Cymun Bendigaid ar Gân
Yr Unfed Sul ar Hugain wedi’r Drindod
24 Hydref 2021 am 9.15am

Cadeirlan
Deiniol Sant
ym Mangor

Saint Deiniol’s
Cathedral
in Bangor

Croeso i
Cymun
Gadeirlan
Deiniol Sant
ym Mangor. 1

Yn y Cymun hwn byddwn yn cwrdd
â’r Crist bythol atgyfodedig mewn
bara a gwin, ei Gorff a’i Waed ef yn
ein plith.
Wrth inni ymgynnull, byddwn yn
paratoi ein hunain i gwrdd â Christ
trwy gyffesu ein pechodau – y
ffyrdd yr ydym wedi galaru Duw yn
ein bywydau yr wythnos ddiwethaf
hon – ac yn derbyn gollyngdod, sef
sicrwydd o faddeuant Duw.
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Yna rydyn ni’n gwrando ar

Cadeirlan
Saint
Deiniol’s
ddarlleniadau
o’r Beibl,
gan
Deiniol ganfod
Sant ynoCathedral
arweiniad, her,
ymcysur
Mangor
a newydd in
da Bangor
gan Dduw.

Rydych chi’n sefyll rwan
lle safodd Deiniol bron i
fileniwm a hanner yn ôl.
Yma, yn y flwyddyn
525, bu iddo gynnull o’i
gwmpas gymuned lawn
ffydd, gobaith a chariad,
gan godi o’i chwmpas
ffens gyll–y bangor
gwreiddiol–iddi’n gysgod
ac yn noddfa.
Ein gweddi yw y cewch
chwithau, hefyd, eich
cofleidio yma gan yr un
ffydd, gobaith a chariad
a gyhoeddir gennym
heddiw ac sy’n ein
cyfareddu o hyd.

Ymatebwn trwy gyhoeddi ein ffydd
yn y Drindod Sanctaidd a chynnig i
Dduw ein gweddi dros bawb mewn
angen.
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Yn galon i’n haddoliad heddiw,
byddwn yn cymryd bara a gwin,
byddwn yn gofyn am fendith
gweddnewidiol Duw arnynt, yn torri’r
bara, ac – fel aelodau o Gorff toredig,
trwsiedig Crist – byddwn yn Cymuno.
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Daw ein haddoliad i ben wrth
inni dderbyn bendith Duw, yn
gynhaliaeth inni wrth ymadael.

Waeth pa mor bell yn ôl y
gwnaethoch hynny ddiwethaf, mae
croeso i chi Gymuno yma heddiw. Os
hoffech chi Gymuno am y tro cyntaf,
neu gael eich Bedyddio, siaradwch ag
aelod o dîm yr Gadeirlan.
Ceir ffydd, gobaith a chariad yma i
bawb.

Addoli gyda ni heddiw

Plant a theuluoedd ifanc

Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys popeth
a ddywedir ac a genir yn ystod ein
haddoliad heddiw. Fe’ch gwahoddir
i fynd â’r llyfryn adref gyda chi, i
fyfyrio yn eich amser eich hun ar y
geiriau sanctaidd sydd ynddo. Fodd
bynnag, nid darllen neu arsylwi
ydi addoli – ond gweithgaredd, a
ninnau’n cymryd rhan, ochr yn ochr
â’r rhai sy’n cynnull gyda ni ac, y tu
hwnt i hynny, ochr yn ochr â llu’r nef
i gyd. Dyrchefwch, felly, eich llygaid;
sylwch ar liw, golau, sain, symudiad
a harddwch; codwch eich llais;
cyfranogwch yn yr hyn a fydd yn eich
gweddnewid, o roi iddo’r cyfle.

Ceir gweithgareddau a chrefftau yn
ystod y Cymun Bendigaid ar Gân
bob dydd Sul yng Nghapel Mair, ar
gyfer unrhyw blant hyd at 11 oed.
Mae ein Gweinidog Teulu i ffwrdd
y Sul hwn, felly nid oes staff yng
Nghapel Mair fel y byddai fel arfer.
Fodd bynnag, mae adnoddau ar gyfer
plant a theuluoedd ifanc yno – felly
gwnewch ddefnydd o’r gofod yn ôl
eich dymuniad. Os gallwch chi helpu
fel aelod o’r Tîm Gweinidogaeth Teulu
yn y Gadeirlan, siaradwch ag aelod o
dîm y Gadeirlan.

