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yn gytÛn
ar y
groglith

gwasanaethau’r sul

10.00: Oedfa deuluol gan gynnwys Ysgol Sul y Plant
11.00: Ysgol Sul yr Oedolion 5.30: Oedfa’r Nos

Mehefin 21 Parch Brian Wright
Mehefin 28 Hwyr: Undebol
Gorff. 5		 Parch. Nerys Tudor
Gorff.12		 Parch. W.R.Williams
Gorff.19		Bore: Gŵyl Pen Tymor
		
Hwyr: Parch. Ddr. Huw
		 John Hughes
Gorff. 26		 Bore: Parch. James Clarke
		
Hwyr: Undebol
Awst 2		Undebol Berea Newydd
		
Bore: Parch. Robert Capon

Mai 3
Parch. Dafydd Andrew
		Jones
Mai 10
Parch. Glyn Tudwal Jones
Mai 17
Bore: Moliant y Plant yn y
		Felinheli Hwyr: Miss Eleri
		Lloyd Jones
Mai 24
Bore: Parch. Robert
		 Capon Hwyr: Undebol
		Y Gadeirlan
Mai 31		 Parch. William Davies
Mehefin 7		 Parch. Eric Jones
Mehefin 14		 Mr. Goronwy Ellis

dyletswyddau (Blaenor y Pythefnos)

Mai 3		Robat Roberts
10		Robat Roberts
17		Gwyn Jones
		
Dim oedfa yn y bore
Pentecost 24	Gwyn Jones
		
Hwyr: Undebol
		Y Gadeirlan
31		 Cynthia Owen
Mehefin 7		 Cynthia Owen
		
Bore: Cymun

14
Wyn Griffiths
21
Wyn Griffiths
28		Geraint Hughes
Gorff. 5		Geraint Hughes
12		Elin Walker Jones
19		Elin Walker Jones
26		Arfon Evans
Awst 2 		Arfon Evans

rhoddwyr y blodau (Cydlynydd: Elizabeth Roberts - 353915)
3 Mai	Enyd Roberts
10 Mai
Maisie Griffiths
17 Mai	Dilys Jones
24 Mai	Nerys Morris
31 Mai
Cynthia Owen
7 Mehefin	Sioned Jones
14 Mehefin
Mair Thomas

21 Mehefin	Arwyn Evans
28 Mehefin	Nia Williams
5 Gorffennaf
Margaret Davies
12 Gorffennaf	Gracie Williams
19 Gorffennaf	Elin Walker Jones
26 Gorffennaf	Eirlys Jones
2 Awst	Lynn Jones
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newyddion berea newydd

oniwyd yn y rhifyn diwethaf o Ichthus ein bod wedi ffurfio Pwyllgor Bugeiliol
a’n bod yn dechrau ar y gwaith o chwilio am weinidog i olynu’r Parch Eric Jones.
Bu’r pwyllgor yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystod y gaeaf ac erbyn hyn mae’n
siŵr eich bod yn ymwybodol i ni gael trafodaeth gyda’r Parch Elwyn Richards a’i fod
yn fodlon i’w enw ddod gerbron yr aelodau er mwyn cadarnhau’r alwad. Byddwch
hefyd wedi derbyn ychydig o wybodaeth am y Parch Elwyn Richards er mwyn eich
cynorthwyo. Bydd yr Henaduriaeth yn goruchwylio’r bleidlais a bydd yn cael ei
chynnal yn ystod oedfa’r bore ar Fai’r 10fed. Mae’n bwysig i ni gael pleidlais gref ar
Fai’r 10fed a bydd angen o leiaf 75% o bleidleisiau cadarnhaol er mwyn cadarnhau’r
alwad. Roedd y Pwyllgor Bugeiliol yn unfrydol yn eu cefnogaeth i alw’r Parch Elwyn
Richards a gobeithio y bydd yr un ymateb gan weddill yr aelodau pan fydd cyfle i chi
bleidleisio. Rhaid pwysleisio mai aelodau llawn yn unig fydd â’r hawl i bleidleisio a
bydd rhaid i chi fod yn bresennol yn yr oedfa i bleidleisio – ni chaniateir pleidlais bost
yn yr achos yma!
Bu dechrau’r flwyddyn eto yn gyfnod o golledion i ni fel eglwys. Cafwyd ergyd
fawr i ni yn ystod Ionawr pan fu farw Ysgrifennydd yr Eglwys sef Aled Harri Jones
wedi gwaeledd byr. Roedd Aled wedi bwrw i’r gwaith yn gydwybodol ers ei godi’n
flaenor yn 2012 ac yn ddiweddar roedd hefyd wedi ei godi’n Ysgrifennydd y Pwyllgor
Adeiladau. Cafwyd colled arall ym marwolaeth Miss Margaret Davies, Llwynedd, a
roddodd oes hir o wasanaeth yng ngwaith yr Ysgol Sul yng Nghapel Berea ac a oedd
hefyd yn organyddes tan yn ddiweddar ym Merea Newydd. Collwyd hefyd Mrs Enid
Evans a oedd wedi cartrefu erbyn hyn yn Y Rhyl. Daeth colledion trist i deuluoedd eraill
o fewn yr eglwys a chydymdeimlwn yn fawr â phawb sydd yn hiraethu am anwyliaid
gan gofio yn ddiolchgar am eu gwasanaeth.
Cafwyd achlysur mwy llawen yn ystod cyfnod y Pasg pan briodwyd Aled Vaughan
Owen a Tina Marie Kiely ac yn ystod y gwasanaeth, o dan arweiniad y Parch Eric
Jones, fe gafwyd bedydd Cian. Dymuniadau gorau i’r teulu ar achlysur arbennig iawn i
bawb.
Dymunwn yn dda hefyd i nifer o’n haelodau sydd wedi newid aelwyd yn ddiweddar.
Mae rhai wedi symud i Gae Garnedd ym Mhenrhosgarnedd ac eraill mewn cartrefi gofal
yn yr ardal. Dymunwn yn dda i bawb ohonoch a gobeithio y medrwn drefnu cludiant os
byddwch am ddod i’r oedfaon. Cofiwch gysylltu ag un o’r blaenoriaid i holi am hyn.
Gair o ddiolch hefyd am yr haelioni arferol. Mewn casgliad at Genhadaeth y
Gwahangleifion yn ystod Chwefror cafwyd cyfanswm o £150. Yna cafwyd casgliad
at waith Cenhadol y Chwiorydd. Cafwyd bron £100 o gasgliad a bydd hwn yn cael ei
ychwanegu at gasgliad y blychau cenhadol a’i anfon at Sasiwn y Chwiorydd sydd ar
ddechrau mis Mai. Os byddai rhywun arall yn dymuno derbyn blwch cenhadol mae
cyflenwad yn nwylo Mrs Astra Thomas.
Dymuniadau gorau i bawb ohonoch wrth i ni symud i gyfnod newydd yn hanes yr
Ofalaeth gan obeithio eich gweld yn y bleidlais bwysig ar Fai’r 10fed.
Cynthia Owen
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u’r misoedd diwethaf yn rhai colledus iawn i ni fel Cymry ac yn wir i Ferea
Newydd fel eglwys. Un y byddwn yn gweld ei golli’n arw yw Dr Ll. Gwyn
Chambers a fu farw ym mis Rhagfyr. Treuliodd Gwyn ei yrfa yn ddarlithydd
yn yr adran fathemateg yn y brifysgol yma ym Mangor a gwnaeth lawer i hyrwyddo
mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg. Trwy ei anogaeth ef y sefydlwyd cylchgrawn
Y Gwyddonydd ac roedd yn weithgar iawn gydag Urdd y Graddedigion. Un o’i
brif feysydd diddordeb oedd hanes mathemategwyr o Gymru; cyhoeddodd lyfr ar y
pwnc ac yn ystod y misoedd cyn ei farw bu’n ymchwilio ymhellach i hanes un o’r
mathemategwyr hyn, sef Joseph Harris. Ffrwyth ei ymchwil sydd yn yr ysgrif hon sy’n
cael ei chyhoeddi yma am y tro cyntaf. Diolch i Mona Chambers am ei annog ac am
roi trefn ar ei nodiadau.

