
ardd. Roedd Dai bob amser yn awyddus i wasanaethu a gwnaeth hynny yn ei 

ffordd GGLKDIDO�HL�KXQ�PHZQ�VDZO�F\OFK�D�FK\PGHLWKDV��%X¶Q�ZHLWKJDU�LDZQ�J\Ga 
Chlwb Ffemwyr Ifanc San Pedr ac yn arweinydd am flynyddoedd lawer; yn 

ffyddlon i Aelwyd yr Urdd ac yn galw twmpathau, ac yn ddiweddarach yn aelod 
gwerthfawr o bwyllgor Maes y Sioe. 

 

*ǒU�FDGDUQ�D�FKU\I�R�UDQ�FRUIIRUDHWK�RQG�â chalon dyner a charedig ac wrth law 
bob amser i wneud cymwynas ag eraill. Bu Dai, fel ei riHQL�R¶L�IOaen, yn hynod 
ffyddlon a chefnogol i waith yr eglwys a chyfrannodd yn hael ac yn ôl ei allu i 

fywyd Y Priordy ar hyd ei oes, gan wasanaethu fel diacon, ymddiriedolwr, 
tU\VRU\GG�\�*\PGHLWKDV�D�JRIDOX�DP�GDOLDGDX�F\KRHGGLDGDX¶U�8QGHE��5KDLG�QRGL�
hefyd garedigrwydd mawr teulu Dolgwili i weinidogion Y PriorG\�D¶X�WHXOXRHGG - 

traddodiad a fynnodd Dai ei barhau hyd y diwedd. 
 

Ni fu ei iechyd ar ei orau yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond daliodd ati i yrru a 
chadw mewn cyswllt â¶L�J\OFK�PDZU�R�IIULQGLDX�� Ie, mae heolydd y dref yn wag 

heb y Skoda coch yn gwibio nôO�DF�\PODHQ�R�GG\GG�L�GG\GG��D¶U�IIôn wedi tawelu. 
Ond erys yr atgofion am un o gymeriadau hoffus a phoblogaidd y dref a thu hwnt 

am flynyddoedd lawer. 
 

Gan fod Dolgwili yn golygu cymaint iddo, priodol iawn oedd cynnal oedfa ar glos y 
ffarm fore Llun, 24 Ionawr 2022 F\Q�F\QQDO�RHGID�L¶U�WHXOX�\Q�XQLJ�\P�0KDUF�

Gwyn. Gwasanaethwyd gan ei weinidog gyda chymorth   
Y Parchg Jill Hailey Harris. 

 

&RILZQ�DPGDQR¶Q�Z\WKQRVRO�\Q�<�3ULRUG\�ZUWK�L�QL�EZ\VR�DU�\�GGarllenfa hyfryd yn 
y capel a gyflwynwyd gan Dai er cof am deulu Dolgwili. Mae Dai ei hun bellach yn 

UKDQ�R¶U�DWJRILRQ�K\IU\G�K\QQ\� 
 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â +HILQD��HL�PDP�0UV�(LOHHQ�-DPHV�D¶U�
cysylltiadau teuluol eraill i gyd. 

 

Ein Gweinidog 
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   DYLETSWYDDAU 
 

 
GOFALWR / GWRESOGWR Y MIS 

 

Chwefror Mawrth 
Gofalwr Gwresogwr    Gofalwr     Gwresogwr 
Gwynfor 
Davies 

Philip 
Jones 

Emlyn 
Schiavone 

Huw 
Jones 

 

 
DARLLENWYR 

 
 

Chwefror 6 Elen Marks Mawrth 6 Carys Morgans 
 13 PIP  13 Elis Jones 

 20 Huw Michael  20 Gill Owens 

*ǒ\O�'HZL� 27 Y Plant  27 Y Mamau 

 
CYHOEDDWYR 

 
 

Chwefror Alison Parsons Mawrth Elinor W Reynolds 
 

 
PIP 
 

Diolch yn fawr iawn i PIP am eu 
cyfraniad yn ein hoedfa ar 31 Ionawr 
2022 dros Zoom.  Cymerwyd rhan gan 
Osian, Gwenan, Syfi a Marged. 
 
7KHPD¶U�RHGID�RHGG�&DULDG�D�EX�3,3�
yn crynhoi hanes Dwynwen gan i ni ddathlu Dydd Santes 
Dwynwen yn ddiweddar.  
 