Yn ystod ein haddoliad, rydyn ni’n
dweud ac yn canu gyda’n gilydd y
testun mewn teip trwm. Darperir
cyfieithiadau o ieithoedd tramor.
Mae croeso ichi wneud arwydd o’r
Groes pan fydd y geiriau wedi’u
marcio ag E. Cynigir cyfarwyddiadau
eraill (rhuddellau) mewn teip coch;
os ydych chi’n ei chael hi’n fwy
cyfforddus, eisteddwch yn hytrach na
sefyll neu benlinio.

Mae diogelu plant ac oedolion sydd
mewn perygl yn hanfodol, ac rydym
wedi ymrwymo i feithrin amgylchedd
lle mae pawb yn gallu addoli a
chymryd rhan ym mywyd Cadeirlan
Deiniol Sant yn ddiogel. Os oes
gennych unrhyw bryderon, codwch
nhw ar unwaith gydag aelod o dîm y
Gadeirlan.

Rhagofalon Cofid
Mae’n ofyniad cyfreithiol gwisgo
gorchudd wyneb. Mae’r gofyniad yn
gymwys i bawb 11 oed a throsodd
onibai bod gennych reswm.
Rydyn ni wrth ein bodd bod pawb
bellach yn cael canu, ond gofynnir i
bawb heblaw’r Côr ganu y tu ôl i’w
gorchudd wyneb.
Fe’ch gwahoddir i ddarparu manylion
Profi Olrhain Amddiffyn. Ceir codau
QR ger y drysau.

Diogelu

Hygyrchedd
Mae dolen glyw ar waith – gosodwch
gymhorthion clyw i’r lleoliad T.
Mae copïau print bras o’r llyfryn hwn
ar gael gan y stiwardiaid.
Mae tai bach ym mhen dwyreiniol y
Gadeirlan, trwy’r drws i’r chwith o’r
sgrin y Cwîr.
Os bydd angen i ni adael y Gadeirlan
mewn argyfwng, arhoswch ar eich
heistedd a dilynwch gyfarwyddiadau’r
stiwardiaid.

Byddwch yn ystyriol a pharchus tuag
at eraill, gan gadw pellter priodol.
Mae’r seddi yn yr eiliau yn cynnig
mwy o le i ymbellhau.
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Hysbys
wythnosol
Gosber ar Gân
Rydym yn falch iawn y byddwn, o
ddydd Sul nesaf 31 Hydref, Gŵyl yr
Holl Saint, yn ailgychwyn offrymu
Gosber ar Gân er gogoniant i
Dduw bob dydd Sul am 3.30pm.
Mae’n deyrnged i ymdrechion y
Côr, a’n Cyfarwyddwr Cerdd a’i
gydweithwyr, ein bod yn gallu ailddechrau mor fuan. Bydd Gosber
ar Gân yn cael ei offrymu yn
seddau’r Cwîr a’r Seintwar, a bydd
yn dilyn ffurf hynafol a chyfarwydd
y oedfa honno, gyda’r darlleniadau,
yr anthemau a’r gweddïau yn
cael eu cynnig yn ddwyieithog.
Cefnogwch y gwasanaethau hyn
gyda’ch presenoldeb, a dewch â
ffrindiau gyda chi i rannu yn yr addoli
cyfoethog hyn.

Cyflwyno’r Wenwisg i Goryddion
a Sefydlu Ysgolheigion y Gân
Yn ystod y Cymun Bendigaid ar Gân
a’r Choral Holy Eucharist ddydd Sul
nesaf 31 Hydref, Gŵyl yr Holl Saint,
bydd Coryddion iau sydd wedi ymuno
â’r Côr yn ddiweddar yn derbyn eu
Gwenwisg yn ffurfiol, a bydd ein
deg Ysgolhaig y Gân newydd yn cael
eu sefydlu yn eu hysgoloriaethau.
Cadwch weinidogaeth y Côr, a’i
aelodau newydd yn arbennig, yn eich
gweddïau.

Ras
Mae Hanner Marathon Bangor yn cael
ei gynnal ddydd Sul nesaf 31 Hydref,
Gŵyl yr Holl Saint. Mae llwybr y ras
yn pasio’r Gadeirlan, ac er nad oes
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unrhyw ffyrdd yn cau, mae’r trefnwyr
am inni fod yn ymwybodol o’r ffaith y
bydd rhedwyr ar hyd y llwybr rhwng
tua 10am ac 11.30am.

