DOLEN Y TAB 113
1 – 2 Gorffennaf 2022

Oedfa Gymun Sul 3 Gorffennaf
Yng nghwmni Eifiona, Audrey a Rhiannon
a Gareth gyda Sian Elin wrth yr organ.
_____________________________________

YR OEDFAON NESAF
Gorffennaf

10

Y Parchedig Aled Edwards

17

Oedfa yng ngofal yr Ysgol Sul

24

Ymuno â Bethlehem Gwaelod y Garth
Oedfa yng ngofal Marc J. Williams

31

Y Parchedig Eirian Rees a’r teulu

Awst

7

Ymuno â Bethlehem Gwaelod y Garth

14

Edwyn Evans

21

Ymuno â Bethlehem Gwaelod y Garth

___________________________
Hefyd ddydd Sul 3 Gorffennaf
12.00 Oedfa Radio Cymru
Gwasanaeth dan ofal Cas Meurig, Y Bala.

12.30 Radio Cymru – Bwrw Golwg
John Roberts a’i westeion yn trafod materion moesol a
chrefyddol.

19.30 Dechrau Canu Dechrau Canmol
Ryland fydd yn ein tywys drwy rai o uchafbwyntiau’r
gyfres bresennol.

Gwibdaith y Twmiaid
Manteisiwyd ar ddau ddiwrnod HMS i drefnu
gwibdaith i’r Twmiaid. Roeddwn yn awyddus i’r
Twmiaid ddod i adnabod eu hardal yn well. Braidd yn
uchelgeisiol oedd y bwriad i ddangos talp helaeth o’r
rhanbarth - anghofies faint mae’r merched ma’n
siarad, a ta beth roedd hi’n ddiwrnod crasboeth i
deithio mewn car!
Y man aros cyntaf oedd
Pontypridd, Cyfle yno i ymweld
â’r farchnad i sylwi ar y
busnesau annibynnol amrywiol,
megis caffi Prince’s, Clwb y Bont
a’r siop lyfrau Storyville. Wrth
gwrs, rhaid oedd cael llun wrth
gofgolofn Evan a James James
ym Mharc Ynys Angharad.

Gwibio wedyn lan yr A470 i gael
cinio ym Mharc Gwledig Cwm Dâr. Yna teithio drwy'r
cymoedd i gyfeiriad Treorci gan sylwi nid yn unig ar y
golygfeydd ond hefyd y tai! Rhesi a rhesi o dai o’r un siâp,
maint a chymeriad o bentref i bentref, gan ddychmygu sut le
fyddai’r pentrefi hyn pan oedd y pyllau ar agor, a’u holi a
oedd yna lowyr ymhlith eu hynafiaid nhw.
Yna cyrraedd Treorci, a gweld pam i’r dref gipio’r teitl ‘Stryd
Fawr orau Prydain’ yn 2020. Trafodwyd pwysigrwydd
cefnogi siopau lleol annibynnol. Dyma’r busnesau roeddem
yn dibynnu arnynt yn ystod y cyfnod clo, gan esbonio efallai
bod rhaid talu ychydig yn fwy am nwyddau, ond ein bod
drwy hynny’n cynorthwyo’r busnes i oroesi a datblygu, yn
hytrach na throi at y siopau mawr neu’r un amlwg sy’n rheoli
ein bywydau ar
y we, sy’n
dechrau gyda’r
llythyren A!
Dydd Gwener
cafwyd bore o
dacluso a
thwtio’r
Ganolfan, cyn
mentro i’r Aqua
Park ym Mae
Caerdydd. Pawb
yn joio mentro,
dringo, neidio a
bownsio ar y cwrs rhwystrau ar y dŵr. Daeth y diwrnod i ben
gyda swper i ddathlu pen-blwydd Mari!

E–fwletin Cristnogaeth 21

Maent wedi bod yn griw hynod o weithgar dros y misoedd
diwethaf ac yn llwyr haeddu trît bach fel hyn!

