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Croeso i  
Gadeirlan 
Deiniol Sant 
ym Mangor. 

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.

Cadeirlan 
Deiniol Sant 
ym Mangor

Saint Deiniol’s 
Cathedral 
in Bangor

Heddiw...
Yn y Cymun Nadolig hwn 
byddwn yn cwrdd â Christ, baban 
Bethlehem, mewn bara a gwin, 
ei Gorff a’i Waed ef yn ein plith: 
Duw gyda ni.

1Wrth 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 
– ac yn derbyn gollyngdod, sef 
sicrwydd o faddeuant Duw. 

2Yna rydyn ni’n gwrando ar 
ddarlleniadau o’r Beibl, gan 
ganfod yno arweiniad, her, 

cysur a newydd da gan Dduw: 
geiriau o obaith ac addewid y 
Nadolig hwn. Ymatebwn trwy 
gyhoeddi ein ffydd yn y Drindod 
Sanctaidd a chynnig i Dduw ein 
gweddi dros bawb mewn angen. 

3Yn 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. 

4Daw 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. 



Plant a theuluoedd ifanc
Mae pecynnau gweithgaredd, 
crefft a darllen ar gyfer plant a 
theuluoedd ifanc ar gael gan y 
Stiwardiaid. Mae croeso hefyd i 
deuluoedd ddefnyddio Capel Mair 
fel gofod o’r neilltu.

Diogelu
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.

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. 

Addoli gyda ni heddiw
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.

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 gwyrdd; os ydych 
chi’n ei chael hi’n fwy cyfforddus, 
eisteddwch yn hytrach na sefyll 
neu benlinio.
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Wedi’r hysbysiadau, codwn ar ein traed ar ganiad y gloch

Cynnull 
Emyn

Ar gyfer heddiw’r bore 
’n faban bach, faban bach,  
y ganwyd gwreiddyn Jesse 

’n faban bach;  
y Cadarn ddaeth o Bosra,  
y Deddfwr gynt ar Seina,  
yr Iawn gaed ar Galfaria 
’n faban bach, faban bach,  
yn sugno bron Maria 
’n faban bach. 

Trefn y gwasanaeth
Cadeirlan 
Deiniol Sant 
ym Mangor

Saint Deiniol’s 
Cathedral 
in Bangor
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Caed bywiol ddŵfr Eseciel 
ar lin Mair, ar lin Mair,  
a gwir Feseia Daniel  
ar lin Mair;  
caed bachgen doeth Eseia, 
’r addewid roed i Adda,  
yr Alffa a’r Omega  
ar lin Mair, ar lin Mair;  
mewn côr ym Meth’lem Jiwda,  
ar lin Mair. 

Diosgodd Crist o’i goron,  
o’i wirfodd, o’i wirfodd,  
er mwyn coroni Seion,  
o’i wirfodd;  
i blygu’i ben dihalog  
o dan y goron ddreiniog  
i ddioddef dirmyg llidiog,  
o’i wirfodd, o’i wirfodd,  
er codi pen yr euog,  
o’i wirfodd.  

Am hyn, bechadur, brysia,  
fel yr wyt, fel yr wyt,  
i ’mofyn am dy Noddfa,  
fel yr wyt; 
i ti’r agorwyd ffynnon  
a ylch dy glwyfau duon  
fel eira gwyn yn Salmon,  
fel yr wyt, fel yr wyt,  
gan hynny, tyrd yn brydlon,  
fel yr wyt.

Geiriau 
Eos Iál (1794-1862)
Cerddoriaeth | “Ar Gyfer Heddiw’r Bore”
Alaw Gymreig

Parhawn ar ein traed tan ddechrau’r Gloria in excelsis Deo
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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.

“Ni chewch fy ngweld o hyn allan hyd y dydd pan ddywedwch, 
‘Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Sanctaidd Un.’”

Cyffes

Gan gynnull i ddathlu’r Cymun Bendigaid er gogoniant i Dduw, 
ymbaratown gan gyffesu ein pechodau,

ni sydd yn dy goflaid, O Dduw gyda ni, 
ond sy’n methu cyd-fyw â’n gilydd; 
ni sy’n moli dy gariad diderfyn, O Dduw gyda ni, 
ond sy’n syllu’n ddidrugaredd ar friw ac anghyfiawnder; 
ni sy’n hiraethu am dy fy ddyfod i’n calonnau, O Dduw gyda ni, 
ond yn amddifadu’n dyheu, ddaw’n llugoer at y rhodd.