Bedydd Esgob
Bydd yr Esgob yn gweinidogaethu
Bedydd Esgob yng Ngwylnos y
Pasg a Chymun Cyntaf y Pasg, i’w
ddathlu yn y Gadeirlan am 8pm
ddydd Sadwrn 16 Ebrill 2022.
Mae Bedydd Esgob yn gam ar ein
pererindod bersonol o ffydd, gobaith
a chariad. Mae’n nodi ymrwymiad
ar ein rhan ni, a amlygir drwy’r
astudio, y gweddïo a’r ymddiddan
y mae ymgeiswyr yn eu profi fel
paratoad ar gyfer Bedydd Esgob.
Ond, y tu hwnt i’n hymdrechion ein
hunain, mae Bedydd Esgob hefyd
yn sicrwydd sacramentaidd bod
Duw wedi ein galw yn ôl henw, ac
yn eneiniad arnom o ddoethineb,
grym a gwybodaeth yr Ysbryd Glân.
Bydd y gwaith o baratoi ymgeiswyr
ar gyfer Bedydd Esgob yn cychwyn
yn y Flwyddyn Newydd. Os hoffech
chi archwilio’r posibilrwydd o gael
eich Cadarnhau drwy Fedydd
Esgob, siaradwch ag aelod o dîm y
Gadeirlan.

Defodau mis Tachwedd
Rhowch y Cymun Bendigaid ar Gân
Dros y Meirw, am 5.30pm ddydd Iau
4 Tachwedd, pan fyddwn yn cadw
Coffadwriaeth yr Holl Eneidiau, yn
eich dyddiaduron. Caiff y Cymun
ei gynnig dros yr holl ffyddloniaid
ymadawedig; ond bydd unigolion yn
cael eu cofio yn ôl eu henw yn ystod
yr ymbiliau. Ychwanegwch enwau at y
rhestr yng nghefn Corff yr Eglwys.
Sylwch hefyd, ar Sul y Cofio 14
Tachwedd, bod ein gwasanaethau
Cymun corawl yn cael eu disodli gan
Wasanaeth Coffa am 10am, a fydd yn
diweddu wrth y Gofeb.

O’r Adfent hyd Gŵyl Fair y
Canhwyllau
Ar Ŵyl Crist y Brenin, byddwn
yn cyhoeddi rhifyn cyntaf ein
cylchgrawn, Buchedd Bangor.
Bydd yn cynnwys manylion llawn y
dyefodau i’w hoffrymu a’u dathlu o
Sul yr Adfent (28 Tachwedd) hyd Ŵyl
Fair y Canhwyllau (30 Ionawr).
Yn y cyfamser, gwnewch nodyn o’r
dair defod yng ngolau cannwyll a
gynhelir ar nosweithiau Sul yn ystod
y cyfnod hwn. Ni fydd Gosber ar Gân
yn cael ei offrymu ar y Suliau hyn.
Defod y Goleuni
Llithoedd a Charolau’r Adfent
yng Ngolau Cannwyll
28 Tachwedd am 5.30pm
Defod Gobaith
Llithoedd a Charolau’r Nadolig
yng Ngolau Cannwyll
19 Rhagfyr am 5.30pm
Defod Sancteiddrwydd
Llithoedd a Charolau’r Ystwyll
yng Ngolau Cannwyll
9 Ionawr am 5.30pm

Goleuadau yng Nghorff yr
Eglwys a’r Eiliau
Yn anffodus, mae trafferthion
cyflenwi wedi’n gorfodi i ohirio
dechrau’r gwaith i adnewyddu’r
goleuadau yng Nghorff yr Eglwys a’r
Eiliau, gan osod gwifrau newydd. Ein
gobaith yw y gall y gwaith ddechrau
yn ystod ail wythnos mis Tachwedd.

Yn ein gweddïau
Oddi mewn i’n hesgobaeth Ardal
Weinidogaeth Bro Dwynwen

Yn glâf Lis Perkins; Glenys Dore
A fu farw’n ddiweddar Mark

McIntosh, offeiriad; Dorean Pierce

Gŵyl goffa Gladys Good (24); Harold
Cruxton (26)

Cefnogaeth
Caiff y fangre sanctaidd hon llawn
ffydd, gobaith a chariad, a phopeth
sy’n digwydd yma, ei chynnal gan
eich haelioni chi.
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I roi rhodd ar-lein ar eich ffôn
heddiw, sganiwch y cod
QR isod.

I sefydlu rhodd Debyd
Uniongyrchol misol, gyda’r
opsiwn i ychwanegu Cymorth
Rhodd, chwiliwch ar-lein am “Eglwys
yng Nghymru Rhoi yn Syth” a dewis
“Bro Deiniol” o dan “Buddiolwr”.
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Mae basged i gasglu rhoddion
yng nghefn Corff yr Eglwys fore
heddiw.

Trwy roi rhodd, byddwch yn ein helpu
i barhau â’n gwaith hanfodol.

