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NODIADAU BUGEILIOLARHUDDELLAU
Trwy ei esiampl a’i ddysgeidiaeth, rhoes ein Har-
glwydd Iesu Grist i’w Eglwys weinidogaeth iacháu.
Ymarferir y weinidogaeth hon mewn amryw ffyrdd:
trwy eneinio, trwy gyffes a gollyngdod, ac yn anad
dim trwy weinyddu’r Cymun Bendigaid, sy’n fodd-
ion anfarwoldeb ac yn sacrament ein cymdeithas
yng Nghorff Crist.

Oni fedr cymunwr ddod i’r eglwys, oherwydd
gwaeledd neu lesgedd, dylid rhoi gwybod i’r off-
eiriad plwyf.

Dylai’r offeiriad neu weinidog arall ystyried am-
gylchiadau, dyhedau ac anghenion y cleifion a’r
rhai sy’n gofalu amdanynt a manteisio ar bob cyfle
a gynigir gan y gwasanaethau, a’u defnyddio yn
sensitif, yn ddeallus ac yn hyblyg, yn ôl cyflwr corff-
orol, meddyliol ac emosiynol y claf. Fodd bynnag,
ni ddylid byth hepgor y darnau hynny o’r
gwasanaeth a nodwyd â llinell. Dylai gweinidogion
gofio y gall hen bobl a chleifion a rhai sy’n marw,
yn enwedig rhai y mae eu golwg yn pallu, gael
cysur a sicrwydd o weddïau cyfarwydd, ac y mae
angen cryn sensitifrwydd i’w cynorthwyo i ddefny-
ddio’r darpariaethau hyn.

Pan fo’r offeiriad yn eneinio neu’n arddodi dwylo ar
fwy nag un person, rhaid newid y cyfeiriadau perth-
nasol yn y gweddïau o’r unigol i’r lluosog.
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Wrth ddewis darlleniadau a gweddïau, dylai
gweinidogion gofio nad yw’r rhai a gyfyngwyd i’w
cartref yn glaf o angenrheidrwydd, ac y gall, felly,
mai darlleniadau’r Sul cynt, neu ddarlleniadau
dydd gŵyl, fydd fwyaf addas.

Er mwyn parchu cyflawnder yr arwydd sacramen-
taidd, argymhellir bod offeiriad, pryd bynnag y bo
hynny’n bosibl, yn gweinyddu’r Cymun Bendigaid
gyda’r claf a chyda’i deulu a’i gyfeillion.
Pan fo amgylchiadau’n mynnu hynny, gall offeiriad
neu weinidog awdurdodedig arall weinyddu’r
Cymun Bendigaid o’r Cymun Cadw.

Rhoes ein Harglwydd Iesu Grist y gallu i’w eglwys i
faddau pechodau yn ei enw. Ymddiriedir y weinido-
gaeth hon i esgobion ac offeiriaid pan ordeinir hwy.
Gellir rhoi gollyngdod cyffredinol yng nwasan-
aethau cyhoeddus yr eglwys, neu yn breifat i
unigolion. Y mae cyffes breifat, a wneir dan sêl
cyfrinachedd, er nad yn orfodol, yn agored i bawb,
ac fe’i hanogir yn arbennig ar bawb a all elwa arni,
naill ai i roi heddwch i gydwybod trallodus neu
ynteu fel cymorth i gynyddu mewn bywyd o ffydd a
defosiwn. Os yw amgylchiadau’n caniatáu, a bod y
claf heb gyffesu fel hyn o’r blaen, dylid rhoi cyfar-
wyddyd gofalus i sicrhau paratoad cymwys.

Pan ddefnyddir y ffurf gyntaf ar y gyffes gyffredinol,
gall y claf ei hailadrodd fesul llinell ar ôl y
gweinidog, os bernir fod hynny’n fwy priodol.
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Mae gwasanaeth eneinio’r claf i’w gymryd gan es-
gobion ac offeiriaid. Fel arfer, cysegrir yr olew, a
ddylai fod yn olew olewydden pur, gan yr esgob.