joseph harris (1704-64)

mathemategydd, seryddwr ac un o hynafiaid diana
Dr. ll. gwyn chambers
Yn 2014 buom yn dathlu trichanmlwyddiant geni Howel Harris, yr efengylydd a’r
diwygiwr ac un o brif sefydlwyr ein henwad. Rydym yn eithaf cyfarwydd â’i hanes ef,
yn fab i dyddynwr yn Nhrefeca ym mhlwyf Talgarth yn Sir Frycheiniog a’i dröedigaeth
a newidiodd ei fywyd ac yn wir a newidiodd fywyd Cymru.
Ond roedd gan Howel ddau frawd hŷn nag ef ac fe wnaethant hwythau eu marc
mewn meysydd eraill, rhai mwy bydol na Howel. Joseph oedd yr hynaf a Thomas oedd
y brawd canol. Mae hanes Joseph yn arbennig o ddiddorol. Yn llanc fe’i prentisiwyd
yn of gyda’i ewythr yn Nhalgarth. Syrthiodd mewn cariad ag Anne, merch y sgweiar
lleol o blas Tredwstan, ond fel y gellid disgwyl doedd gof bach lleol ddim yn ddigon
da i ferch y plas. Fodd bynnag, ni thorrodd Joseph ei galon – yn hytrach penderfynodd
geisio gwella’i stad ac fel llawer un arall aeth i Lundain fawr i wneud ei ffortiwn!
Dywedir iddo gael cymorth ac anogaeth gan y sgweiar, tad y ferch. Tybed a welodd
hwnnw gyfle i yrru’r llanc yn ddigon pell oddi wrth ei ferch neu hwyrach iddo, ar y
llaw arall, sylweddoli bod y llanc o ddifri a’i fod yn dangos addewid? Beth bynnag am
hynny, llwyddodd Joseph yn Llundain i ddilyn gwersi mathemateg a rhoi rhai hefyd
i’w gynnal ei hun. Cawsai wersi eisoes yn Nhrefeca gynt oherwydd ysgrifennodd
lythyr at ei rieni yn dweud, “Fel plentyn yn Nhrefeca y cefais i gariad cyntaf at
mathematicks ac yno y penderfynais geisio fy ffortiwn mewn gwledydd tramor.”
Tra aeth ati o ddifri i wireddu ei freddwyd a gyda’i dalent arbennig dyfeisiodd
gyfarpar mathemategol newydd ar gyfer arbrofion. Bu’n hynod o ffodus i gyfarfod
rywfodd y Seryddwr Brenhinol Halley ac mae’n rhaid fod y Cymro bach wedi
gwneud cryn argraff ar hwnnw oherwydd fe gyflogodd Joseph i fynd dramor gyda’i
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ddyfeisiadau gwyddonol newydd. Gwyddom iddo fynd ar ddwy fordaith i India’r
Gorllewin i brofi effeithiolrwydd offerynnau morwriaethol. Bu’n arbrofi efo’i
gronomedr newydd (cloc arbennig i fesur pellteroedd ar y môr) yn Veracruz (Mecsico)
ac ar ôl hyn i gyd fe’i cydnabyddwyd yn wyddonydd o bwys a chafodd orchymyn gan
arglwyddi’r Morlys i gyhoeddi llyfr am ei waith ar fordwyaeth. Roedd mynd i foroedd
India’r Gorllewin yn y cyfnod hwnnw yn gryn fenter ac un llawn peryglon.
Pinacl ei yrfa oedd cael swydd yn y Bathdy Brenhinol yn Nhŵr Llundain ac yno y
cartrefodd gan fod tŷ yn mynd efo’r swydd. Ysgrifennodd lyfrau ar fathu arian ac yna
cafodd waith gan y Llywodraeth i safoni mesurau yn y deyrnas. Roedd rhai mesurau
yn amrywio o le i le a bu’n ddyfeisgar eto a chynhyrchu offer newydd a oedd yn
cynnwys clorian fanwl, fanwl ar gyfer y gwaith. Ychydig iawn o bobl a wyddai am y
gwaith pwysig a wnâi oherwydd roedd yn ŵr hynod o swil ac anymwthgar ond yn y
diwedd fe’i cydnabyddwyd pan gafodd bensiwn o £300 gan  y brenin!
Drwy’r cyfan, nid anghofiodd ei wreiddiau. Roedd ef a Howel yn gryn ffrindiau a
barnu oddi wrth nifer y llythyrau a fu rhyngddynt. Pan aeth y brawd bach i goleg yn
Rhydychen – am gyfnod byr – bu Joseph yn barod iawn i’w helpu, er nad oedd yn cydfynd o gwbl â syniadau Howel nac â’r llwybr a gymerodd. Meddai, “Ymdrechais yn
galed i ddysgu synnwyr iddo” – ond ofer fu ei ymgais wrth gwrs!
Gwnaeth Howel yntau dro da â Joseph pan fu’n gyfryngwr rhyngddo a Thomas
Jones, sgweiar Tredwstan, tad ei gariad, ac yn wir, er mawr lawenydd iddo, cafodd
briodi ei annwyl Anne yn 1739!