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.
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Gloria in excelsis Deo

Gogoniant yn y goruchaf i Dduw.

Eisteddwn

Ac ar y ddaear tangnefedd i’r rhai sydd wrth ei fodd. Moliannwn 
di, bendithiwn di, addolwn di, gogoneddwn di, diolchwn i ti 
am dy fawr ogoniant. Arglwydd Dduw, Frenin nefol, Dduw Dad 
Hollalluog. O Arglwydd, yr Unig Fab, Iesu Grist; O Arglwydd 
Dduw, Oen Duw, Fab y Tad, sy’n dwyn ymaith bechod y byd, 
trugarha wrthym; tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw Duw Dad, 
derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy’n Sanctaidd; ti yn 
unig yw’r Arglwydd; ti yn unig, O Grist, gyda’r Ysbryd Glân, sydd 
Oruchaf yng ngogoniant Duw Dad. Amen.

Cerddoriaeth
Cymun y Cymry i, John Harper

Codwn ar ein traed

Gweddi Gasgl

Gweddïwn.

Caniatâ, O Grist, yn ein holl ddioddefiadau yma ar y 
ddaear er tystiolaeth i’th wirionedd, inni allu dysgu caru 
ein gelynion, trwy esiampl dy ferthyr cyntaf Steffan, a 

weddïodd dros ei erlidwyr arnat ti, O Iesu gwynfydedig, ein 
Gwaredwr.
Amen.

Eisteddwn
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Gair
Salmyddiaeth

℣ Seithwaith bob dydd y’th folaf, Ner,  
am iawnder barnau’th enau. 

℟ Seithwaith bob dydd y’th folaf, Ner,  
am iawnder barnau’th enau. 

Y mae tywysogion yn fy erlid yn ddiachos, ond dy air di yw 
arswyd fy nghalon. 

Yr wyf yn llawenhau o achos dy addewid, fel un sy’n cael ysbail 
fawr. 

Yr wyf yn casáu ac yn ffieiddio twyll, ond yn caru dy gyfraith di. 

Seithwaith y dydd yr wyf yn dy foli oherwydd dy farnau cyfiawn.

℟ Seithwaith bob dydd y’th folaf, Ner,  
am iawnder barnau’th enau. 

Caiff y rhai sy’n caru dy gyfraith wir heddwch, ac nid oes dim yn 
peri iddynt faglu. 

Yr wyf yn disgwyl am dy iachawdwriaeth, O Dduw, ac yn 
ufuddhau i’th orchmynion. 

Yr wyf yn cadw dy farnedigaethau ac yn eu caru’n fawr. 

Yr wyf yn ufudd i’th ofynion a’th farnedigaethau, oherwydd y 
mae fy holl ffyrdd o’th flaen.

℟ Seithwaith bob dydd y’th folaf, Ner,  
am iawnder barnau’th enau. 

Salm 119:161-168
Cerddoriaeth
Simon Ogdon
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Darlleniad

Darlleniad Actau’r Apostolion.

Nawr: Yn llawn o’r Ysbryd Glân, syllodd Steffan tua’r nef 
a gwelodd ogoniant Duw,  ac Iesu’n sefyll ar ddeheulaw 
Duw, a dywedodd, “Edrychwch, rwy’n gweld y nefoedd 

yn agored, a Mab y Dyn yn sefyll ar ddeheulaw Duw.” Rhoesant 
hwythau waedd uchel, a chau eu clustiau, a rhuthro’n unfryd 
arno, a’i fwrw allan o’r ddinas, a mynd ati i’w labyddio. Dododd 
y tystion eu dillad wrth draed dyn ifanc o’r enw Saul. Ac wrth 
iddynt ei labyddio, yr oedd Steffan yn galw, “Iesu, derbyn fy 
ysbryd.” Yna penliniodd, a gwaeddodd â llais uchel, “Sanctaidd 
Un, paid â dal y pechod hwn yn eu herbyn.” Ac wedi dweud 
hynny, fe hunodd.

Clywch air bywyd i’n byd.
Diolch a fo i Dduw.

Actau 7:55-60

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

Efengyl

℣ Halelwia.

℟ Halelwia.

Mor aml y dymunais gasglu dy blant ynghyd, fel y mae iâr yn 
casglu ei chywion dan ei hadenydd.