Dylai gwasanaeth iacháu cyhoeddus gynnwys dar-
lleniadau o’r ysgrythur, gweddïau o fawl, ymbiliad a
diolch, a chyffes ffydd. Gellir canu salmau ac emy-
nau addas. Gweinyddir arddodiad dwylo ac enein-
io’r claf yn ôl y drefn ar dudalennau 31ff a 39ff.
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TREFN AR GYFER GWEINYDDU’R
CYMUN BENDIGAID

1 Y Paratoad

Tangnefedd i’r tŷ hwn ac i bawb sy’n byw ynddo.
Ac i tithau hefyd.
neu
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Gellir cyfnewid arwydd o dangnefedd.

Yna gellir dweud:

Naill ai
Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol,
edrych arnom yn awr mewn gallu a thrugaredd.
Bydded i’th nerth orchfygu ein gwendid,
i’th lewyrch oleuo ein dallineb,
ac i’th Ysbryd ein denu at y cariad hwnnw
sy’n cael ei ddangos a’i gynnig inni gan dy Fab,
ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen.

neu
Dad nefol, y mae pob calon yn agored i ti.
Ni allwn guddio un dim oddi wrthyt.
Glanha ni â fflam dy Ysbryd Glân
er mwyn inni dy garu a’th addoli’n ffyddlon,
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.
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Yn y fan hon fe all y bydd y claf yn dymuno
gwneud cyffes bersonol (gweler tudalen 29).
Fel arall, defnyddir un o’r ffurfiau a ganlyn ar gyffes
a gollyngdod cyffredinol.

Distawrwydd.

Naill ai
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.

neu
Arglwydd Iesu, yr wyt yn iacháu’r claf.
Arglwydd, trugarha.
Arglwydd, trugarha.

Arglwydd Iesu, yr wyt yn maddau i bechaduriaid.
Crist, trugarha.
Crist, trugarha.

Arglwydd Iesu, yr wyt yn dy roddi dy hun i’n
hiacháu a’n nerthu.
Arglwydd, trugarha.
Arglwydd, trugarha.
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Yr Hollalluog Dduw,
sy’n maddau i bawb sy’n wir edifeiriol,
a drugarhao wrthych, a’ch rhyddhau o bechod,
eich cadarnhau mewn daioni a’ch cadw yn y
bywyd tragwyddol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen

Gall colect ddilyn.

Ar wyliau neu yn ystod yr Adfent neu’r Garawys
dylai fod yn briodol ar gyfer y diwrnod neu’r tymor
(gweler Atodiad 7).

Fel arall, gellir defnyddio un o’r canlynol.

Nefol Dad,
rhoddwr bywyd ac iechyd,
edrych yn drugarog ar dy wasanaethyddion sy’n glaf,
fel yr atgyfnerthir hwy yn eu gwendid
ac yr ymddiriedant yn dy gariad di-ball;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

O Dduw, a baratoaist i’r rhai sy’n dy garu
bethau da y tu hwnt i’n deall ni:
tywallt yn ein calonnau’r fath gariad atat,
fel, a ninnau’n dy garu uwchlaw pob dim ac ym
mhob dim,
y gallwn dderbyn dy addewidion,
sy’n fwy rhagorol na dim y gallwn ni ei ddymuno;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.
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2 Cyhoeddi’r Gair
Darllenir un neu ddau ddarlleniad o’r Ysgrythur.
Dylid bob amser gynnwys un darlleniad o’r Efengylau.

Gellir cadw distawrwydd ar ôl pob darlleniad.

Os yw’r claf i’w eneinio argymhellir darllen un o’r
darlleniadau canlynol, neu’r ddau:
Iago 5.14-15; Marc 6.7, 12-13.

Yn y fan hon gellir proffesu’r Ffydd Gristnogol fel a
ganlyn:

A wyt yn credu yn Nuw Dad hollalluog, creawdwr
nef a daear?
Ydwyf.