Erbyn hyn roedd Howel wedi sefydlu ‘Teulu’ Trefeca ac roedd trin y tir yn bur
bwysig i’r gymuned hunangynhaliol honno. Cydweithiodd Joseph a Howel i hyrwyddo
cymdeithas Amaethyddol Sir Frycheiniog ac awgrymodd Joseph sefydlu ysgol trin
gwlân a fyddai o fudd mawr i’r ardal. Teimlai fod amddiffyn crefftau cefn gwlad yn
bwysig iawn.
Fel seryddwr profiadol, galluog, pennodd “Meridian” (canol dydd) i Drefeca.
Llinell hydredol ddychmygol yw’r Meridian sy’n gysylltiedig â lleoliad yr haul am
ganol dydd. Dywedir y byddai pobl yn mynd â’u clociau i Drefeca i gael yr union
amser cywir! Mae’r telesgop mawr a ddefnyddiodd ar gyfer hyn i’w weld heddiw yn
amgueddfa Coleg Trefeca.
Bu Joseph farw yn ei gartref yn Nhŵr Llundain a chafodd ei gladdu yno yn fuan ar
ôl cwblhau ysgrifennu ei waith pwysicaf, llyfr ar opteg. Ni welodd ei gyhoeddi yn
anffodus.
Ysgrifennwyd dwy ddrama yn seiliedig ar fywyd Howel, un gan Cynan a’r llall gan
Islwyn Ffowc Elis, ac un nofel am Joseph gan Elwyn Lewis Jones, Y Gadwyn Aur.
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Tybed na ddylid cael drama hefyd am Joseph? Roedd ei fywyd yn cynnwys menter,
penderfyniad, rhamant, antur a chyffro – deunyddiau digon dramatig!
Nodyn arall diddorol amdano: priododd ei wyres â W. A. Madocks a gododd y cob a
chreu Porthmadog ac un o’i ddisgynyddion oedd y diweddar dywysoges Diana, mam
William y darpar frenin!

cymorth cristnogol 2015

Y

john wynn jones

tebygrwydd ydi eich bod chi wedi laru yn lân ar unigolion yn cnocio’r drws
neu’n stwffio taflenni trwy’r blwch llythyrau. Mae’r cyfnod etholiadol yn
gallu bod yn ddiflas a phawb yn gaddo os y pleidleisiwch iddynt y bydd eich
byd yn llawer gwell ar ôl yr etholiad.
Wel dwi ddim am
ymddiheuro ond cwta
wythnos ar ôl yr etholiad
cyffredinol bydd yna
rhywun yn curo wrth eich
drws eto ac yn gofyn am
eich help. Mae Wythnos
Cymorth Cristnogol eleni
yn cychwyn ar Sul y
10fed o Fai sef tridiau wedi diwrnod y pleidleisio. Bydd gwirfoddolwyr o’r capeli
ac eglwysi lleol yn curo hynny o ddrysau ac y gallant i roi cyfle i bobol gyfrannu at
wella bywyd rhywrai mwy anghenus yn y byd. Mae gwahaniaeth rhwng y neges hon
a neges y gwleidyddion oherwydd gellir gwarantu y tro yma y bydd pob ceiniog a
gyfrennir gennych i’r achos yma YN gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywrai llawer
mwy anghenus na’r tlotaf o frodorion Bangor.
Mae llawer o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer yr wythnos ond os hoffech
drefnu rhywbeth ychwanegol yna mae croeso mawr ichi wneud hynny. Cofiwch mai
ym Merea Newydd eto eleni y bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio gyda chinio cynnil o
Fara a Chaws yn dilyn gwasanaeth byr amser cinio dydd Llun 11 Mai.
Buasai Astra Thomas a minnau yn hynod ddiolchgar pe bai mwy o aelodau Berea
Newydd yn gwirfoddoli i fynd o gwmpas y strydoedd yr ydym fel capel yn gyfrifol
am gasglu ynddynt. Dymunwn ddiolch ymlaen llaw i bawb sydd ac a fydd yn
cyfrannu mewn unrhyw ffordd at yr achos teilwng yma.
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Digwyddiadau’r Haf

nwaith eto eleni mae gan Cytûn raglen fywiog o weithgareddau cydenwadol dros yr haf. Mae’r gweithgareddau hyn yn gyfle i gymdeithasu
efo’n cyd-Gristnogion o gapeli ac eglwysi eraill Bangor. Fel arfer mae’r
gweithgareddau yn ddwyieithog. Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer nifer o’r
digwyddiadau – os gallwch helpu cysylltwch â fi neu Sarah Jackson, ysgrifenyddes
Cytûn. delythoswy@btinternet.com; sarah.jackson.home@gmail.com