Bob bore Sul www.cristnogaeth21.cymru

Eleri Mai

Sut i logi’r Capel neu’r Ganolfan?
E-bostiwch
gehpengwern@yahoo.co.uk

Neges Testun
07710 237327

Ffonio

01433 225205

O’r Rhyngrwyd
Eleni traddodwyd Darlith Goffa R. Tudur
Jones a Pennar Davies yn Ysgol Haf
Gweinidogion yr Annibynwyr gan E. Wyn James,
Caerdydd. Testun ei ddarlith oedd Ieuan Gwynedd:
Arwr Cenedl. Yn y ddarlith adroddir hanes ei fywyd a’i
waith o’i blentyndod yn y Brithdir, ger Dolgellau hyd at
ei farwolaeth o’r ddarfodedigaeth yng Nghaerdydd yn
1852 ac yntau ond yn 32 mlwydd oed. Er iddo fod yn
wael ei iechyd ar hyd ei
fywyd byr, daeth yn arwr
miloedd yn ei flynyddoedd
olaf, yn bennaf ar sail ei
safiad di-ilidio yn erbyn
casgliadau’r comisiwn
seneddol ar gyflwr addysg
yng Nghymru a
gyhoeddwyd yn 1847.
Lluniodd nifer o ysgrifau a
phamffledi deifiol yn y
Gymraeg ac yn Saesneg
er mwyn gwrthbrofi ensyniadau’r comisiynwyr mai
anghydffurfiaeth, yr iaith Gymraeg a merched Cymru
oedd yn gyfrifol am anfoesoldeb ac anwybodaeth ei
gyd-Gymry, gan ddefnyddio ystadegau swyddogol i
gadarnhau llawer o’i ddadleuon. Does dim syndod felly
i dros 1,000 deithio i fynwent Groes-wen, ger Caerffili
ar ddiwrnod ei angladd, a bod cryn bererindota i’r
fynwent hanner can mlynedd a mwy yn ddiweddarach.
Serch hynny, yn 2020 ni roddwyd fawr o sylw i nodi dau
can mlwyddiant ei eni.
Yn ei ddarlith dreiddgar cyfeiria E. Wyn James at ei
ddoniau amlochrog fel athro, pregethwr, areithiwr,
bardd, golygydd papurau newydd a chylchgronau ac
awdur rhyddiaith. Nododd mai ei ddawn i drin geiriau ar
lafar ac yn ysgrifenedig a’i gwnaeth yn ymgyrchydd mor
effeithiol dros gyfiawnder. Dangosodd hefyd mai’r hyn
a’i cymhellodd i fod yn ymgyrchydd mor daer ac egnïol
oedd ei ffydd Gristnogol, ei wladgarwch tanbaid a’i
awydd i sicrhau cyfiawnder cymdeithasol i’r gwan a’r
gorthrymedig, amodau gwell i’r gweithwyr ac addysg i
ferched. Roedd yn feirniadol iawn o arweinwyr
gwladwriaethau Ewrop oedd yn dewis rhyfel er eu lles
eu hunain yn hytrach na heddwch, ac roedd yn wrthimperialydd ffyrnig. Mae’n eironig felly bod y stryd yng
nghanol Caerdydd lle bu Ieuan Gwynedd farw wedi ei
ail-henwi gan mlynedd yn ddiweddarach yn Churchill
Way pan fyddai’r enw Ffordd Ieuan Gwynedd wedi bod
yn llawer mwy cydnaws â gwerthoedd gorau’r Cymry.
Wrth grynhoi ei astudiaeth o’i waith ysgrifenedig, mae
E. Wyn James yn rhyfeddu at faint ac aeddfedrwydd ei
gynnyrch. Priodol iawn felly oedd ei ddisgrifio fel ’Arwr
Cenedl’ yn nheitl y ddarlith.

Mae modd clywed y ddarlith ar y rhyngrwyd:
https://youtube.com/watch?v=UQ2Kdc4wX1k
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