Atgyweirio hanfodol
Dros y misoedd i ddod, rydym yn
wynebu costau atgyweirio sylweddol
iawn. Bydd angen i ni wario £22,000
ar waith iechyd a diogelwch brys –
disodli rhai gwifrau trydanol hynafol,
gosod mân daclau golau newydd,
a diogelu’r adeilad gyda system
canfod tân. Bydd angen i ni hefyd
wario £18,000 ychwanegol ar waith
strwythurol a gwaith adfer – gan
atal treiddiad dŵr niweidiol pellach
yn Nhŵr Skeffington a Thŵr Scott,
ailaddurno wal yr eil ddeheuol, ac
ail-baentio wynebau’r cloc a drysau’r
Gadeirlan. Os gallwch chi helpu gyda
rhodd arbennig, waeth pa mor fawr
neu fach, siaradwch ag aelod o dîm y
Gadeirlan.

Trefn y gwasanaeth
Cadeirlan
Deiniol Sant
ym Mangor

Saint Deiniol’s
Cathedral
in Bangor

Rhagarweiniad ar yr organ
Tierce en taille, Louis Marchand (1669-1732)
Wedi’r hysbysiadau, codwn ar ein traed ar ganiad y gloch

Cynnull
Emyn
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ore a wawriodd
fel bore’r cread,
chwyddodd mwyalchen
ei hoesol gân;
clod am yr anthem,
clod am y bore,
o’r Gair y tarddant
yn loyw-lân.
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Pêr yw’r glaw cynnar
yng ngolau’r heulwen,
fel gwlith y wawrddydd
cyntaf ar dir;
clod am felyster
gardd wedi cawod;
llawnder sy’n dilyn
ei lwybrau ir.
Eiddof yr heulwen,
eiddof y wawrddydd –
llewyrch y golau
yn Eden draw;
molwch yn llawer,
molwch bob bore,
Duw sy’n creu eto’r
cyfddydd â’i law.
Geiriau
Eleanor Farjeon (1881-1965)
Cyfieithiad
Geraint Wyn Edwards (1947-2017) a
Glyndwr Williams (1918-2007)
Cerddoriaeth | “Bunessan”
Alaw Aelaidd

Parhawn ar ein traed tan ddiwedd y Weddi Gasgl

Cyfarchiad
E Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.

Amen.

Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.

A’th gadw di yng nghariad Crist.
“Byddwch yn effro â phob math o ymbil dros y saint i gyd, a
throsof ’innau, imi hysbysu’n eofn ddirgeledd yr Efengyl.”
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Cyffes
Gan gynnull i ddathlu’r Cymun Bendigaid er gogoniant i Dduw,
ymbaratown gan gyffesu ein pechodau,
ni y bu’n ffydd yn llugoer,
y bu’n gobaith yn chwit chwat,
y bu’n cariad ar bethau darfodedig.
Cyd-weddïwn.

Dad nefol,
yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred,
a heb wneud yr hyn a ddylem.
Mae’n wir ddrwg gennym,
ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau.
Er mwyn dy Fab Iesu Grist a fu farw drosom,
maddeua inni’r cwbl a aeth heibio
ac arwain ni yn ei ffordd ef
i gerdded fel plant y goleuni.
Amen.
Yr hollalluog Dduw a drugarhao wrthych,
E maddau ichwi a’ch rhyddhau o bechod,
a’ch cadw yn y bywyd tragwyddol.

Amen.
Kyrie eleison
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Arglwydd, trugarha. Crist, trugarha.
Arglwydd, trugarha.
Cerddoriaeth
Offeren Deiniol, Alan Rees (1941-2005)

Gweddi Gasgl
Gweddïwn.
Hollalluog a thragwyddol Dduw, edrych yn drugarog ar ein
gwendid, ac yn ein holl beryglon a’n hanghenion, estyn dy
ddeheulaw i’n cynorthwyo a’n hamddiffyn; trwy Iesu Grist ein
Gwaredwr.

Amen.
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Eisteddwn

Gair
Salmyddiaeth

3
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Cana’r Cor

℣ Dy ddyddiau di’n dragywydd, Dduw Seion, sy’n parhâu.
Ymatebwn

℟ Dy ddyddiau di’n dragywydd, Dduw Seion, sy’n parhâu.
℣ Bydd Duw yn adeiladu Seion,
byddi’n ymddangos yn dy ogoniant;
byddi’n gwrando ar weddi’r gorthrymedig,
heb ddiystyru eu herfyniad.
℟ Dy ddyddiau di’n dragywydd, Dduw Seion, sy’n parhâu.
℣ Bydded hyn yn ysgrifenedig i’r genhedlaeth i ddod,
fel bod pobl sydd eto heb eu geni yn moli Duw:
darfu iti edrych i lawr o’th uchelder sanctaidd,
i Dduw edrych o’r nefoedd ar y ddaear.
℟ Dy ddyddiau di’n dragywydd, Dduw Seion, sy’n parhâu.
℣ I wrando ocheneidiau carcharorion
a rhyddhau’r rhai oedd i farw,
fel bod cyhoeddi d’enw yn Seion,
a’th foliant yn Jerwsalem.
℟ Dy ddyddiau di’n dragywydd, Dduw Seion, sy’n parhâu.
Salm 102:15-22
Cerddoriaeth
Joe Cooper
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Darlleniad
Darlleniad o Lythyr Sant Paul at yr Effesiaid.