Husting yr Etholiad – 29 Ebrill

Bydd Husting am 7.30yh, nos Fercher 29 Ebrill 2015, yn Neuadd y Penrhyn, Bangor
(ger yr orsaf fysiau). Dyma gyfle i holi’r ymgeiswyr seneddol ar gyfer etholaeth
Arfon. Cadeirydd y cyfarfod fydd y Gwir Barchedig Andy John, Esgob Bangor.
Croeso i bawb.

Wythnos Cymorth Cristnogol – 10 - 16 Mai

Dydd Llun, 11 Mai, am 12:30yp: Gwasanaeth agoriadol a chinio bara caws ym
Merea Newydd.
Dydd Gwener, 15 Mai: Bore Coffi yn Nhŷ’r Crynwyr a chasgliad ar y Stryd Fawr.
Dydd Sadwrn, 16 Mai: Noson Gwis ym Mhenrallt.
Mae angen casglwyr i fynd ag amlenni Cymorth Cristnogol drwy’r drysau, ac i
gasglu ar y stryd fore Dydd Gwener.

Mawl y Pentecost yn y Gadeirlan – 24 Mai

Picnic awyr agored i ddechrau. Hefyd Gwylnos y Pentecost – amser o fyfyrdod efo’r
Tad Adrian o’r Eglwys Babyddol. Manylion i ddilyn.

Carnifal Bangor – 6 Mehefin

Stondin yn gwneud paned drwy’r dydd (Angen gwirfoddolwyr)

Mawl ar y pier – Gorffennaf

Canu a drama ar y Pier un pnawn Sul (dyddiad i’w gadarnhau)
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gwasanaethau’r
groglith a’r pasg
Berea
Newydd
Fore Sul, 22
Mawrth, cynhaliwyd
gwasanaeth Pasg y
plant a oedd yn cyfuno
hanes y Groglith a’r
Pasg mewn cyfuniad
addas o ddarlleniadau
o’r Ysgrythur,
emynau, gweddïau a
delweddau ar sgrîn.
Diolch i’r athrawon ysgol Sul a’r rhieni a fu wrthi’n hyfforddi’r plant a hefyd i’r
rhai a baratodd y brecwast a fwynhawyd gan y plant cyn y gwasanaeth, yn ôl ein
traddodiad blynyddol bellach. Cafodd y plant Creme Egg bob un i fynd adref gyda
nhw ar ddiwedd y gwasanaeth – neu ei fwyta yn y fan a’r lle yn achos ambell un!

Bethania,
Y Felinheli
Dyma rai o’r plant a
gymerodd ran yn ein
gwasanaeth arbennig
ar fore’r Groglith.
Diolch i Anwen
Roberts am drefnu’r
gwasanaeth ac i
bawb a gyfrannodd at
achlysur teimladwy
iawn. Yn y llun mae
rhai o’r criw ifanc yn
dangos y groes a sticeri arni: roeddynt wedi gofyn i bawb yn y gynulleidfa ysgrifennu
un gair ar y sticeri i gyfleu beth oedd yr Arglwydd Iesu Grist yn ei olygu iddynt hwy.
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Abergwyngregyn
Daeth tua deg ar hugain o bobl i’r capel ar fore Sul y Pasg i wasanaeth dwyieithog
a oedd yn llwyddiant mawr. Mae’n dda gallu denu rhai o’r trigolion di-Gymraeg i
mewn atom a gweld mor barod ydynt i gymryd rhan mewn gwasanaethau fel hyn.

y gornel weddi
Fel rhan o wasanaeth y Pasg y plant eleni, gyda chymorth lluniau a fideo ar sgrîn,
cyflwynwyd deialog am wyau Pasg a drodd yn fyfyrdod ar yr Atgyfodiad. Dyma’r
myfyrdod, sydd hefyd mewn gwirionedd yn weddi amserol am help gan Dduw i gofio
gwir ystyr ac arwyddocâd y Pasg.
MYFYRDOD YR WY
Mae’r siopau yn llawn o wyau Pasg.
Gwyddost, O Dduw, ein bod yn hoffi siocled.
Mae wyau go-iawn yn edrych mor farw â cherrig.
Ond allan o’r wy, er ei fod mor galed ac yn edrych yn llonydd a difywyd,
Daw’r cyw bychan delaf erioed.
Atgoffa fi, O! Dduw,
Pam mae pobl yn meddwl bod wyau yn syniad da adeg y Pasg.
Atgoffa fi
O’r amser yr oedd ffrindiau yr Arglwydd Iesu’n ddigalon
Oherwydd iddynt gredu ei fod wedi marw.
Ond, ar un bore llawen,
Roedd O efo nhw unwaith eto.
YN FYW, YN FYW.
A dyna ddigwyddodd y Pasg cyntaf.
Er ei bod yn anodd credu, mae’n berffaith wir.
Ar fore Sul y Pasg cofiwn am yr Iesu BYW.
Diolchwn i Ti, O! Dduw, am y Pasg.
Ac wrth i ni fwyta ein hwyau Pasg,
Helpa ni i gofio pam rydyn ni’n cael wyau adeg y Pasg.
Helpa ni feddwl amdanat Ti, Arglwydd Iesu,
Sy’n FYW BOB AMSER.
Amen
‘Myfyrdod yr Wy’, o wasanaeth a luniwyd yn wreiddiol gan y Parch Eric a Valerie
Jones; cyhoeddwyd yn Cadw Gŵyl (Gwasg Pantycelyn, 1994)
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gwleidyddiaeth a chrefydd

E

william h owen

r ei fod wedi’i ddefnyddio o’r blaen at bwrpas pleidleisio eleni fydd y tro
cyntaf i gapel Berea Newydd fod yn orsaf ar gyfer etholiad cyffredinol. Efallai
y bydd rhai etholwyr yn gweld y lle am y tro cyntaf, a da o beth yw hynny!