A wyt yn credu yn Iesu Grist, ei unig Fab ef, ein
Harglwydd ni, a aned o Fair Forwyn, a groeshoeli-
wyd ac a gladdwyd, a gyfododd o feirw ac sy’n
eistedd ar ddeheulaw’r Tad?
Ydwyf.

A wyt yn credu yn yr Ysbryd Glân, yr Eglwys Lân
Gatholig, cymun y saint, maddeuant pechodau,
atgyfodiad y corff a’r bywyd tragwyddol?
Ydwyf.
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3 Y Gweddïau
Fel arfer argymhellir defnyddio’r Gweddïau ond
gellir eu hepgor yn ôl doethineb yr offeiriad.

Gellir defnyddio ymatebion priodol, er enghraifft:

Arglwydd, yn dy drugaredd,
gwrando ein gweddi.

Arglwydd, clyw ni.
Yn rasol, clyw ni, O Arglwydd.

Arnat ti, Arglwydd, y gweddïwn.
Arglwydd, trugarha.

Os yw’r offeiriad yn mynd i eneinio’r claf neu ardd-
odi dwylo arno, argymhellir defnyddio’r ymbiliau
sydd yn y gwasanaethau hynny (gweler tudalen-
nau 37 a 46).

Diweddglo:

Dad trugarog,
derbyn y gweddïau hyn
er mwyn dy Fab,
ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen.
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Gall un o’r gweddïau hyn ddilyn:

Nid ydym yn rhyfygu dyfod at dy fwrdd di yma,
Arglwydd trugarog,
gan ymddiried yn ein cyfiawnder ein hunain,
ond yn dy aml a’th ddirfawr drugareddau di.
Nid ydym yn deilwng
gymaint ag i gasglu’r briwsion dan dy fwrdd di,
ond yr un Arglwydd wyt ti
a pherthyn i ti drugarhau bob amser.
Caniatâ i ni, gan hynny, Arglwydd grasol,
felly fwyta cnawd dy annwyl Fab Iesu Grist
ac yfed ei waed ef,
fel y trigom byth ynddo ef
ac yntau ynom ninnau.
Amen.

neu
O Arglwydd Iesu Grist,
yr wyt yn ein denu a’n croesawu ni,
wedi ein gwacáu o bob balchder ac yn newynu
am dy ras,
i’th wledd hon, gwledd dy deyrnas.
Dim ond yma wrth dy fwrdd di, O Arglwydd,
y cawn yr ymborth y mae ein heneidiau yn
llefain amdano.
Nertha ni a phortha ni, Arglwydd da,
fel, trwy’r bara hwn a’r gwin hwn ac ynddynt,
y daw dy gariad i gwrdd â ni
ac y bydd i’th fywyd ein gwneud yn gyflawn
yn nerth a gogoniant dy deyrnas.
Amen.
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4 Y Diolch

Mae’r offeiriad yn cymryd y bara a’r gwin ac yn eu
gosod ar y bwrdd.

Mae’r offeiriad yn defnyddio’r Weddi Ewcharistaidd
a ganlyn neu un arall a awdurdodwyd.

YrArglwydd a fo gyda chwi, Ahefydgyda thi.
neu
YMae’rArglwydd yma. YmaeeiYsbrydgydani.

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.

Dduw’r holl greadigaeth, rhoddwn i ti fawl a diolch
trwy Iesu Grist dy Air bywiol, ein Harglwydd.

Naill ai:
Yn ystod ei weinidogaeth ar y ddaear,
aeth ef o gwmpas yn iacháu’r claf a’r dioddefus, yn
adfer eu golwg i’r deillion
ac yn cyfannu’r bobl,
fel, trwy ddilyn ei esiampl,
y gall dy Eglwys barhau ei waith o iacháu.