G

aredigion: Ymgryfhewch yn y Sanctaidd Un ac yn
nerth grym Crist. Gwisgwch amdanoch holl arfogaeth
Duw, er mwyn ichwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn
cynllwynion y diafol. Nid â meidrolion yr ydym yn yr afael, ond
â thywysogaethau ac awdurdodau, â llywodraethwyr tywyllwch
y byd hwn, â phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd.
Gan hynny, ymarfogwch â holl arfogaeth Duw, er mwyn ichwi
fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth,
sefyll yn gadarn. Safwch, ynteu, â gwirionedd yn wregys am eich
canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd
i gyhoeddi Efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed.
Heblaw hyn oll, ymarfogwch â tharian ffydd; â hon byddwch yn
gallu diffodd holl saethau tanllyd yr Un drwg. Derbyniwch helm
iachawdwriaeth a chleddyf yr Ysbryd, sef gair Duw. Ymrowch i
weddi ac ymbil, gan weddïo bob amser yn yr Ysbryd. I’r diben
hwn, byddwch yn effro, gyda dyfalbarhad ym mhob math o
ymbil dros y saint i gyd, a gweddïwch drosof finnau y bydd i
Dduw roi i mi ymadrodd, ac agor fy ngenau, i hysbysu’n eofn
ddirgelwch yr Efengyl. Trosti hi yr wyf yn llysgennad mewn
cadwynau. Ie, gweddïwch ar i mi lefaru’n hy amdani, fel y dylwn
lefaru.
Clywch air bywyd i’n byd.

Diolch a fo i Dduw.
Effesiaid 6:10-20

Codwn ar ein traed, gan droi i wynebu’r Efengylydd yng Nghorff yr Eglwys

Efengyl
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Cana’r Cor

℣ Halelwia. Halelwia. Halelwia.
Ymatebwn

℟ Halelwia. Halelwia. Halelwia.
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Nid wyf yn deilwng i ti ddod dan fy nho;
ond dywed air, a chaf fy iacháu.
℟ Halelwia. Halelwia. Halelwia.
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.

A’th gadw di yng nghariad Crist.
Gwrandewch yr Efengyl Sanctaidd yn ôl E Sant Luc.

Gogoniant i ti, O Grist.

B

ryd hynny: Aeth Iesu i mewn i Gapernaum. Yr oedd
canwriad ac iddo was, gwerthfawr yn ei olwg, a oedd
yn glaf ac ar fin marw. Pan glywodd y canwriad am Iesu
anfonodd ato henuriaid o Iddewon, i ofyn iddo ddod ac achub
bywyd ei was. Daethant hwy at Iesu ac ymbil yn daer arno: “Y
mae’n haeddu iti wneud hyn drosto, oherwydd y mae’n caru ein
cenedl, ac ef a adeiladodd ein synagog i ni.” Pan oedd Iesu ar
ei ffordd gyda hwy ac eisoes heb fod ymhell o’r tŷ, anfonodd y
canwriad rai o’i gyfeillion i ddweud wrtho, “Paid â thrafferthu,
syr, oherwydd nid wyf yn deilwng i ti ddod dan fy nho. Am
hynny bernais nad oeddwn i fy hun yn deilwng i ddod atat; ond
dywed air, a chaffed fy ngwas ei iacháu. Oherwydd dyn sy’n cael
ei osod dan awdurdod wyf finnau, a chennyf filwyr danaf; byddaf
yn dweud wrth hwn, ‘Dos’, ac fe â, ac wrth un arall, ‘Tyrd’, ac fe
ddaw, ac wrth fy ngwas, ‘Gwna hyn’, ac fe’i gwna.” Pan glywodd
Iesu hyn fe ryfeddodd at y dyn, a chan droi at y dyrfa oedd yn ei
ddilyn meddai, “Rwy’n dweud wrthych, ni chefais hyd yn oed yn
Israel ffydd mor fawr.” Ac wedi i’r rhai a anfonwyd ddychwelyd
i’r tŷ, cawsant y gwas yn holliach.
Luc 7:1-10

Dyma Efengyl ein Gwaredwr.