Erbyn meddwl, mae gan fyd crefydd yr ardal hon gysylltiad clos gyda rhai a
etholwyd yn Aelodau Seneddol, yn arbennig dros Gonwy cyn 2010. Petai’r hen
ffiniau wedi’u cadw fel yr oeddynt, mae’n ddigon posibl mai Guto Bebb fyddai
wedi bod yn ein cynrychioli am y pum mlynedd diwethaf. Ei daid, Ambrose Bebb, y
cenedlaetholwr pybyr a ymboenai lawer am gyflwr crefydd Cymru, a ysgrifennodd
hanes capel Twrgwyn yn Canrif o hanes y Tŵr Gwyn (1954). Yno roedd yn flaenor ac
yn frwd dros yr Ysgol Sul.
Betty Williams oedd yr aelod am dair blynedd ar ddeg cyn newid y ffiniau. Mae
hi’n ddiacon yn ei chapel yn Nhalysarn ers blynyddoedd a bu’n athrawes Ysgol Sul.
O’i blaen hi Wyn Roberts, y diweddar Arglwydd Roberts o Gonwy, oedd yr aelod
seneddol am saith mlynedd ar hugain. Yn fab i weinidog o Lansadwrn roedd yn aelod
ffyddlon yn ei gapel yn Nyffryn Conwy.
Cyn ‘teyrnasiad’ y gŵr o fyd cynnar teledu bu mab y Parch Curig Davies yn y
sedd. Cyflwynydd teledu oedd Ednyfed Hudson Davies a etholwyd dros Lafur yng
Nghonwy yn 1966. Mae rhai yn ei gofio fel Ednyfed Curig Davies. Dafydd ElisThomas, mab i weinidog eto, oedd ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholiad lle collodd
Ednyfed yn 1970.
Yr unig weinidog Presbyteraidd i fentro arni oedd y Parch Ddr D. Ben Rees a
geisiodd ddisodli Wyn Roberts yn y ddau etholiad yn 1974. Daeth yn agos iawn ond
Glannau Mersi oedd ar ei hennill ac nid Tŷ’r Cyffredin.
Yn etholiad 1979 y safodd y gweinidog Wesle, y Parch Roger Roberts (Arglwydd
Roberts o Landudno erbyn hyn), fel ymgeisydd y Rhyddfrydwyr am y tro cyntaf, a
phedair gwaith wedyn. Daeth yn ail agos i Wyn Roberts yn 1992 ac i Betty Williams
yn 1997. Wedi hynny y dyrchafwyd ef i’r Tŷ Uwch.
Hyd y gwn i, doedd gan Peter Thomas, mab i dwrnai o Lanrwst, ddim cysylltiad
clos â byd crefydd. Yn sicr roedd gan ei ragflaenydd waed pulpudaidd. Elwyn
Jones (William Elwyn Edward Jones a Syr Elwyn Jones wedyn) a etholwyd i sedd
newydd Conwy yn 1950. Roedd yn fab i weinidog Methodist o Bootle ac yn fab yng
nghyfraith i’r Parch Ddr E. Tegla Davies, y gweinidog Wesle, awdur a darlledwr.
Yn Glerc Cyngor Bangor cynrychiolodd yr etholaeth am flwyddyn yn unig yn enw’r
10

Blaid Llafur cyn iddo golli mewn etholiad arall yn 1951.
Digon prin y bydd gan lawer o ymgeiswyr ac aelodau’r dyfodol gymaint o gysylltiad
â chapel ac eglwys.

y gymdeithas
geraint percy jones

Ionawr 8fed

Y

Brethyn Cartref

n gyson yn ystod y blynyddoedd diwethaf y mae’r noson Brethyn Cartref
wedi bod ymhlith nosweithiau mwyaf diddorol y Gymdeithas ac eleni eto
cawsom ein difyrru a’n haddysgu . Caniatâi’r thema ‘Dau Le’ ryddid i’r
siaradwyr fynd lle mynnent.
I Annecy yr aeth Islwyn Parry â ni a thrwy gymorth lluniau ar y sgrîn cawsom sgwrs
eithriadol o ddiddorol. Am flynyddoedd bu gan Islwyn a  Wenna fflat yn Annecy  a
chan fod Islwyn yn sicr yn ieithydd da gallai fanylu ar hanes yr ardal ac ar gefndir
diwylliannol y rhanbarth. Yn gefndir i’w sylwadau yr oedd dyfnder gwybodaeth
ysgolhaig a chyflwynwyd y stori i ni mewn ffordd gartrefol a hyderus. O glywed fod
Wenna ac Islwyn ar fin troi am Annecy i sgïo’n egnïol a mentrus  ar draws gwlad
teimlai mwy nag un yn y gynulleidfa yr hoffent ymuno â hwy.
Hanes un o deithiau diweddaraf Clwb Mynydda Cymru i Nepal gawson ni gan
Rhodri Owen. Yr oedd ei luniau o gerdded trwy ddyffrynnoedd gwyllt ac anghysbell a
chyfarfod â’r brodorion yn eu tai syml yn dda iawn. Nod criw dethol o’r mynyddwyr
oedd dringo i gopa mynydd pur uchel a’r dringo yn golygu croesi rhewlifoedd a
rhannau lle y ceid llithriadau eira. Chwech o’r Cymry a gyrhaeddodd y copa ac yr
oedd  tri arweinydd / dringwr profiadol yn eu helpu i gario’r holl offer angenrheidiol
ac i osod y rhaffau yr oedd yn rhaid wrthynt i gyflymu’r esgyn a’r dychwelyd. Y
mae’r Clwb, mae’n debyg, wedi sefydlu perthynas dda dros y blynyddoedd ag un o
frodorion yr ardal yn yr Himalaya y trefnir teithiau ynddi.
Pleser pur i’r gynulleidfa oedd gwrando ar ddau siaradwr gwahanol iawn eu dull, ac
anwyldeb a chynhesrwydd cyflwyniadau Islwyn a Rhodri yn rhoi boddhad mawr i ni.
Os oes gan un ohonoch awgrym ar gyfer ein Brethyn Cartref y tymor nesaf rhowch
wybod i Lis, ein hysgrifenyddes weithgar lawn syniadau.
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‘archaeoleg yw’r rock ‘n Roll Newydd’ - Rhys Mwyn

