
Ceir llawer o sôn am “fwynder
Maldwyn.” Ac ar brynhawn Mercher, ar
ddiwedd y Sasiwn, barn y cynrychiolwyr
wrth fynd tua thref oedd y cafwyd
deuddydd bendithiol, a thrwy
ymdrechion y pwyllgor lleol a
swyddogion y Gymdeithasfa roedd
addfwynder y croeso yn gwbl amlwg. 

Yn ystod y bore cynhaliwyd etholiad i
ethol Llywydd y Gymdeithasfa o blith y
gweinidogion a chyhoeddwyd mai’r
Parchedig Olwen Williams a etholwyd a
llongyfarchwyd hi yn gynnes gan y
Llywydd. Yn adroddiad Pwyllgor Eglwys
a Chymdeithas gan Dr Gwyn Lewis
mynegwyd siom na dderbyniwyd unrhyw
ymateb gan Lywodraethwr Carchar
Berwyn, Wrecsam, Russell Trent i lythyr
a anfonwyd fis Hydref y llynedd yn
gofyn am eglurhad ynglªn â’r hyn sy’n
digwydd mewn perthynas â mater y
gaplaniaeth Gymraeg yno.

Yng nghyfarfod y prynhawn
llongyfarchwyd Gweinidogion a
Blaenoriaid am flynyddoedd o
wasanaeth o fewn y Cyfundeb gan
Lywydd y Gymdeithasfa. Roedd y Parch
Robert W. Jones wedi cyflawni 50
mlynedd a’r Parch Dafydd Rees Roberts
wedi cyflawni 40 mlynedd. Anfonwyd
cofion cynnes i’r Parch Dafydd Rees
Roberts nad oedd yn medru bod yn
bresennol oherwydd amgylchiadau ac
yna rhoddwyd gair diffuant o
werthfawrogiad gan y Parch R.W.
Jones. Llongyfarchwyd y blaenoriaid am
oes o wasanaeth gan Gadeirydd ac
Ysgrifennydd Cyfarfod y Blaenoriaid,
Mrs Dilys Hughes a Mrs Eleanor
Hughes. Derbyniodd pob Gweinidog a
Blaenor oedd wedi cyflawni hir
wasanaeth dystysgrif raenus mewn
ffrâm ac yn ychwanegol i hynny
derbyniodd pob un gerdd o eiddo’r
Prifardd Cen Williams.

Y mater nesaf ar yr agenda oedd
ymateb i Ddeddf Priodas Cyplau o’r un
Rhyw 2013. Cyflwynwyd y mater yn
gryno a diffuant gan y Parch Ddr. Elwyn
Richards yn seiliedig ar Ddogfennau
Trafod gan y Grfip Athrawiaeth ac

Addoli. Gofynnwyd i ni fel cynrychiolwyr
i bleidleisio ar ddau gwestiwn;

A) A yw y newid arfaethedig yn niffiniad
priodas, i gynnwys cyplau o’r un
rhyw, yn gytûn ag:
i. Athrawiaethau sylfaenol

Cristnogaeth sy’n gynwysedig yn
yr Ysgrythurau Sanctaidd

ii. Athrawiaethau sylfaenol
Cristnogaeth sy’n gynwysedig yn
y gyffes ffydd;

iii. Y Ffydd Ddiwygiedig Drindodaidd
ac Efengylaidd

iv. Datganiadau a gyfaddefwyd yn yr
Erthygl Datganiadol gyntaf.

B) A ydych yn derbyn diffiniad newydd
o briodas, i gynnwys cyplau o’r un
rhyw.

