
 

 

 

Swper y Gymdeithas   Cawsom noson ddifyr i gloi gweithgareddau Gaeaf y Gymdeitas 
gyda swper yng ngwesty Caerwylan. Hyfryd oedd cael ein diddori gan rai o blant y Clwb 
Sul, roedd hyn yn wlêdd ynddi ei hun. Diolch i chi blantos a diolch i’r rhai sydd yn eich 
dysgu ac am ymroddiad eich rhieni. Diolch i Mair am drefnu unwaith eto ac mae’n siwr 
y bydd na drip a thaith gerdded bach yn ystod yr Haf eto eleni. 

 

 
  Eisteddfod y Plant  Cawsom eisteddfod lwyddiannus eto eleni. Diolch i’r 

rhieni am roi y cyfle yma i’r plant. Mae’n 
brofiad sydd yn meithrin hyder ac sydd hefyd 
yn rhoi blas iddynt ar ddiwylliant eu gwlad. 
Profiad, fydd gobeithio, yn aros gyda hwy am 

byth. Diolch i Mair Millar 
am ei gwaith caled yn 
trefnu ac i bawb a 
gyfrannodd mewn 
unrhyw fodd at 
lwyddiant y steddfod.   
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 02 Parch R.E. Hughes  Mrs Mair Williams 
 09 Parch Fred Hughes (J)  Mrs Ann Price 
 16 Parch Iwan Ll. Jones (J)  Mrs Lucy Williams 
 23 Sul Aelodau dan ofal Gwyneth Glyn Mrs Eleanor Peate 
 30 Parch Eric Jones   Mrs Winnie Bates 
  
 30  Mawrth – Cyfarfod Cenhadol y Chwiorydd yn y Festri am 2.00 

Gwraid Wâdd – Lisabeth James, Llithfaen.  Addewidion o gacennau a 
rhoddion at y bwrdd gwerthu i Helen Vaughan os gwelwch yn dda. 

 11 Cyfarfod y Chwiorydd am 1.30 yn y Festri 
 25 Drws Agored yn y Festri - 10.00 – 11.30 
 25 Pwyllgor y Gymdeithas am 7.15 yn y Festri 
 

Llywydd y mis:  Aled Rees 
Ymwelwyr:  Mair a Gwenan 
Glanhawyr: Eirwen, Buddug ac Elisabeth 
Croesawu: Jerusalem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Cofion         Anfonwn ein cofion cynhesaf at 
bob un ohonoch. Rwy’n siwr eich bod 
chwithau fel finnau yn gwirioni gweld y 
dydd yn ymestyn, y tywydd yn cynhesu ac 
arwyddion o’r Gwanwyn yn y tir yn rhoi y 
teimlad o obaith i ni i gyd. Amser braf iawn 
o’r flwyddyn. 
Rydym yn cofio at y rhai sydd wedi bod yn 
cwyno’n ddiweddar. Bu Mrs Audrey 
Williams, Gorseddfa, yn Ysbyty Gwynedd 
am gyfnod. Derbyniodd Mrs Eleanor 
Roberts, Cae Canol, driniaeth yn Ysbyty 
Abergele. Da deall eu bod yn gwella erbyn 
hyn. 
Gyda thristwch y clywsom yn ystod y mis 
am farw Mrs Beryl Povey, Pensarn, gynt. 
Rydym yn ei chofio fel wyneb siriol a 
chroesawus yng Nghaffi Idris am 
flynyddoedd lawer. Anfonwn ein 
cydymdeimlad dwysaf at Alwyn, ei mab, a’r 
teulu i gyd. Anfonwn ein cofion a’n 
cydymdeimlad hefyd at Mrs Glenys 
Roberts, Cae Clyd gynt, ond sydd bellach 
mewn cartref yn Sir Fôn. Bu farw ei chwaer, 
Eileen yn ddiweddar. Glenys ac Eileen wedi 
eu magu yng Nghricieth ac yn aelodau 
ffyddlon yng Nghapel Mawr. 

System Sain     Braf yw cael dweud bod 
gennym bellach System Sain ar gyfer y 
Festri. Rydym wedi cael cyfle i’w defnyddio 
ddwywaith yn barod – yn y Gymdeithas ac 
yn Eisteddfod y plant. Carwn ddiolch o 
galon i’r aelodau a gyfrannodd mor hael at 
ei phrynu. Llwyddwyd i godi £734 a gyda 
chyfraniad o £100 yr un gan y ddwy Eglwys 
roedd gennym ddigon o arian i’w phrynu. 

Drws Agored     Edrychwn ymlaen i’ch croesawu 
eto y tymor yma. Byddwn yn agor y drws ar fore 
Mawrth, 25 Ebrill o 10 tan 11 .30 a phob bore 
Mawrh hyd at Swper y Cynhaeaf yn yr 
Hydref.Cofiwch sôn wrth eich ffrindiau a’u 
hannog i ddod am gwmni, sgwrs a phaned a 
thôst wrth gwrs! 

Llongyfarchiadau   Rydym yn llongyfarch 
Bryn Jones ar ei 
lwyddiant 
mewn arholiad 
ar yr Organ yn 
ddiweddar. 
Gwyddom yn 
dda am ei 
ddawn yn y 
maes yma ac 
rydym yn hynod 
ffodus o gyfraniad Bryn a phob un o’r 
Organyddion yn ein Gwasanaethau o Sul i 
Sul .   Diolch o galon i chi i gyd am eich 
parodrwydd a’ch gwasanaeth amrhisiadwy. 