H

yd yn ddiweddar, y mae llawer ohonom, rwy’n siwr, yn cysylltu Rhys Mwyn
â’r grwp Anhrefn a gwyddom iddo gyfrannu mwy nag unrhyw un i’r Sîn Roc
Gymraeg. Gwyddom hefyd iddo fod yn ddraenen barhaus yn ystlys y byd
cyfryngol saff Cymraeg. Ni fu erioed ofn bod yn heriol a dadleuol ac arloesol.

Mae’n bosib na
wyddai llawer mai’r
pwnc a astudiodd
ym Mhrifysgol
Cymru Caerdydd
(1980 – 1983) oedd
Archaeoleg ac iddo,
ers ei ddyddiau ysgol
yn Ysgol Gynradd
Llanfair Caereinion,
roi ei fryd ar fod yn
archaeolegydd. Wedi
cyfnod cyffrous yn
teithio Ewrop gydag
Anrhefn, yn cyhoeddi
recordiau tanddaearol
arloesol, yn rheoli
degau o fandiau,
yn trefnu cannoedd o gigs, y mae bellach yn ymroi’n  afieithus frwd i agweddau
amrywiol iawn ar archaeoleg. Y mae i’w golofn wythnosol yn Yr Herald Gymraeg –
yn y Daily Post – ddilynwyr cyson ac mae galw mawr arno i annerch cymdeithasau
diwylliannol ledled gogledd Cymru.
Cawsom ni ym Merea Newydd y pleser o wrando ar Rhys Mwyn yn ymdrin â
nifer o safleoedd  archaeolegol  y bu  yn eu cloddio yn ddiweddar. Rhoddodd gryn
sylw i’r safle Rhufeinig pwysig ar lan y Fenai  ym Môn, cyfeiriodd at Lys Llywelyn
yn Abergwyngregyn, a deuai’n amlwg ei fod wedi ymgolli’n llwyr yn yr olion ar
Fynydd Rhiw. Tynnodd cadeirydd y noson, Geraint Percy Jones, sylw’r aelodau
at gyfrol eithriadol o ddarllenadwy Rhys Mwyn ‘Cam i’r Gorffennol’, cyfrol sy’n
ymdrin â safleoedd archaeolegol yng gogledd Cymru. Cyfrinach Rhys Mwyn yw
ei allu i gyffroi diddordeb y darllenydd cyffredin mewn maes y mae erthyglau
mewn cylchgronau archaeolegol yn tueddu i fod yn rhy arbenigol. Wrth ymdrin â’r
gwahanol safleoedd yn y llyfr ceir map a chyfarwyddyd ar sut i’w cyrraedd.
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Diolch, Rhys, am noson i’n diddori a’n hysbrydoli ac i’n cymell i ymweld â rhai
o’r safleoedd archaeolegol ym Môn a Gwynedd ac i ymfalchïo yng nghyfoeth ein
treftadaeth. Yn ei lyfr sonia am y balchder o fod yn Gymro a chymaint gwell hyn na
sôn am fod o dan ormes. Ym myd cerddoriaeth bu’n rebel. Mynnai wneud y Gymraeg
yn cŵl a pherthnasol.  A bellach, ym maes archaeoleg, y mae ei ddawn i boblogeiddio
yn chwa iach.

CORNEL CODI GWÊN
g ly n l l o y d j o n e s

Yr Un ar ddeg

Gofynnodd athrawes Ysgol Sul i
aelodau’r dosbarth ysgrifennu rhestr
o un ar ddeg o fawrion.



Wrth i’r gweithgaredd fynd yn ei flaen, cerddodd rhwng y
byrddau a gweld un hogyn bach yn cnoi pen ei bensil.
“Wyt ti ‘di gorffen?” gofynnodd.
“Dim cweit Anti Ann,” meddai’r bachgen
“’Dwi’n dal i drio penderfynu ar y gôl-geidwad.”
Pawb at y peth y bo yn de!