Neu
A ddysgodd i ni beth sy’n iawn,
a ddangosodd i ni’r gwirionedd,
ac a’n dug ni i’th adnabod di,
yr unig wir Dduw.
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Felly, gydag angylion ac archangylion
a phawb sy’n sefyll ger dy fron yn y nefoedd a’r ddaear,
molwn dy enw gogoneddus:

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Arglwydd,
Duw gallu a nerth,
nef a daear sy’n llawn o’th ogoniant.
Hosanna yn y goruchaf.

Bendigedig yw’r hwn sy’n dyfod yn enw’rArglwydd.
Hosanna yn y goruchaf.

Moliant i ti, O Dad nefol.
Ar y nos cyn iddo farw
cymerodd dy Fab Iesu Grist fara a gwin;
diolchodd i ti a dweud,
Cymerwch, bwytewch: hwn yw fy nghorff
a roddir drosoch.
Yfwch o hwn, bawb: hwn yw fy ngwaed,
a dywelltir drosoch.
Gwnewch hyn er cof amdanaf.

[Bu farw Crist.
Atgyfododd Crist.
Daw Crist mewn gogoniant.]

Anfon dy Ysbryd Glân arnom
wrth inni ddwyn dy roddion hyn ger dy fron
a chofio aberth dy Fab
unwaith am byth ar y groes.
Portha ni â’i gorff a’i waed,
fel y gallwn fyw ynddo a thyfu ynddo.
Trwyddo ef, gydag ef, ynddo ef,
yn undod yr Ysbryd Glân,
eiddot ti yw pob anrhydedd a gogoniant, Dad hollalluog,
yn oes oesoedd. Amen.
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Naill ai:

Gweddïwn yn hyderus
ar y Tad:

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw,
deled dy deyrnas,
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ŷm ni wedi maddau
i’r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â’n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.

Oherwydd eiddot ti yw’r deyrnas
a’r gallu a’r gogoniant
am byth.
Amen.
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Neu

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 inni 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.
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5 Y Cymun
Y mae’r offeiriad yn torri’r bara, gan ddweud:

Yr ydym yn torri’r bara hwn i rannu yng nghorff Crist.
A ninnau’n llawer, un corff ydym,
gan ein bod oll yn rhannu’r un bara.

neu
Bob tro y bwytawn y bara hwn ac yr yfwn y cwpan hwn
yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd
hyd nes y daw.

Un o’r gwahoddiadau canlynol:

Rhoddion sanctaidd Duw ar gyfer pobl sanctaidd Duw.
Iesu Grist sy’n sanctaidd,
Iesu Grist sy’n Arglwydd,
er gogoniant Duw Dad.

neu
Iesu yw Oen Duw
sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd.
Gwyn eu byd y rhai a elwir i’w swper.
Arglwydd, nid wyf yn deilwng i’th dderbyn,
ond dywed y gair a chaf fy iacháu.

neu
Dewch, derbyniwn gorff a gwaed ein Harglwydd
Iesu Grist, a roddwyd drosom, ac ymborthwn arno
yn ein calonnau trwy ffydd gan roi diolch.
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Gweinyddir y sacrament gyda’r geiriau hyn:

Corff Crist [a’th gadwo yn y bywyd tragwyddol].
Amen.
Gwaed Crist [a’th gadwo yn y bywyd tragwyddol].
Amen.

Pan fo angen gweinyddu’r bara a’r gwin ar yr un
pryd, dywedir:

Corff a gwaed Crist
[a’th gadwo yn y bywyd tragwyddol].
Amen.

6 Yr Ôl-Gymun
Gellir adrodd yr adnodau canlynol o salm a/neu
weddi ôl-gymun:

Fy enaid, bendithia’r Arglwydd,
a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd.

Fy enaid, bendithia’r Arglwydd,
a phaid ag anghofio’i holl ddoniau.

Ef sy’n maddau dy holl droseddau,
Yn iacháu dy holl afiechyd.
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Caniatâ, Arglwydd,
na fo inni farnu wrth ei flas yn unig
yr hyn a dderbyniasom â’n genau,
ond y caffom sicrwydd llawn a diamau
inni dderbyn Corff a Gwaed
ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.