Dywedodd ein Gweinidog yn ei neges ei bod KL¶Q bwysig i ni 
ystyried pob diwrnod yn ddiwrnod i ddathlu cariad ac i edrych 
ar fywyd bob amser trwy galon Iesu, ein GZDUHGZU�D¶Q�
Gwarchodwr. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5hoeOiMDWAhVCbhQKHdnRA6QQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fthenounproject.com%2Fterm%2Freminder%2F138836%2F&psig=AFQjCNEzkBhsACC6vVd21QdESRoH0jbmUQ&ust=1506419490956696
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5hoeOiMDWAhVCbhQKHdnRA6QQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fthenounproject.com%2Fterm%2Freminder%2F138836%2F&psig=AFQjCNEzkBhsACC6vVd21QdESRoH0jbmUQ&ust=1506419490956696
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmKKs4fzWAhWGshQKHejZAEAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Fbible-clipart-free-large&psig=AOvVaw0hZU_2LQ01WzX1gwvLtEa2&ust=1508505037637629
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmKKs4fzWAhWGshQKHejZAEAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Fbible-clipart-free-large&psig=AOvVaw0hZU_2LQ01WzX1gwvLtEa2&ust=1508505037637629
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DYMUNWN \Q�GGD�L�EDZE�V\¶Q�DQKZ\OXV�\�G\GGLDX�K\Q��\Q�HQZHGLJ�\�
UKDL�V\¶Q�FDHO�QHX�ZHGL�FDHO�WULQLDHWK�\Q�\U�\VE\W\�D�SKRE�XQ�V\¶Q�gaeth 
L¶Z�KDHOZ\G\GG�DU�K\Q�R�EU\G. Ein cofion annwyl atoch i gyd.  

Clywyd Catrin Haf Williams ar Bwrw Golwg ar Radio Cymru yn trafod 
\PSU\GLR�J\GD¶U�F\IOZ\Q\GG�-RKQ�5REHUWV��\Q�HQZHGLJ�\�FZHVWLZQ�SDP�
mae ympryd nid yn unig yn rhan o grefydda erbyn hyn ond hefyd fywyd 
seciwlar. 

Ar y rhaglen Heno ar Nos Galan ar S4C bu Elinor W 
5H\QROGV� \Q� WUDIRG� *HLULDX� ����� D¶U� UKDL� \� PDH�
JHLULDGXURQ�PDZU�IHO�\U�2[IRUG�D�&ROOLQV�ZHGL¶X�GHZLV��
Dyfalodd hefyd mai Amrywiolyn neu Variant fydd Gair y Flwyddyn yn 
2022.  Tybed D�I\GG�KL¶Q�LDZQ"�5KDLG�DURV�VEHO�L�Z\ERG� 

Mared Ifan yw gohebydd newydd BBC Cymru yn y Gorllewin ers 
GHFKUDX¶U�IOZ\GG\Q��3RE�G\PXQLDG�GD�LGGL�ZUWK�\�JZDLWK� 

Cafodd y ffilm Save the Cinema lawer iawn o gyhoeddusrwydd yn 
ddiweddar. Ffilm yw hon yn adrodd brwydr Liz Evans, menyw o 
Gaerfyrddin, i ddiogelu dyfodol y Lyric a sicrhau cartref a chfleusterau 

JZHOO� L� *UǒS�2SHUD� ,HXHQFWLG� &DHUI\UGGLQ�� &DIRGG� HL�
dangos am y tro cyntaf yn ddiweddar ar Sky Cinema ac 
yn Theatr y Lyric am bythefnos.  Mae Mac Bodycome -
PXOOHQ�R¶U�<VJRO�6XO�\QGGi ac yn chwarae rhan plentyn 
V\¶Q� DHORG� R� *ZPQL� 2SHUD� ,HXHQFWLG� &DHUI\UGGLQ��
Gwelir KHI\G�UDL�R¶U�G\QLRQ�V\¶Q�DHORGDX�R�*{U�0HLELRQ�

Caerfyrddin. Bu¶U� &{U� \Q helpu gyda'r canu ac yn chwyddo maint y 
gynulleidfa yn y Lyric yn ystod y ffilmio! Efallai bod nifer ohonoch wedi 
cael cyfle i weld y ffilm. 