MASNACH DEG
Cofiwch bob amser ein bod wedi cytuno fel eglwys i ymrwymo
i Fasnach Deg, felly cofiwn ddefnyddio cynnyrch Masnach Deg,
megis coffi, siwgr a bisgedi, yn ein holl gyfarfodydd.
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“john iorc”

D

gwenno pritchard

dydd Mercher 4 Chwefror, cynhaliwyd cyfarfod o
Gylch y Chwiorydd. Y siaradwraig oedd Mrs Brenda
Wyn Jones, o Dregarth. Mae Mrs Brenda Wyn
Jones yn adnabyddus fel awdures, ac am ei sgyrsiau ar ardal
Bethesda. Ei thestun y tro yma oedd “John Iorc.” Mae llawer
ohonom wedi clywed yr enw “John Iorc,” ond yn gwybod
fawr ddim o’i hanes, er ei fod yn hanu o deulu lleol. Braf felly
oedd cael gwybod mwy amdano
John Williams oedd ei enw bedydd. Roedd ei dad yn un o
deulu’r Penrhyn, a Chochwillan, Llandygai, a’i fam yn un
o deulu Wynniaid, Gwydir. Cafodd John Williams ei eni yn
1582, a’i fagu ym Mhlas Mawr Conwy. Yn drist iawn, fe fu farw ei fam pan oedd ond
tair oed, gan adael chwech o blant. Roedd John Wynn ap Maredudd o Wydir yn dad
bedydd i John Williams, a threfnodd iddo gael ei addysg yn Ysgol Ramadeg Rhuthun.
Yn 1598, ac yntau ond yn un ar bymtheg oed, cafodd ysgoloriaeth i Goleg St Ioan,
Caergrawnt.
Roedd John Williams yn fyfyriwr disglair, ac yn weithiwr caled. Graddiodd o Goleg
St Ioan yn 1601 a chafodd radd MA yn 1605. Erbyn hynny roedd yn gallu siarad
naw iaith. Roedd ganddo ddau ddewis ar gyfer ei ddyfodol, y Gyfraith neu’r Eglwys.
Dewisodd yr Eglwys, a chafodd ei ordeinio. Yn 1611, traddododd bregeth o flaen y
Brenin Iago 1af, ac enillodd ffafr y brenin. Yn 1612, daeth yn gaplan i’r Arglwydd
Ganghellor, ac yn 1620, yn Ddeon Westminster, lle bu’n dysgu plant tlawd. Yna yn  
1621, daeth yn Arglwydd Geidwad y Sêl Fawr, ac yn Esgob Lincoln. Pregethodd yn
angladd Iago 1af.
Yn anffodus nid oedd Brenin Siarl y 1af yn hoff o John Williams, cynllwynwyd
yn ei erbyn a’i anfon i’r carchar yn Nhŵr Llundain. Yn 1640 cafodd ei ryddhau ar
orchymyn Tŷ’r Arglwyddi, a gofynnodd y brenin am ei gyngor. Dywedid gan un
hanesydd, petai Siarl 1af wedi derbyn cyngor John Williams y gallesid fod wedi osgoi
y Rhyfel Cartref. Yn 1641, daeth yn Archesgob Caerefrog, swydd a ddaliodd hyd ei
farwolaeth.
Yn 1642, oherwydd y sefyllfa wleidyddol, dihangodd John Williams i Ogledd
Cymru, lle bu’n gweithio dros achos y brenhinwyr. Tra roedd yno atgyweiriodd
Gastell Conwy a’i arian ei hun. Mae sôn ei fod wedi bod yn ymguddio rhag milwyr
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y Senedd mewn tŷ ym Mhont y Tŵr, Bethesda, ac adweinir y tŷ yma heddiw fel “Tŷ
John Iorc.” Dywedir bod trysor wedi ei guddio yn yr ardd, ond does neb wedi dod o
hyd iddo. Mae sôn fod chwarelwr wedi cael gwybodaeth am leoliad y trysor mewn
breudwyd, ond fe’i lladdwyd yn y chwarel cyn iddo gael cyfle i chwilio amdano.  
Bu John Williams farw yn 1650, yn 68 mlwydd oed, yn Gloddaeth, cartref y Teulu
Mostyn, a oedd yn frenhinwyr. Fe’i claddwyd yn Eglwys Llandygai. Bu’n hael tuag
at Goleg St Ioan, ac ef oedd yn gyfrifol am gael adeiladu llyfrgell hardd y coleg.

N

cylch y chwiorydd

os Fercher, 4 Mawrth, cynhaliwyd cyfarfod o gylch y Chwiorydd.
Llywyddwyd y cyfarfod gan Delyth Oswy Shaw, a’r siaradwraig oedd
Dr Elin Walker Jones. Mae Elin yn enedigol o Sir Gaerfyrddin, ac yn
fam i bedwar o blant. Mae’n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
fel Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, gyda phlant ag anawsterau dysgu ac
awtistiaeth, ac yn darlithio yn Adran Seicoleg y Brifysgol. Pan nad yw’n gwneud
hyn, mae Elin yn hoffi coginio, a dyna oedd testun ei sgwrs.
Roedd Elin wedi paratoi teisennau “Whoopie”. Teisennau syml yw’r rhain wedi
eu gwneud allan o ddau ddarn o spwng, a math arbennig
o hufen rhyngddynt. Mae’r teisennau yma yn cael eu
gwneud gan y bobl Amish o Ogledd America. Mae’r
bobl Amish yn byw bywyd syml iawn, a’u prif waith yw
amaethyddiaeth. Pan fydd y dynion yn mynd i weithio
yn y caeau, maent yn aml yn cael un o’r teisennau yn
eu bocs bwyd, a phan fyddant yn eu gweld byddant yn
gweiddi “Whoopee!” I orffen, cafodd pawb deisen i’w
phrofi, a blasus iawn oeddynt.  