Caniatâ, O Dad,
pan fo ein pererindod ddaearol ar ben
y bydd inni, yn nerth yr ymborth nefol hwn,
gyrraedd y cartref yr ydym yn hiraethu amdano;
trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

Dduw cariad,
porthaist ni wrth fwrdd y bywyd tragwyddol:
dysg ni i ymddiried heb ofn
yn dy ddaioni a’th drugaredd tragwyddol;
trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

Dduw gras a thrugaredd,
iachâ ni a chynorthwya ni yn ein gwendid,
fel, a ninnau wedi ein nerthu gan gorff a gwaed dy Fab,
y tyfom mewn ffydd a chariad;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Bydded i dangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall
warchod eich calonnau yng ngwybodaeth a
chariad Duw, a’i Fab, Iesu Grist ein Harglwydd:
a bendith Duw hollalluog, y Tad, y Mab a’r Ysbryd
Glân a fo yn eich plith ac a drigo gyda chwi yn
wastad. Amen.
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FFURF AR GYFER
GWEINYDDU O’R CYMUN CADW
Cedwir y cymun yn aml mewn eglwysi ar gyfer
cymuno’r claf. Pan weinyddir y cymun gan ddiacon
neu weinidog ewcharistaidd lleyg, gwneir hynny o’r
cymun cadw a gysegrwyd ymlaen llaw gan of-
feiriad neu esgob.

1 Y Paratoad
Tangnefedd i’r tŷ hwn ac i bawb sy’n byw ynddo.
Ac i tithau hefyd.
neu
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Gellir cyfnewid arwydd o dangnefedd.
Yna gellir dweud:

Naill ai
Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol,
edrych arnom yn awr mewn gallu a thrugaredd.
Bydded i’th nerth orchfygu ein gwendid,
i’th lewyrch oleuo ein dallineb,
ac i’th Ysbryd ein denu at y cariad hwnnw
sy’n cael ei ddangos a’i gynnig inni gan dy Fab,
ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen.
neu
Dad nefol, y mae pob calon yn agored i ti.
Ni allwn guddio un dim oddi wrthyt.
Glanha ni â fflam dy Ysbryd Glân
er mwyn inni dy garu a’th addoli’n ffyddlon,
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.
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Yn y fan hon os yw’r gweinidog yn offeiriad fe all y
bydd y claf yn dymuno gwneud cyffes bersonol
(gweler tudalen 29).
Fel arall, defnyddir un o’r ffurfiau a ganlyn ar gyffes
a gollyngdod cyffredinol.

Distawrwydd

Naill ai
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.

neu
Arglwydd Iesu, yr wyt yn iacháu’r claf.
Arglwydd, trugarha.
Arglwydd, trugarha.

Arglwydd Iesu, yr wyt yn maddau i bechaduriaid.
Crist, trugarha.
Crist, trugarha.

Arglwydd Iesu, yr wyt yn dy roddi dy hun i’n
hiacháu a’n nerthu.
Arglwydd, trugarha.
Arglwydd, trugarha.
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Yna dywed yr offeiriad:

Yr Hollalluog Dduw, sy’n maddau i bawb sy’n wir
edifeiriol,
a drugarhao wrthych, a’ch rhyddhau o bechod,
eich cadarnhau mewn daioni a’ch cadw yn y
bywyd tragwyddol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Os nad yw’r gweinidog yn offeiriad, dywed:

Yr Hollalluog Dduw, sy’n maddau i bawb sy’n wir
edifeiriol,
a drugarhao wrthym, a’n rhyddhau o bechod,
ein cadarnhau mewn daioni a’n cadw yn y bywyd
tragwyddol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Gall colect ddilyn. Ar wyliau neu yn ystod yr Adfent
neu’r Garawys dylai fod yn briodol ar gyfer
y diwrnod neu’r tymor (gweler Atodiad 7).
Fel arall, gellir defnyddio un o’r canlynol:

Nefol Dad,
rhoddwr bywyd ac iechyd,
edrych yn drugarog ar dy wasanaethyddion sy’n glaf,
fel yr atgyfnerthir hwy yn eu gwendid
ac yr ymddiriedant yn dy gariad di-ball;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

O Dduw, a baratoaist i’r rhai sy’n dy garu
bethau da y tu hwnt i’n deall ni:
tywallt yn ein calonnau’r fath gariad atat,
fel, a ninnau’n dy garu uwchlaw pob dim ac ym
mhob dim,
y gallwn dderbyn dy addewidion,
sy’n fwy rhagorol na dim y gallwn ni ei ddymuno;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen
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2 Cyhoeddi’r Gair
Darllenir un neu ddau ddarlleniad o’r Ysgrythur.
Dylid bob amser gynnwys un darlleniad o’r Efengylau.

Gellir cadw distawrwydd ar ôl pob darlleniad.

Os yw’r claf i’w eneinio argymhellir darllen un o’r
darlleniadau canlynol, neu’r ddau:
Iago 5.14-15; Marc 6.7, 12-13.

Yn y fan hon gellir proffesu’r Ffydd Gristnogol fel a
ganlyn:

A wyt yn credu yn Nuw Dad hollalluog, creawdwr
nef a daear?
Ydwyf.

A wyt yn credu yn Iesu Grist, ei unig Fab ef, ein
Harglwydd ni, a aned o Fair Forwyn, a groeshoeli-
wyd ac a gladdwyd, a gyfododd o feirw ac sy’n
eistedd ar ddeheulaw’r Tad?
Ydwyf.

A wyt yn credu yn yr Ysbryd Glân, yr Eglwys Lân
Gatholig, cymun y saint, maddeuant pechodau, at-
gyfodiad y corff a’r bywyd tragwyddol?
Ydwyf.
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3 Y Gweddïau
Fel arfer argymhellir defnyddio’r Gweddïau ond
gellir eu hepgor yn ôl dewis y gweinidog.

Gellir defnyddio ymatebion priodol, er enghraifft:

Arglwydd, yn dy drugaredd,
gwrando ein gweddi.

neu
Arglwydd, clyw ni.
Yn rasol, clyw ni, O Arglwydd.

neu
Arnat ti, Arglwydd, y gweddïwn.
Arglwydd, trugarha.

Os yw’r offeiriad yn mynd i eneinio’r claf neu ar-
ddodi dwylo arno, argymhellir defnyddio’r ymbiliau
sydd yn y gwasanaethau hynny
(gweler tudalennau 37 a 46).

Diweddglo:

Dad trugarog,
derbyn y gweddïau hyn
er mwyn dy Fab,
ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen.
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Gall un o’r gweddïau hyn ddilyn:

Nid ydym yn rhyfygu dyfod at dy fwrdd di yma,
Arglwydd trugarog,
gan ymddiried yn ein cyfiawnder ein hunain,
ond yn dy aml a’th ddirfawr drugareddau di.
Nid ydym yn deilwng
gymaint ag i gasglu’r briwsion dan dy fwrdd di,
ond yr un Arglwydd wyt ti
a pherthyn i ti drugarhau bob amser.
Caniatâ i ni, gan hynny, Arglwydd grasol,
felly fwyta cnawd dy annwyl Fab Iesu Grist
ac yfed ei waed ef,
fel y trigom byth ynddo ef
ac yntau ynom ninnau.
Amen.

neu
O Arglwydd Iesu Grist,
yr wyt yn ein denu a’n croesawu ni,
wedi ein gwacáu o bob balchder ac yn newynu
am dy ras,
i’th wledd hon, gwledd dy deyrnas.
Dim ond yma wrth dy fwrdd di, O Arglwydd,
y cawn yr ymborth y mae ein heneidiau yn lle-
fain amdano.
Nertha ni a phortha ni, Arglwydd da,
fel, trwy’r bara hwn a’r gwin hwn ac ynddynt,
y daw dy gariad i gwrdd â ni
ac y bydd i’th fywyd ein gwneud yn gyflawn
yn nerth a gogoniant dy deyrnas.
Amen.
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4 Cymun o’r Cymun Cadw
Naill ai:
Gweddïwn yn hyderus ar y Tad:

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw,
deled dy deyrnas,
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ŷm ni wedi maddau
i’r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â’n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.