℟ Halelwia.

Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Gwrandewch yr Efengyl Sanctaidd yn ôl E Sant Mathew.
Gogoniant i ti, O Grist.
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Bryd hynny: Llefarodd Iesu wrth y tyrfaoedd a’i ddisgyblion. 
Dywedodd, “Dyma fi’n anfon atoch broffwydi a rhai doeth 
a rhai dysgedig; byddwch yn lladd ac yn croeshoelio rhai 

ohonynt, ac yn fflangellu eraill yn eich synagogau, a’u herlid 
o un dref i’r llall. Felly, ar eich pen chwi y bydd yr holl waed 
diniwed a dywalltwyd ar y ddaear, o waed Abel gyfiawn hyd at 
waed Sechareia fab Beracheia, a lofruddiasoch rhwng y cysegr 
a’r allor. Yn wir, rwy’n dweud wrthych, ar ben y genhedlaeth 
hon y bydd yr holl bethau hyn. Jerwsalem, Jerwsalem, tydi sy’n 
lladd y proffwydi ac yn llabyddio’r rhai a anfonwyd atat, mor aml 
y dymunais gasglu dy blant ynghyd, fel y mae iâr yn casglu ei 
chywion dan ei hadenydd, ond gwrthod a wnaethoch. Wele, y 
mae eich tŷ yn cael ei adael yn anghyfannedd. Oherwydd rwy’n 
dweud wrthych, ni chewch fy ngweld o hyn allan hyd y dydd pan 
ddywedwch, ‘Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Sanctaidd 
Un.’”

Dyma Efengyl ein Gwaredwr.
Moliant i ti, O Grist.

Mathew 23.34-39

Eisteddwn ar gychwyn y bregeth

Pregeth

Yr Is-Ddeon

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

Yn y beudy ganwyd Iesu  
heb un gwely ond y gwair;  
Duw’r digonedd yn ddi-annedd,  

gwisgo’n gwaeledd wnaeth y Gair:  
heddiw erfyn in ei ddilyn  
lle bo’n wrthun dlodi byd;  
gyfoethogion, awn yn dlodion,  
dyna’r goron orau i gyd. 

Gwŷs angylion ddaeth â’r tlodion  
heb ddim rhoddion ond mawrhad;  
doethion hefyd ddaeth yn unfryd  
gyda golud pell eu gwlad:  
heddiw ninnau, rhown ein doniau  
fel bo’n dyddiau’n aberth byw;  
wrth dywalltiad gwaed ei gariad  
ond dechreuad diolch yw. 
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Iesu’n alltud fu’n ei febyd  
er uwch bywyd oll yn ben;  
dug ei ysgwydd groes gwaradwydd  
er yn Arglwydd uwch y nen:  
heddiw eto daw i’n herio  
i gyd-wisgo agwedd gwas;  
gwagio’n balchder, brwydro’n dyner,  
dyna gryfder eithaf gras.

Geiriau 
Siôn Aled
Cerddoriaeth | “Wele’n Gwawrio”
Alaw Llechid (Henry Williams, 1831-1910)

Parhawn ar ein traed tan y rhannwn y Tangnefedd

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.

Wedi ei nerthu gan dy ras, gorchfygodd dy ferthyr Steffan 
ddioddefaint, ac aberthu ei fywyd yn dyst ffyddlon i Grist.

Felly, gyda llu’r angylion a holl gwmpeini’r nef, cyhoeddwn 
ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn eu hemyn diderfyn o fawl:
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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
Cymun y Cymry i, John Harper

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.

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.
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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

Gweddi’r Arglwydd

Fel y dysgodd ein Hiachawdwr ni, gweddïwn yn hyderus:

Ein 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

Yn dy eni di, O Dduw, aileniir y byd; dy gorff toredig yn gyflawn 
yn adnewyddiad dy greadigaeth.

Tangnefedd y Bythol Dduw a fo gyda chwi bob amser.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Rhannwn arwydd o Dangnefedd.

Rhannwn arwydd o Dangnefedd; yna penliniwn neu eisteddwn

Torri

Iesu, Oen Duw: trugarha wrthym. Iesu, sy’n dwyn ein pechodau: 
trugarha wrthym. Iesu, iachawdwr y byd: dyro inni dy 
dangnefedd.