Moliant i ti, O Grist.
Eisteddwn ar gychwyn y bregeth

Pregeth
Y Canon dros Fywyd Cynulleidfaol

Ar derfyn y bregeth, codwn ar ein traed
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Credo
Ar y cyd, gadewch inni gadarnhau ein ffydd.

Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw Dad,
a greodd bopeth sydd.
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei Fab Iesu Grist,
a brynodd ddynolryw.
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei Ysbryd Glân,
sy’n rhoi bywyd i bobl Dduw.
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw,
Dad, Mab ac Ysbryd Glân.
Amen.
Ymbiliau
Gyda’n holl galon a’n holl feddwl gweddïwn ar Dduw.
Eisteddwn neu benliniwn
Defnyddiwn yr ymatebion

℣ O Dduw, yn dy drugaredd,
℟ Gwrando ein gweddi.
℣ Gorffwys tragwyddol dyro iddynt, O Dduw.
℟ A llewyrched goleuni gwastadol arnynt.
℣ E Gorffwysed hwy mewn tangnefedd.
℟ A chyfodi mewn gogoniant.
℣ Dad trugarog,
℟ Derbyn y gweddïau hyn

er mwyn dy Fab, ein Gwaredwr Iesu Grist.
Amen.
Codwn ar ein traed
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Cymun
Emyn
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yrd atom ni, O Grëwr pob goleuni,
tro di ein nos yn ddydd;
pâr inni weld holl lwybrau’r daith yn gloywi
dan lewyrch gras a ffydd.
Tyrd atom ni, O Luniwr pob rhyw harddwch,
rho inni’r doniau glân;
tyn ni yn ôl i afael dy hyfrydwch
lle mae’r dragwyddol gân.
Tyrd atom ni, Arweinydd pererinion,
dwg ni i ffordd llesâd;
tydi dy hun sy’n tywys drwy’r treialon,
O derbyn ein mawrhad.
Tyrd atom ni, O Dad ein Harglwydd Iesu,
i’n harwain ato ef;
canmolwn fyth yr hwn sydd yn gwaredu,
bendigaid Fab y nef.
Geiriau
Caradog Roberts (1878-1935)
Cerddoriaeth | “Berwyn”
Caradog Roberts (1878-1935)

Parhawn ar ein traed tan y rhannwn y Tangnefedd
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Offrwm
Deuwn i’r fangre hon â’r bara sy’n gynhaliaeth.

Fe ddaw inni’n fara’r bywyd.
Deuwn i’r fangre hon â’r gwin sy’n mwyneiddio.

Fe ddaw inni’n waed einioes y byd.
Gweddi Ewcharistaidd
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.

A’th gadw di yng nghariad Crist.
Dyrchefwch eich calonnau.

Yr ydym yn eu dyrchafu at yr Arglwydd.
Diolchwn i’r Arglwydd ein Duw.

Iawn yw rhoi ein diolch a’n clod.
Iawn yn wir, ein dyletswydd a’n llawenydd bob amser ac ym
mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, hollalluog a bythfywiol
Dduw, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei
atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol.
Felly, gyda llu’r angylion a holl gwmpeini’r nef, cyhoeddwn
ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn eu hemyn diderfyn o fawl:
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Arglwydd, Duw gallu a nerth,
nef a daear sy’n llawn o’th ogoniant. Hosanna yn y goruchaf.
E Bendigedig yw’r hwn sy’n dyfod yn enw’r Arglwydd. Hosanna
yn y goruchaf.
Cerddoriaeth
Offeren Deiniol, Alan Rees (1941-2005)

Parhawn ar ein traed

Pob moliant a diolch i ti, y gwir a’r bywiol Dduw, Crëwr pob
peth, Rhoddwr bywyd. Lluniaist ni ar dy ddelw dy hun, ond
yr ydym ni wedi difwyno’r ddelw honno a syrthio’n brin o’th
ogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy Fab i rannu ein
bywyd ni; fe’i hildiaist i farwolaeth fel y câi’r byd ei achub, a’i
atgyfodi oddi wrth y meirw fel y bo i ni fyw ynddo ef, ac yntau
ynom ninnau.
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Sancteiddia â’th Ysbryd y bara hwn a’r gwin hwn, dy roddion
inni, fel y bônt i ni yn gorff a gwaed ein Hiachawdwr, Iesu Grist.
Y nos y bradychwyd ef, cymerodd fara ac, wedi rhoi diolch,
fe’i torrodd a’i roi i’w ddisgyblion, gan ddweud, Cymerwch,
bwytewch; hwn yw fy nghorff a roddir drosoch: gwnewch hyn er
cof amdanaf. E
Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac, wedi rhoi
diolch, fe’i rhoddodd iddynt, gan ddweud, Yfwch o hwn bawb,
oherwydd hwn yw fy ngwaed o’r cyfamod newydd a dywelltir
drosoch a thros lawer er maddeuant pechodau: gwnewch hyn
bob tro yr yfwch ef er cof amdanaf. E
Gadewch inni gyhoeddi dirgeledd y ffydd:

Bu farw Crist.
Atgyfododd Crist.
Daw Crist mewn gogoniant.
Fel y gorchmynnodd ef inni, O Dad, yr ydym yn cofio Iesu
Grist, dy Fab. Gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus, a
chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn
gogoniant, deuwn â’r bara hwn a’r cwpan hwn i ti. Derbyn ein
haberth o ddiolch a moliant.
Adfer ac adfywia dy holl bobl, adnewydda ni a phawb y
gweddïwn trostynt â’th ras a’th E fendith nefol a derbyn ni yn
y diwedd gyda’th holl saint i’r llawenydd diderfyn hwnnw a
addawyd inni gan dy Fab, ein Harglwydd Iesu Grist.
Trwyddo ef, gydag ef, ynddo ef, yn undod yr Ysbryd Glân,
eiddot ti, Dad hollalluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes
oesoedd.
E Amen.
Parhawn ar ein traed
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Gweddi’r Arglwydd
Fel y dysgodd ein Hiachawdwr ni, gweddïwn yn hyderus:

E

in Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier
dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllys;
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni
heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni ein dyledion,
fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. Ac nac arwain ni i
brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddot ti
yw’r deyrnas, a’r gallu, a’r gogoniant, yn oes oesoedd.
Amen.

Tangnefedd
Fel y daw’r gwenith sy’n wasgar yn y meysydd yn un bara, geilw
ynghyd dy bobl i fod yn un gymdeithas fawr ger dy fron; dy
gorff torredig yn gyflawn mewn tangnefedd.
Tangnefedd y Bythol Dduw a fo gyda chwi bob amser.

A’th gadw di yng nghariad Crist.
Rhannwn arwydd o Dangnefedd; yna penliniwn neu eisteddwn

Torri
Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: trugarha wrthym.
Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: trugarha wrthym.
Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: dyro inni
dangnefedd.
Cerddoriaeth
Offeren Deiniol, Alan Rees (1941-2005)
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Cymuno
E Iesu yw Oen Duw sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd.
Gwyn eu byd y rhai a elwir i’w swper.

Waredwr, nid wyf yn deilwng i’th dderbyn,
ond dywed y gair a chaf fy iacháu.
Deuwn i Gymuno o’r Aafrlladen Sagrafennol yn unig ar hyn o bryd

Anthem
Cana’r Côr

Greawdwr nef a daear lawr,
Greawdwr nos a dydd,
O tyrd yn awr o’th orsedd fawr
â’r gair a’n gwnaed yn rhydd.
Gynhaliwr haul a lleuad fry,
Gynhaliwr tir a môr,
dal ni yn gry’ â’th gariad cu,
O tyred, Arglwydd Iôr.
Waredwr holl dylwythau’r byd,
Waredwr dynol ryw,
tyrd, llanw’r byd â’th eiriau drud,
mai cariad ydyw Duw.
Geiriau
Gwynne Williams
Cerddoriaeth
J, Raymond Williams (1928-2018)

Ar ôl i bawb Gymuno, safwn i ganu’r emyn
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rwydra bob dydd, cryfha dy ffydd,
Crist yw dy nerth i gario’r dydd;
mentra di fyw a chei gan Dduw
goron llawenydd, gwerthfawr yw.
Rhed yrfa gref drwy ras y nef,
cod olwg fry i’w weled ef;
bywyd a’i her sydd iti’n dod,
Crist yw y ffordd, a Christ yw’r nod.
Rho heibio nawr dy bryder mawr,
pwysa ar Grist bob dydd, bob awr;
pwysa, a’th enaid gaiff o hyd
fywyd yng Nghrist a’i gariad drud.
Bydd yn ddi-fraw, mae ef wrth law,
hyd atat fyth ei gariad ddaw;
cred eto fwy, cei hedd di-glwy’,
Crist fydd dy haul a’th bopeth mwy.
Geiriau
John S. B. Monsell (1811-1875)
Cyfieithiad
W. Rhys Nicholas (1914-1996)
Cerddoriaeth | “Duke Street”
John Warrington Hatton (c.1710-1793)

Parhawn ar ein traed
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Gweddi ôl-Gymun
Cyd-weddïwn.
Yr hyn a gymerasom â’n genau,

Dyro i ni’ dderbyn â chalon lân;
Ac o fod yn rhodd dymhorol,

Boed i ni’n feddyginiaeth dragwyddol.