oes gennych chi syniad, sylw, llun neu unrhyw
gyfraniad yr hoffech eu rhannu gyda darllenwyr ichthus?
y 6ed o orffennaf yw’r dyddiad olaf ar gyfer eu derbyn



e-bost: gdeiniol@hotmail.com neu capelberea@gmail.com
llythyr: 4 Goleufryn, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2LY
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W

agor y llyfr

elsoch chi Cynthia efo tywel dros ei phen; Steve efo’i gleddyf
Rhufeinig neu Delyth efo’i gêr adeiladu? Na, doedd hi ddim yn
ddiwrnod gwisg ffansi. Yn hytrach roeddent ar eu ffordd i Ysgol
Glanadda ben bore i ‘Agor y Llyfr’.
Mae Agor y Llyfr yn rhaglen genedlaethol, ac erbyn hyn mae’n ymweld
yn gyson â 130 o ysgolion cynradd yng Nghymru a 1,900 o ysgolion ledled
y Deyrnas Unedig i actio storïau o’r Beibl yn ystod gwasanaeth boreol yr
ysgol. Mae grwpiau ar draws Ynys Môn a Llŷn, a thri grŵp yma ym Mangor.
Cysylltir pob grŵp efo un neu ddwy ysgol gynradd, a bob ychydig o
wythnosau bydd y grŵp yn ymweld â’r ysgol i gymryd y gwasanaeth. Mae’r
storïau, yr actio a’r myfyrdod wedi eu cynllunio yn genedlaethol – rhaid
cadw at ‘brand’ Agor y Llyfr – dim cenhadu, dim pregethu, jyst cyflwyno
cenhedlaeth newydd o blant i’r hen straeon Beiblaidd efo tipyn o hwyl
a chyffro. Fel arfer bydd cyfle i’r plant eu hunain ymuno yn y ddrama –
creu sŵn y gwynt a’r môr; cymryd rhan morwyn neu was; neu fw-ian y
drwgweithredwyr!
‘Mae’r storïau’n gwneud i chi chwerthin – a fasach chi ddim yn disgwyl i
storïau’r Beibl fod yn ddoniol.’ Darcy, 10 oed.
‘Dw i’n hoffi gwneud yr actio efo ‘Agor y Llyfr’ achos ’dan ni’n gneud
pethe gwahanol bob wythnos. Fy hoff stori i oedd yr un efo’r cawr, lle roedd
y bachgen yn taflu cerrig at y cawr. Dw i rioed wedi clywed y straeon yma
o’r blaen, ond maen nhw wir yn dda.’ Isabelle, 7 oed

Mae grŵp Cymraeg Bangor yn chwilio am  wirfoddolwyr newydd, gan
fod mwy o ysgolion Bangor eisiau ‘Agor y Llyfr’ nag y gallant eu cyrraedd
ar hyn o bryd. Gwelwch fanylion a fideo ar y wefan Open the Book – Bible
Society.
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Plant yn mwynhau
sesiynau ‘Agor y Llyfr’
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salm ac emyn
	salm

emyn

26 Ebrill

Alys McCann - 372

3 Mai

  

Lois Wiliam - 100

	Ela Vaughan -150 	Llio Williams - 373

10 Mai

Tomos Lynch - 23

17 Mai

moliant y plant

7 Mehefin        

Gwen Roberts - 92

14 Mehefin

Meilyr Lynch - 374

Rhys Roberts - 387

	Siwan Williams - 67	Efa Williams - 397

21 Mehefin      

Iolo Jones - 84

Rhys Owen - 397

28 Mehefin      

Catrin Edwards - 29

Fflur Edwards - 399

5 Gorffennaf   

Gwion Siôn - 93

Ifan Siôn - 402

12 Gorffennaf   

Guto Davies - 121

Owain Edwards - 780

Diolch yn fawr am eich cyfraniad.
Os ydyw plentyn neu deulu’n newid Sul gyda rhywun arall,
hysbyser Kathy - kathysion@btinternet.com neu 364957. Diolch.

cofiwch am dudalennau berea ar y gwefannau!
www.gofalaethbangor.org / www.henaduriaetharfon.org
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Y DIGWYDDIADUR
ebrill
Mercher, 29		
Husting Etholiadol am 7.30pm, yn Neuadd y
		
Penrhyn, Bangor (ger yr orsaf fysiau).
MAI
Mawrth, 5		
Cynhadledd Undeb Athrofa’r Bala. Seilo,
		Llandudno. 10yb
		Thema: ‘Cymorth i Farw’. Agorir yn erbyn gan Ei
Anrhydedd Eifion Roberts Q.C.D.L LL.D., ac o blaid, Y
		
Parch John Gwilym Jones MA BD. Croeso cynnes i bawb
Mawrth, 12		
Sasiwn Chwiorydd y Gogledd. Llandudno.
10-16		Wythnos Cymorth Cristnogol
Llun, 11		
Gwasanaeth agoriadol a chinio bara caws
		
ym Merea Newydd. 12:30pm
Gwener, 15		
Bore Coffi yn Nhŷ’r Crynwyr a chasgliad ar y Stryd
		Fawr.
Sadwrn, 16		
Noson Gwis ym Mhenrallt.
Sul, 17		Moliant y Plant yn y Felinheli : Bore
Sul, 24		Mawl y Pentecost yn y Gadeirlan
		
Picnic awyr agored i ddechrau. Hefyd Gwylnos y Pentecost
		
– amser o fyfyrdod efo’r Tad Adrian o’r Eglwys Babyddol. 		
		
Manylion i ddilyn.
mehefin
Sadwrn 6 		
Carnifal Bangor - Stondin yn gwneud paned
		
drwy’r dydd (Angen gwirfoddolwyr)
gorffennaf
		
Mawl ar y pier - Canu a drama ar y Pier un pnawn Sul 		
		
(dyddiad i’w gadarnhau)

Hystingau / Hustings

Cynhelir Cyfarfod Hysting am 7.30 ar nos Fercher 29 Ebrill
yn Neuadd y Penrhyn, Bangor.

Gwahoddir ymgeiswyr y prif bleidiau gwleidyddol i gymryd rhan.
Er mai Cytûn sy’n trefnu’r cyfarfod, bydd yn agored i bawb.
19

llongyfarchiadau
Aled, Tina a Cian

Uchod: Priodas Aled Vaughan
Owen a Tina Kiely yn y capel
ar Ebrill 4ydd.
Chwith: Ar yr un diwrnod,
bedyddiwyd Cian, mab Aled
a Tina. Dyma fo yn edrych yn
smart iawn yn ei siwt.