Cerddoriaeth
Cymun y Cymry i, John Harper
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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 Afrlladen Sagrafennol yn unig ar hyn o bryd

Motét

Dyner Arglwydd, gwylia drosom, â’th gariad dwyfol cadw ni, gad 
i’n ddilyn ôl dy lwybrau a boed pob cam er clod i ti. Arwain ni 
dy blant colledig cadw ni rhag drwg yw’n cri, boed dy enw i ni’n 
sanctaidd, boed dy aberth drosom ni, dyner Iôr bendithia ni. 

Dyner Arglwydd, ni all plentyn fyth guddio rhag dy olwg di; 
dysga ni i garu’n gilydd a byw pob dydd er clod i ti. Gwranda, 
Dduw dy blant yn ymbil; cadw ni rhag drwg yw’n cri. Boed 
dy enw i ni’n sanctaidd, boed dy aberth drosom ni, dyner Iôr 
bendithia ni.

Geiriau
Dyfed Wyn Edwards
Cerddoriaeth
Hector Berlioz (1803-1869)

Ar ôl i bawb Gymuno, safwn i ganu’r emyn
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Emyn

Draw yn ninas Dafydd Frenin,  
yn y beudy isel, gwael,  
dodai mam un bach mewn preseb,  

nid oedd llety gwell i’w gael;  
Mair fendigaid oedd y fam,  
Iesu’r plentyn bach di-nam. 

Rhodio daear lawr a fynnai,  
yntau’n Dduw ac Arglwydd nef;  
dim ond llety’r ych yn gysgod,  
gwely gwair a gafodd ef;  
daeth i lawr o fynwes Duw  
heddiw’n Frawd i ddynol-ryw. 

Nid ym mhreseb yr anifail  
y ceir eto’i weled ef,  
ond yn eistedd mewn awdurdod  
ar ei orsedd yn y nef;  
cyd-ddyrchafwn ninnau gân  
O fawr glod i’w enw glân.

Geiriau 
Cecil Frances Alexander (1818-1895)
Efelychiad
H. W. Jones (1894-1959)
Cerddoriaeth | “Irby”
Henry John Gauntlett (1805-1876)

Parhawn ar ein traed
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Gweddi ôl-Gymun

Gweddïwn.

Dduw ein Tad, daeth dy Air i’n plith ym Mhlentyn Sanctaidd 
Bethlehem: bydded i oleuni ffydd oleuo ein calonnau a 
disgleirio yn ein geiriau a’n gweithredoedd; trwyddo ef 

sy’n Grist y Gwaredwr.
Amen.

Ymadael
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Bydded i Grist,  
a gasglodd yn un bopeth daearol a nefol,  
trwy gymryd ein cnawd ni,  
eich llenwi â’i lawenydd a’i dangnefedd;
a 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; yna eisteddwn neu ymadael

Offrymddarn ar yr organ 
Alaw Lawen y Trwmped, David German



Yn ein gweddïau
Yn glâf Robert; Alun Hawkins, 
offeiriad; Lis Perkins; Glenys Dore; 
Judith Helen; Caitriona Carroll; Alan 
Horrex; Davinder Coumaraswary; 
Sacha Cook

A fu farw’n ddiweddar Jacqueline 
Parry; Joan Megson

Gŵyl goffa Sam McNaughton, 
Frederick Harrocks (31)

Cefnogaeth
Caiff y fangre sanctaidd hon llawn 
ffydd, gobaith a chariad, a phopeth 
sy’n digwydd yma, ei chynnal gan 
eich haelioni chi.

1I roi rhodd ar-lein ar eich ffôn 
heddiw, sganiwch y cod  
QR isod. 

3Defnyddiwch ein peiriant rhoi 
digyswllt yng nghefn Corff yr 
Eglwys i dapio’ch cerdyn neu’ch 

ffôn.

3Rhowch rodd arian parod yn un 
o’r basgedi casglu rhoddion yng 
nghefn Corff yr Eglwys heddiw. 

4I 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”. 

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

Hysbys
Diolch
Mae ein dyled yn fawr i bawb sydd 
wedi cyfrannu at ein dathliadau dros 
y dyddiau diwethaf, ac a’n helpodd i 
gadw Adfent sanctaidd a gwyliadwrus 
yn ystod mis Rhagfyr. Mae cyfraniad 
y Côr wedi bod yn neilltuol, gan 
ategu gwaith trefnwyr blodau, 
gweision bwrdd yr allor, stiwardiaid, 
croesawyr, clerigion cynorthwyol ac 
aelodau o tîm gweinidogaeth. Diolch 
o galon i bawb.