Oherwydd eiddot ti yw’r deyrnas
a’r gallu a’r gogoniant
am byth.
Amen.
Neu
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 inni 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.
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Canys eiddot ti yw’r deyrnas,
a’r gallu, a’r gogoniant,
yn oes oesoedd.
Amen.

Un o’r gwahoddiadau canlynol:

Rhoddion sanctaidd Duw i bobl sanctaidd Duw.
Iesu Grist sy’n sanctaidd,
Iesu Grist yw’r Arglwydd,
Er gogoniant Duw Dad.

neu
Iesu yw Oen Duw
sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd.
Gwyn eu byd y rhai a elwir i’w swper.
Arglwydd, nid wyf yn deilwng i’th dderbyn,
Ond dywed y gair a chaf fy iacháu.

neu
Dewch, derbyniwn gorff a gwaed ein Harglwydd
Iesu Grist, a roddwyd drosom,
ac ymborthwn arno yn ein calonnau
trwy ffydd gan roi diolch.

Gweinyddir y sacrament â’r geiriau hyn:

Corff Crist
[a’th gadwo yn y bywyd tragwyddol]. Amen.

Gwaed Crist
[a’th gadwo yn y bywyd tragwyddol]. Amen.

Pan fo angen gweinyddu’r bara a’r gwin ar yr un
pryd, dywedir:

Corff a gwaed Crist
[a’th gadwo yn y bywyd tragwyddol]. Amen.
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5 Yr Ôl-Gymun
Gellir adrodd yr adnodau canlynol o salm a/neu
weddi ôl-gymun:

Fy enaid, bendithia’r Arglwydd,
a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd.

Fy enaid, bendithia’r Arglwydd,
a phaid ag anghofio’i holl ddoniau.

Ef sy’n maddau dy holl droseddau,
Yn iacháu dy holl afiechyd.

Caniatâ, Arglwydd,
na fo inni farnu wrth ei flas yn unig
yr hyn a dderbyniasom â’n genau,
ond y caffom sicrwydd llawn a diamau
inni dderbyn Corff a Gwaed
ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.

Caniatâ, O Dad,
pan fo ein pererindod ddaearol ar ben
y bydd inni, yn nerth yr ymborth nefol hwn,
gyrraedd y cartref yr ydym yn hiraethu amdano;
trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

Dduw cariad,
porthaist ni wrth fwrdd y bywyd tragwyddol:
dysg ni i ymddiried heb ofn
yn dy ddaioni a’th drugaredd tragwyddol;
trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

Dduw gras a thrugaredd,
iachâ ni a chynorthwya ni yn ein gwendid,
fel, a ninnau wedi ein nerthu gan gorff a gwaed dy Fab,
y tyfom mewn ffydd a chariad;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.
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Os yw’r gweinidog yn offeiriad, bydd y gwasanaeth
yn diweddu â’r fendith.
Fel arall, bydd yn diweddu â’r gras.

Bydded i dangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall
warchod eich calonnau yng ngwybodaeth a
chariad Duw, a’i Fab, Iesu Grist ein Harglwydd:
a bendith Duw hollalluog, y Tad, y Mab a’r Ysbryd
Glân a fo yn eich plith ac a drigo gyda chwi yn
wastad. Amen.

Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw,
a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni
oll, yn awr a hyd byth. Amen.
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ATODIAD 1

GWEINIDOGAETH Y CYMOD
TREFN AR GYFER CYFFES
A GOLLYNGDOD

Gall yr offeiriad ddarllen un o’r brawddegau a gan-
lyn, neu frawddegau priodol eraill, o’r Ysgrythur:

Dywedodd ein Harglwydd Iesu Grist, Dewch ataf fi,
bawb sy’n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi
orffwystra i chwi.