Bu llawer yn cofio'r Archesgob Desmond Tutu a gollwyd DU�Ǒ\O�6DQ�
Steffan 2021. Ymwelodd â Chymru ar sawl achlysur gan gwrdd â 
mudiadau oedd wedi magu cysylltiadau ag Affrica dros y blynyddoedd. 
Yn enillydd Gwobr Heddwch Nobel, mae e'n cael ei gofio yn bennaf am 
ei ran allweddol yn yr ymgyrch i ddod ag apartheid i ben yn Ne Affrica 
Yn un o rifynnau diweddar Y Tyst gwelwyd erthygl ddiddorol gan Elin 
Wyn James yn trafod dyfyniadau o eiddo Desmond Tutu 
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0DH¶Q VLǒU�ERG�DPU\Z�RKRQRFK�ZHGL�JZ\OLR¶U�Noson Lawen ± Tecwyn 
,IDQ�\Q�GDWKOX¶U��� ar S4C.  Yn cymryd rhan yn y 
QRVRQ� L� DQUK\GHGGX¶U� FDQZU� D¶U� F\IDQVRGGZU 
poblogaidd hwn roedd Ensemble Ysgol Gyfun 
Gymraeg Bro Myrddin gyda Siwan Jones, Gwenllian 

Jones a Catrin Owen yn aelodau ohono.  

I GLOI, HLQ�G\PXQLDGDX�JRUDX�L�(LUO\V�-RQHV�V\¶Q�GDWKOX� 
pen-blwydd arbennig ar 9 Chwefror 2022 oddi wrth bob un 
ohonim yn y Priordy!   

   Unrhyw newyddion ar gyfer rhifyn Mawrth L·Q 
Gweinidog neu Alun Charles   

 

CYDYMDEIMLAD 
 

(VW\QQZQ�HLQ�F\G\PGHLPODG�F\ZLU�DJ�$QQ�*ULIILWKV�DU�JROOL¶L�
merch, Julie, yn ei chartref yn Llandysul ar Ddydd Calan 2022. 
0HGG\OLZQ�DP�HL�FK\PDU�7HO��D¶U�SODQW�*DUHWK��6LRQHG�D�&DU\V�

D¶U�WHXOX�F\IDQ�\Q�HX�KLUDHWK�D¶X�JDODU�� 
 

Rydym yn cydymdeimlo ag Alwen a Jon a Lleucu ac Elain ar 
golli tad Alwen a thad-FX¶U�SODQW��VHI�(P\U�:\Q�'DYLHV��/OHW\�

Ifan Hen, Bontgoch, Ceredigion ar 9 Ionawr 2022 Cofiwn am ei 
briod, Lisa, a gweddill y teulu yn eu FROOHG�D¶X�KLUDHWK� 

 
Mynegwn ein cydymdeimlad hefyd â Jonathan ac Eirlys 
Thomas, Bedwyr Guto a Meilyr ar golli mam Jonathan a  
mam-JX¶U�SODQW��VHI�'LDQne Thomas, Pontarddulais ar 20 
Ionawr 2022. Cofiwn am y teulu cyfan yn eu profedigaeth  

D¶X�FROOHG� 
 

DIOLCH YN FAWR 
 
Diolch i Beti-Wyn D�-D\QH�:RRGV�DP�\�OOXQLDX¶U�PLV�KZQ� 

 

 
Dydd Sul - 13 Chwefror 2022 

Casgliad at Goleg Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 
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y suliadur 

Chwefror 6 Bore 2HGID�J\GD·Q�*ZHLQLGRJ� c 
 13 Bore Ein Gweinidog 

Casgliad at Goleg Undeb yr Annibynwyr 
Cymraeg 

 

 20 Bore Alun Lenny  
*ǒ\O�'HZL 27 Bore 2HGID�'HXOX�J\GD·Q�*ZHLQLGRJ  

 
 
 

Mawrth 6 Bore Ein Gweinidog c 
 13 Bore Ein Gweinidog gyda PIP  

 20 Bore Ein Gweinidog  
Sul y 

Mamau 
27 Bore 2HGID�'HXOX�J\GD·Q�*ZHLQLGRJ  

 
 
 

&$/(1'5�<�3/$17�$·5�%2%/�,)$,1& 

9 Ysgol Sul   PIP - Pobl  Ifainc y Priordy  -  Dim Ysgol Sul     CP ² Cwrdd Plant 
OD ² Oedfa Deulu 

Chwefror Mawrth 
6 13 20 27 6 13 20 27 
9 9 - OD 9 9 9 OD 

 
 

OHGID�)\Z�GURV�=RRP�DU�J\IHU�\�VDZO�V\·Q�KXQDQ\Q\VX 
Oedfa Ddigidol hefyd yn hwyrach ymlaen 

 

 
dalier sylw 

RKRZQ�Z\ERG�DP�XQUK\Z�QHZLGLDGDX�L·U�Suliadur 
mewn da bryd.  

 
CADWCH  

YN DDIOGEL 
 


