Dydd Sul
2/5/21
Arwain
Blodau
Cyfeilio
Darllen
Darlleniadau
Gweddïau
Lluniaeth
Pregethu

9:45yb Cymun Bendigaid

Michael

Mark

Dydd Sul
9/5/21
Arwain
Blodau
Cyfeilio
Darllen
Darlleniadau

9:45yb Mawl y Bore

5:00yh Hwyrol Weddi arlein
Mark

Gweddïau
Lluniaeth
Pregethu

Michael

5:00yh Hwyrol Weddi arlein
Mark

Aeron
Rolant

Mair

Genesis 22. 1-18; Actau 10: 24-48

Eseia 60: 1-14; Datguddiad 3:1-13

Siôn

Mark
Aeron
Pedr

Eseia 55. 1-11; Actau 11:1-29

Jane

Caniad Solomon 4:16-5:2, 8:6,7;
Datguddiad 3: 14-22

Marian Jones
Mark

Michael

13/5/21 11:00yb Gwasanaeth dydd Iau’r Dyrchafael (Saesneg) (Eglwys y Drindod)

Gweinidog:
Parch. Mark Ansell, Fenton, Maes y Frenhines, Aberystwyth, SY23 2HL. 01970
617184 eglwysfair@gmail.com (Diwrnod bant arferol: Dydd Gwener)
Gweinidogion eraill:
Parch. Cei Rees, 01970 617184 cei@stmikes.net (Diwrnod bant arferol: Dydd Sadwrn)
Parch. Liz Rees, 01970 617184 liz@stmikes.net (Diwrnod bant arferol: Dydd Sadwrn)
Parch. Becky Evans, 01970 617184 becky@stmikes.net (Diwrnod bant arferol: Dydd Gwener)
Parch. Robert Wilkinson, 01970 617184 robert@stmikes.net (Diwrnod bant arferol: Dydd Iau)

y Gair
y Groes
y Gymraeg
2il o Fai 2021

9:45yb

Cymun Bendigaid

5:00yh

Hwyrol Weddi ar-lein

Caneuon: Sgrin, 370, 540

Croeso i Eglwys y Santes Fair!
Diolch am ddod heddiw. Cynhelir
gwasanaethau wythnosol yn y bore,
ond mae ein gwasanaeth hwyrol weddi
yn parhau ar Zoom.

Bydd yr Ysgol Sul i
blant a phobl ifanc yn
ailddechrau cyn bo hir.
Mae system dolen anwytho yn yr
eglwys. Trowch eich teclyn
clyw i’r gosodiad pwrpasol.

Y Pasg 5

Gweddi Eglwys y Santes Fair

Hollalluog Dduw,
a orchfygaist angau trwy dy uniganedig
Fab ac a agoraist i ni borth y bywyd
tragwyddol:
bydded i’th ras ein rhagflaenu a dyro
ddeisyfiadau da yn ein meddyliau fel y
gallwn, trwy dy gymorth parhaus di, eu
dwyn i berffeithrwydd cyflawn;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd
atgyfodedig, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda
thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw,
yn awr ac am byth. Amen.

Arglwydd Iesu,
addewaist adeiladu dy eglwys.
Felly, os gweli di fod yn dda,
adeilada dy eglwys yn ein plith.
Cymorth ni i ddyfnhau ein
perthynas â thi, a chynydda’r nifer
o Gristnogion newydd sy’n addoli
yma trwy gydol y flwyddyn,
er mwyn dy anrhydedd yn y plwyf
hwn. Amen.

www.eglwysfair.cymru
Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth

@eglwysfair

Newyddion Teulu’r Eglwys

Actau 10: 23b-48

Cinio Cymorth Cristnogol
Cynhelir cinio bara a chaws rhithiol ar
Zoom ddydd Mawrth 11eg o Fai am
hanner dydd. Rhif y cyfarfod yw : 944 636
8663 gyda’r cyfrinair: 8EYSKc Croeso i
bawb.
Gwasanaethau ar-lein
Mae gwasanaeth Hwyrol Weddi am 5yh
bob nos Sul drwy raglen Zoom. Bydd
angen rhif y cyfarfod – sef 964 3320
1895 – a’r cyfrinair, sef 1588. Gallwch
ymuno drwy ffôn hefyd: Ffoniwch - 0203
051 2874 ac wedyn rhowch rhif y
cyfarfod, wedyn yr allwedd #, wedyn
1588 wedyn # eto.