I gwestiwn A) pledleiswyd 60% – YDY
a 40% – NAC YDY

I gwestiwn B) pledleiswyd 65% O BLAID
a 35% YN ERBYN

Am hanner awr wedi pump y prynhawn
cynhaliwyd Seiat ar y cyd i’r
Gweinidogion a’r Blaenoriaid â Mrs
Eleanor Hughes yn llywyddu. Cawsom
gyflwyniad effeithiol a diddorol i Apêl
Corwynt Cariad Cymorth Cristnogol gan
y siaradwraig, Mrs Cheryl Williams. Fe’n
hatgoffwyd bod Eglwys Bresbyteraidd
Cymru ar gyfer ei apêl eleni wedi dewis
cefnogi gwaith Cymorth Cristnogol wrth
iddynt gydweithio hefo partneriaid
dyngarol ar wahanol brosiectau yn y
Philipinau. Mynegwyd bod trigolion y
Philipinau yn gynefin iawn â
chorwyntoedd a thannau sy’n niweidio a
chwalu eu cartrefi, a thlodi sy’n bygwth
eu bywydau. Daeth cyfle euraidd i ni o
fewn Eglwysi i hau ein cariad drwy
weithred ymarferol.

Roedd pedwerydd eisteddiad y
Gymdeithasfa yng Nghapel yr
Annibynwyr, Creigfryn yng Ngharno.
Y Parch Gerwyn Roberts, Gweinidog y
Llywydd Mr Gwyn Roberts oedd yn
gyfrifol am y gwasanaeth dechreuol.
Cawsom araith ymadawol heriol a
chynhwysfawr. (Cyhoeddwyd grynodeb
o’r araith yr wythnos diwethaf)
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Mwynder Maldwyn ym mis Mai

CYDYMDEIMLAD
Mae’n drist gennym nodi y cynhaliwyd
gwasanaeth angladd Mr Islwyn Davies,
Aberystwyth ar 11eg o Fai. Bu Mr
Davies yn flaenor diymhongar a
gweithgar yng nghapel Saesneg St
David's, Stryd y Baddon, Aberystwyth
ers dros hanner can mlynedd. 
Roedd yn gyn-drysorydd y Gymanfa
Gyffredinol ac yn drysorydd
cydwybodol Bwrdd y Ddarlith Davies.
Wrth gyflwyno’i adroddiad ariannol yn
y Gymanfa Gyffredinol byddai Mr
Davies wrth annog y cynrychiolwyr yn
aml yn dweud, “Give to God what is
right not what is left.” Diolchwn i Dduw
am gyfraniad pobl o’i debyg. Estynnwn
ein cydymdeimlad diffuant â’i deulu.
Bydd Coffâd yn ymddangos yn y
Treasury.

Gwyn Roberts yn dymuno’n dda i’w
olynydd y Parch Eric Jones fel Llywydd

y Gymdeithasfa a’r Parch Marcus
Robinson, Ysgrifennydd y

Gymdeithasfa.

(parhad ar dudalen 8)

PIGION O GYMDEITHASFA’R GWANWYN
A GYFARFU YNG NGHANOLFAN Y GYMUNED, CARNO ar 2-3 MAI, 2017
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Yn ystod yr oedfa cyflwynwyd y
Llywyddiaeth i’r Parch Eric Jones ac
offrymwyd gweddi ar ei ran gan y
Parch Ddr. Elwyn Richards a diolchwyd
i’r Cyn Lywydd am ei hynawsedd a’i
ymrwymiad i’r gwaith gan y Parchedig
Edwin O Hughes.

Parch Edwin Hughes, awdur Hanes yr
Achos yn arwain y cynrychiolwyr at

fwrdd y Cymun

Bore dydd Mercher cyflwynwyd Hanes
yr Achos Henaduriaeth Trefaldwyn.
Y Parch Edwin O. Hughes oedd wedi
ysgrifennu llyfryn cynhwysfawr yn dwyn
y teitl – Y Pen Isaf a’r Pen Uchaf a
holwyd ef am y gyfrol gan y Parch
Robert Parry. Os cewch afael ar gopi o
gyfrol Hanes yr Achos yn Henaduriaeth
Trefaldwyn mae’n werth ei ddarllen
oherwydd ceir ynddi ddarlun gonest a
gobeithiol wrth ddadansoddi y sefyllfa
bresennol o fewn yr Henaduriaeth hon.
Traddodwyd anerchiad y Cymun gan y
Parch Edwin O. Hughes yn seiliedig ar
Efengyl Ioan 20:19-31, y rhan o’r
ysgrythur sy’n disgrifio y dull yr
ymddangosodd yr Iesu atgyfodedig i’r
disgyblion. Yn dilyn cenadwri gysurlawn
gan y Parch Edwin O. Hughes
gweinyddwyd y cymun gan Lywydd
newydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd
y Parch Eric Jones.