Ymadael
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.

A’th gadw di yng nghariad Crist.
Bendith Duw hollalluog, y Tad, E y Mab, a’r Ysbryd Glân
a fo yn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad.

Amen.
Awn ymaith mewn tangnefedd.

Yn Enw Crist. Amen.
Parhawn ar ein traed hyd nes i’r gweinidogion ymadael
Mae croeso cynnes i chi aros am baned yng nghefn Corff yr Eglwys
Offrymddarn ar yr organ
Marche de procession, Félix Alexandre Guilmant (1837-1911)

19

Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Yn dyddiol 25-30 Hydref

Is-Ddeon
Canon Siôn B. E. Rhys Evans
sionrhysevans@eglwysyngnghymru.org.uk

12.30pm
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist

Canon dros Fywyd Cynulleidfaol
Canon Tracy Jones
tracyjones@eglwysyngnghymru.org.uk

31 Hydref | Gŵyl yr Holl Saint

Cyfarwyddwr Cerdd
Joe Cooper
joecooper@eglwysyngnghymru.org.uk
Organydd
Martin Brown
martinbrown@eglwysyngnghymru.org.uk
Gweinidog Teulu
Naomi Wood
naomiwood@eglwysyngnghymru.org.uk
Darllenydd ac Ystlydd
Elma Taylor
Clerc y Cabidwl
Robert Jones
robertjones@eglwysyngnghymru.org.uk
Canon Emeritws
Canon Angela Williams
Pensaer y Gadeirlan
Simon Malam

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
Y Canon Emeritws yn pregethu
Am rif y saint, “Sine Nomine”
Cymun Gwynedd, Cooper
Salm 145:3-13
Na foed cydweithwyr Duw, “Darwall”
Gwyn fyd y galon bur, Walford Davies
Pwy yw’r rhain, “Cwm Rhondda”

11am
Choral Holy Eucharist
The Canon Emeritus preaching
For all the saints, “Sine Nomine”
Short Communion Service, Batten
Psalm 145:3-13
At the Lamb’s high feast we sing, “Salzburg”
Worthy is the Lamb, Handel
Give us the wings of faith, “Song 67”

3.30pm
Gosber at Gân | Choral Evensong
Ymatebion | Responses, Ayleward
Evening Service in E, Murrill
Give us the wings of faith, Bullock
Cloister Garth, Brewer

Cadeirlan
Deiniol Sant
ym Mangor

Saint Deiniol’s
Cathedral
in Bangor

Cynaliadwyedd a chaniatâd

Cydnabyddiaethau

Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy,
teneuach na’r arfer, wedi’i wneud o
goedwigoedd adnewyddadwy wedi’u plannu,
sy’n storio carbon.

Atgynhyrchir deunydd yn y drefn hon
o wasanaeth o dan CLL 280874. Mae’r
gwasanaeth hwn yn cynnwys rhannau o’r Drefn
ar gyfer y Cymun Bendigaid 2004 hawlfraint
© Gwasg yr Eglwys yng Nghymru 2004 Mae’r
llithoedd a’r salmyddiaeth Gymraeg yn seiliedig
ar The New Revised Standard Version of the
Bible ac Y Beibl Cymraeg Newydd: Argraffiad
Diwygiedig. Daw cytgan y salmyddiaeth
Gymraeg o Nicander, Y Psallwyr (1850) a’r
salmyddiaeth Saesneg o The Saint Helena
Breviary (2019).

Caiff rhai o’n gwasanaethau’n eu ffrydio ar
Facebook o gamera ym mhen dwyreiniol
Corff yr Eglwys sy’n wynebu’r dwyrain,
ac mae’r recordiad ar gael wedi hynny ar
dudalen Facebook y Gadeirlan. Efallai y bydd
ffotograffydd swyddogol ar ddyletswydd. Mae
eich presenoldeb yn gyfystyr â’ch caniatâd i
gael eich cynnwys mewn unrhyw ffilmio, tynnu
lluniau, recordio sain neu ddarlledu. Os nad
ydych am i ffotograff ohonoch chi neu blentyn
yn eich gofal gael ei ddefnyddio gan y Gadeirlan,
siaradwch ag aelod o dîm y Gadeirlan.

Ar y clawr mae engrafiad gan Polidoro da
Caravaggio (c.1499-c.1543) o ffenestr yn y
Palazzo Milesi yn Rhufain yn Amgueddfa’r Met.