Trannoeth, cododd ac aeth ymaith gyda hwy, ac aeth rhai o'r credinwyr oedd yn Jopa gydag ef. 24A thrannoeth,
cyrhaeddodd Gesarea. Yr oedd Cornelius yn eu disgwyl, ac wedi galw ynghyd ei berthnasau a'i gyfeillion agos.
25
Wedi i Pedr ddod i mewn, aeth Cornelius i'w gyfarfod, a syrthiodd wrth ei draed a'i addoli. 26Ond cododd Pedr
ef ar ei draed, gan ddweud, “Cod; dyn wyf finnau hefyd.” 27A than ymddiddan ag ef aeth i mewn, a chael llawer
wedi ymgynnull, 28ac meddai wrthynt, “Fe wyddoch chwi ei bod yn anghyfreithlon i Iddew gadw cwmni gydag
estron neu ymweld ag ef; eto dangosodd Duw i mi na ddylwn alw neb yn halogedig neu'n aflan. 29Dyna pam y
deuthum, heb wrthwynebu o gwbl, pan anfonwyd amdanaf. Rwy'n gofyn, felly, pam yr anfonasoch amdanaf.”
30
Ac ebe Cornelius, “Pedwar diwrnod i'r awr hon, yr oeddwn ar weddi am dri o'r gloch y prynhawn yn fy nhŷ, a
dyma ŵr yn sefyll o'm blaen mewn gwisg ddisglair, 31ac meddai, ‘Cornelius, y mae Duw wedi clywed dy weddi di
ac wedi cofio am dy elusennau. 32Anfon, felly, i Jopa a gwahodd atat Simon, a gyfenwir Pedr; y mae hwn yn
lletya yn nhŷ Simon y barcer, wrth y môr.’ 33Felly anfonais atat ar unwaith, a gwelaist tithau yn dda ddod. Yn
awr, ynteu, yr ydym ni bawb yma gerbron Duw i glywed popeth a orchmynnwyd i ti gan yr Arglwydd.”

Church Suite
Mae’r plwyf wedi mabwysiadu ap
newydd i’r ffon a chyfrifiadur –
Churchsuite. Byddwch chi’n derbyn ebost oddi wrth swyddfa’r plwyf yn
wythnos nesaf i’ch gwahodd chi i’r
system. Bydd trefniadau a digwyddiad
eglwysig i gyd ar y system yn y dyfodol.
Ewch i https://login.churchsuite.com/
am fwy o wybodaeth, neu lawrlwytho’r
ap i’ch ffôn.
Yn Eglwys y Santes Fair...
rydym yn creu cymuned
sy’n caru’n cymdeithas
er mwyn cyflwyno Crist.

Araith Pedr yn Nhŷ Cornelius
34

A dechreuodd Pedr lefaru: “Ar fy ngwir,” meddai, “rwy'n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth, 35ond bod y
sawl ym mhob cenedl sy'n ei ofni ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyniol ganddo ef. 36Y gair hwn a
anfonodd i blant Israel, gan gyhoeddi Efengyl tangnefedd drwy Iesu Grist; ef yw Arglwydd pawb. 37Gwyddoch
chwi'r peth a fu drwy holl Jwdea, gan ddechrau yng Ngalilea wedi'r bedydd a gyhoeddodd Ioan—Iesu o
Nasareth, 38y modd yr eneiniodd Duw ef â'r Ysbryd Glân ac â nerth. Aeth ef oddi amgylch gan wneud daioni ac
iacháu pawb oedd dan ormes y diafol, am fod Duw gydag ef. 39Ac yr ydym ni'n dystion o'r holl bethau a wnaeth
yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerwsalem. A lladdasant ef, gan ei grogi ar bren. 40Ond cyfododd Duw ef ar y
trydydd dydd, a pheri iddo ddod yn weledig, 41nid i'r holl bobl, ond i dystion oedd wedi eu rhagethol gan Dduw,
sef i ni, y rhai a fu'n cydfwyta ac yn cydyfed gydag ef wedi iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. 42Gorchmynnodd i ni
bregethu i'r bobl, a thystiolaethu mai hwn yw'r un a benodwyd gan Dduw yn farnwr y byw a'r meirw. 43I hwn y
mae'r holl broffwydi'n tystio, y bydd pawb sy'n credu ynddo ef yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw.”
Y Cenhedloedd yn Derbyn yr Ysbryd Glân
44

Tra oedd Pedr yn dal i lefaru'r pethau hyn, syrthiodd yr Ysbryd Glân ar bawb oedd yn gwrando'r gair.
Synnodd y credinwyr Iddewig, cynifer ag oedd wedi dod gyda Pedr, am fod rhodd yr Ysbryd Glân wedi ei
thywallt hyd yn oed ar y Cenhedloedd; 46oherwydd yr oeddent yn eu clywed yn llefaru â thafodau ac yn
mawrygu Duw. Yna dywedodd Pedr, 47“A all unrhyw un wrthod y dŵr i fedyddio'r rhain, a hwythau wedi derbyn
yr Ysbryd Glân fel ninnau?” 48A gorchmynnodd eu bedyddio hwy yn enw Iesu Grist. Yna gofynasant iddo aros am
rai dyddiau.
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