Maes parcio
Bydd trwyddedau ar gyfer parcio yn 
ystod yr wythnos ym maes parcio’r 
Gadeirlan yn 2022 ar gael gan dîm y 
Gadeirlan wedi gwasanaethau’r Sul o 
ddydd Sul 9 Ionawr 2021. Gofynnir 
am rodd. Yn y cyfamser, nid oes 
angen trwyddedau ar gyfer parcio yn 
y maes parcio ar unrhyw adeg; ac ni 
fydd angen trwyddedau i barcio ar 
ddydd Sul nes bydd rhybudd pellach.

Defod Sancteiddrwydd  
Llithoedd a Charolau’r Ystwyll  
yng Ngolau Cannwyll 
Dydd Sul 9 Ionawr  
5.30pm
Yr olaf o’n tair defod draddodiadol, 
dirdynnol a cherddorol ar nos Sul 
yn ystod cyfnod y Nadolig. Bydd y 
ddefod ddwyieithog hon, yng ngolau 
cannwyll, yn ein gwahodd i fyfyrio 
ar y sancteiddrwydd a welwn yng 
Nghrist, ac y’n gelwir ninnau i’w 
feithrin yn ein calonnau. Mae’r ddefod 
yn rhad ac am ddim i fynychu, gyda 
rhoddion yn cael eu gwahodd tuag at 
ein Apêl Nadolig.



Cadeirlan ac Eglwys Archesgobol  
Deiniol Sant ym Mangor 
Esgob ac Archesgob Cymru 
Y Parchedicaf Andrew T. G. John 
esgob.bangor@eglwysyngnghymru.org.uk

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

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

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

Aelodau o Goleg Offeiriadol y Gadeirlan 
Y Parchg Ddr John Prysor-Jones, y Tra Pharchg 
Athro Gordon McPhate, y Parchg Peter Kaye

Pensaer y Gadeirlan 
Simon Malam

Rhif elusen 1158340

Cynaliadwyedd a chaniatâd 
Rydym yn defnyddio papur sydd wedi ei ailgylchu 100% 
a’i gynhyrchu â charbon deuocsid isel.

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.

Cydnabyddiaethau
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).

Ar y clawr ceir darlun mewn inc brown o Goroni Sant 
Steffan, gan law Eidalaidd anhysbys o’r 17eg ganrif, yn 
Amgueddfa’r Met.

O 27 Rhagfyr tan 1 Ionawr (cynhwysol) 
bydd y Gadeirlan ar agora ar gyfer 
dathliadau o’r Cymun Bendigaid yn unig.

27 Rhagfyr | Gŵyl Ioan yr Efengylydd 
12.30pm 
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist 

28 Rhagfyr | Gŵyl y Diniweidiaid 
12.30pm 
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist 

O 29 Rhagfyr tan 1 Ionawr (cynhwysol) 
ni ddethlir na offrymir gwanasnaethau 
cyhoeddus yn y Gadeirlan.

2 Ionawr | Gŵyl yr Ystwyll  
8.15am  
Holy Eucharist
9.15am 
Cymun Bendigaid ar Gân
“Offrymasant iddo anrhegion, aur a thus a myrr”

Yr Is-Ddeon yn pregethu
Loywaf o’r sêr, “Epiphany”
Offeren Deiniol, Rees
Peraidd ganodd sêr y bore, “Caersalem”
Doethion tri o’r dwyrain daw, Lang
Daeth llywydd nef a llawr, “Rhosymedre”
Preliwd Gorawl ar “Wie schön leuchtet der 
Morgenstern”, Flor Peeters

11.00am 
Choral Holy Eucharist
“They offered him gifts of gold, frankincense, and 
myrrh”

The Sub-Dean preaching
Brightest and best, “Epiphany”
Unison Communion Service, Sumsion
O worship the Lord, Was Lebet
Bethlehem Down, Warlock
As with gladness men of old, “Dix”
Fantasia on “Wie schön leuchtet der 
Morgenstern”, Buxtehude

3.15pm 
Gosber ar Gân | Choral Evensong

Ymatebion | Responses, Stark
Magnificat quartii toni, Feroci
Nunc Dimittis iv
The Three Kings, Cornelius
Marche des Rois Mages, Dubois

O’n blaenau