Llongyfarchiadau hefyd i Lucy Williams, Pen 
Aber, am ei chyfraniad i’r rhaglen deledu 
Country File. Gwelsom recordiad o Lucy yn 
cael ei chyfweld yn ei chartref yn 
Gwastadanas yn ystod y pumdegau a 
chyfweliad arall oedd wedi ei ffilmio’n 
ddiweddar. 
Diddorol iawn 
Lucy. Does 
ryfedd fod 
Harold wedi 
gwirioni efo hi 
flynyddoedd 
yn ôl roedd 
hi’n edrych fel 
ffilm star! 

 
Cylch Trafod           Bu’r olaf o’r cyfarfodydd yma 
yn ystod mis Mawrth. Y Parch Deian Evans oedd 
yn arwain  a chawsom orig  o drafodaeth oedd 
wir yn gwneud i ni feddwl o ddifrif beth yw Gwir 
Drysor. Wrth ddiolch i Deian a phawb arall  fu’n 
fodlon arwain eleni gofynnaf yn garedig i chwi 
ddweud wrthyf os ydych yn fodlon arwain un o’r 
cyfarfodydd yma y tymor nesaf fydd yn dechrau 
ar ôl Diolchgarwch. Maent yn gyfarfodydd sydd 
yn mynd o nerth i nerth gyda chynifer â 26 mewn 
ambell i gyfarfod.. 

Llun o’r Capel gan Ffion Gwyn     Fe gofiwch 
i ni ddefnyddio’r llun yma i godi arian at y 
system sain. Manteisiwyd ar y cyfle i ddewis 
enillydd yn ystod y ‘steddfod. Dyma lun o 
Ffion yn cyflwyno’r llun i Manon 
Shakespeare, mam arall o’r Clwb Sul. Yn y 
llun hefyd mae Ifan, mab bach Manon. Ia, 
cyd-ddigwyddiad hollol iddo dynnu rhif ei 
fam allan o’r het!      
Rydym bellach wedi argraffu 250 o gardiau 
cyfarch a’r llun yma arnynt. Gallant gael eu 
defnyddio ar gyfer unrhyw achlysur gan eu 
bod yn blaen oddi mewn. Byddant ar werth 
gennym yn fuan ac fe fydd unrhyw elw yn 
mynd at gynnal yr eisteddfod y flwyddyn 
nesaf ac i helpu i dalu am ddefnydd o’r Wê 
yn y Festri.  

Rwy’n cofio sôn llynedd wrth werthu 
cardiau Nadolig y Clwb Sul na wyddom ble 
mae diwedd y daith yr un cerdyn ond fe 
allaf ddweud wrthoch bod rhai ohonynt 
wedi cyrraedd aelodau pwyllgor codi arian 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Mae 
Ffion wedi ei chomisiynu i ddylunio cerdyn 
i’w werthu ar gyfer codi arian at yr 
Eisteddfod. Llongyfarchiadau iti Ffion. 

Agor y Llyfr     A fuasech chi yn fodlon helpu i ddweud 
stori o’r Beibl wrth blant yn yr ysgol Gynradd leol? 
Cewch fwy o wybodaeth am hyn yn y cylchlythyr 
nesaf. Meddyliwch am y peth a gadewch i mi wybod. 

Talent 

‘Nid oes neb yn fyw 

  Heb ryw dalent ganddo’ 
 

Dyma ni ynghanol tymor yr eisteddfodau. 
Cawn ein diddori a’n synnu gan blant a 
phobl ifanc hynod o dalentog sy’n canu, 
llefaru, dawnsio, siarad cyhoeddus heb 
anghofio’r arlunio, gwaith celf a chrefft, 
ysgrifennu straeon a barddoni. Gwledd i’r 
glust a’r llygaid! 

Rhaid cofio a diolch heddiw i’r fyddin o bobl 
sy’n meithrin y plant i ddatblygu’r talentau 
hyn. Yn athrawon, gwirfoddolwyr, rhieni a 
ffrindiau sy’n rhoi oriau, yn ddi-dâl, i sicrhau 
fod y plant yn cael y cyfleoedd gorau i 
gystadlu. Mae’r gallu i hyfforddi yn dalent 
ynddi ei hun. 

Yn anorfod fe fydd y geiriau ‘ Cymryd rhan 
sy’n bwysig’ neu ‘Wedi cael cam’ i’w glywed 
ar ambell aelwyd ac mae’n bwysig fod plant 
yn gwybod sut i ymdopi â siom a sylweddoli 
beth ydi’r petha pwysig mewn bywyd ac nid 
cystadlu yn unig sy’n rhoi cyfle iddynt 
ddangos eu talentau. 

Mae dangos caredigrwydd drwy air a 
gweithred, parodrwydd i wrando a helpu 
rhai llai ffodus hefyd yn dalent roddwyd i ni 
gan yr Arglwydd. 

O! am wneud yn fawr 
   Beunydd o’n talentau; 
O! am ras bob awr— 
   Gras i wneud ein gorau. 
Yna yn y ne’, 
   Gyda’r glân angylion, 
Bydd gan Iesu le 
   I bob un fu’n ffyddlon. 
                                                        Elfed. 
 
Manon Haf Shakespeare 
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