Yn dilyn gwledd arall cychwynnodd y
cynrychiolwyr tuag adref wedi bod yn
rhan o Sasiwn a drefnwyd yn ofalus a
mwynder pobl Maldwyn yn perarogli yn
y cof.

C. J. Prew (Parch)

Mwynder Maldwyn
ym mis Mai
(parhad o dudalen 1)

Agor y Llyfr, dathlu’r Pasg a gweithgarwch bro
Ar Sul y Pasg yng
Nghapel Trefnant
cynhaliwyd Oedfa
Gymun i’r Fro dan law
Y Parch Nesta
Davies, aelodau lleol
a Thîm Agor y Llyfr yn
rhoi Stori Hapus y
Milwr. Hyfryd oedd
croesawu nifer o bobl
ieuanc y Fro yn
cynnwys merched y
diweddar weinidog
i’n plith.

Ac yna rhwng Ebrill
13-17 yng Nghapel
Trefnant cynhaliwyd
Gfiyl Flodau ar thema y Misoedd pan oedd pob eglwys yn yr Ofalaeth wedi
cymryd rhan, a hyfryd oedd gweld y llewyrch a’r syniadau creadigol. Hefyd bu
Arddangosfa o Grefftau oedd y Chwiorydd wedi eu paratoi fel rhan o Gynllun
DORCAS – hetiau a chotiau babis cynnar i ysbytai’r Fro, cwiltiau a blancedi bach i
Ysbyty Alder Hey, blancedi bach a mawr i Loches y Merched, festiau i fabanod yn
yr Affrig, menyg cof i gartrefi a chanolfannau gofal dydd, ffrogiau a siorts i gynllun
Dress a Girl Around the World.

Rhaid oedd eu canmol am eu diwydrwydd. Codwyd £990 i Hosbis San Cyndeyrn.

Parch Nesta Davies

Arwyr Ancora yn Rhydaman
Cyflwynwyd copïau
o gynhyrchiad
diweddaraf
Cyhoeddiadau’r Gair
sef Arwyr Ancora i
ddisgyblion blwyddyn
2 hyd blwyddyn 6 yn
Ysgol Gymraeg
Rhydaman. Yn y llun
gwelir plant blwyddyn 2
wrth eu boddau wedi
iddynt dderbyn eu copi.
A diolch i Jean Huw
Jones, y Betws am
rannu’r newyddion efo
ni.
Llun gan Nia Jeffers

Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b.
at y Parch. Ddr. R. Watcyn James, 94 Heol Penygarn,
Tycroes, Rhydaman SA18 3PF.
e-bost: goleuad@ebcpcw.org.uk
Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y Bwthyn,
Lôn Ddewi, Caernarfon, Gwynedd LL55 1ER. 
(01286) 672018. e-bost: goleuad@btconnect.com

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr
o angenrheidrwydd yn farn y golygydd na’r Gymanfa
Gyffredinol.

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac
argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon. Cofrestrwyd
yn y Swyddfa Bost fel Newyddiadur.
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Grŵp Athrawiaeth ac Addoli
Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Llyfr Gwasanaethau Eglwys
Bresbyteraidd Cymru bellach wedi
gwerthu allan a bwriedir paratoi

ail-argraffiad. Os bu i chwi sylwi ar
frychau neu gamgymeriadau yn yr

argraffiad presennol a fyddech gystal â
rhoi gwybod i’r Parch Megan Williams
ar megan.maescaled@btinternet.com
cyn diwedd Gorffennaf os gwelwch

yn dda.

Ymwelwch â gwefan
Eglwys Bresbyteraidd Cymru:

www.ebcpcw.cymru