A dyma air i’w gredu, sy’n teilyngu derbyniad llwyr:
Daeth Crist Iesu i’r byd i achub pechaduriaid.

Gall yr offeiriad fendithio’r sawl sy’n edifarhau, gan
ddweud:

Yr Arglwydd a fo yn dy galon ac ar dy wefusau, fel
y bo iti gyffesu dy bechodau yn onest ac yn ddid-
wyll a dod i wybod y gwirionedd sy’n dy ryddhau;
yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen.

Mae’r gyffes yn dilyn, yn y geiriau hyn neu eiriau
priodol eraill:

Cyffesaf i Dduw Hollalluog, ac o’th flaen di, imi
bechu ar feddwl, gair a gweithred, ac imi fethu
gwneud yr hyn y dylaswn ei wneud. Cofiaf yn
arbennig y pechodau a ganlyn ...

Am y rhain a’m holl bechodau eraill, na fedraf
mo’u cofio yn awr, y mae’n wir ddrwg gennyf ac
yr wyf yn ddiffuant yn edifarhau; yr wyf yn ben-
derfynol o fyw bywyd gwell; gofynnaf yn ostyn-
gedig i Dduw am faddeuant, gofynnaf am
ollyngdod yn ei enw, ac am dy gyngor a’th gy-
farwyddyd di.
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Gall yr offeiriad roi cyngor, ac awgrymu gweithred
fer a phriodol o ddiolchgarwch am faddeuant Duw.

Mae’r offeiriad yn rhoi gollyngdod i’r sawl sy’n edi-
farhau â’r geiriau a ganlyn:

Bydded i’n Harglwydd Iesu Grist, a roddodd allu i’w
Eglwys i roi gollyngdod i bob pechadur sy’n ed-
ifeiriol ac yn credu ynddo, o’i fawr drugaredd fadd-
au i ti dy holl gamweddau. A thrwy ei awdurdod a
roddwyd i mi yr wyf yn rhoi gollyngdod i ti o’th holl
bechodau, yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.
Amen. I Dduw y bo’r diolch.

Mae’r offeiriad yn anfon allan y sawl sy’n edifarhau
â’r geiriau hyn:

Ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd,
tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni,
ffyddlondeb, addfwynder a hunan-ddisgyblaeth.

Duw a roddo iti’r gras i gynyddu mewn sancteidd-
rwydd, i gerdded yn ei ffyrdd ef, ffyrdd gwirionedd a
thangnefedd, ac i ddwyn ffrwyth ei Ysbryd yn
llawen.
A bendith Duw hollalluog, y Tad, y Mab a’r Ysbryd
Glân a fo arnat ac a drigo gyda thi yn wastad.
Amen.

Mae’r Arglwydd wedi dy ryddhau o’th bechod.
Dos mewn tangnefedd; a gweddïa drosof finnau,
sy’n bechadur hefyd.
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ATODIAD 2

ARDDODI DWYLO
FEL GWASANAETH AR WAHÂN
Ein cymorth sydd yn enw’r Arglwydd,
gwneuthurwr nef a daear.

Yna dywedir naill ai:

Yn wir, yn Nuw yr ymdawela fy enaid;
oddi wrtho ef y daw fy ngobaith.

Efe yn wir yw fy nghraig a’m gwaredigaeth;
fy amdiffynfa, fel na’m symudir.

Ar Dduw y dibynna fy ngwaredigaeth a’m hanrhydedd;
fy nghraig gadarn, fy noddfa yw Duw.
Ymddiriedwch ynddo bob amser, O bobl;
tywalltwch allan eich calon iddo;
Duw yw ein noddfa. [Salm 62.5-8]

neu
Doed fy llef atat, O Arglwydd;
rho imi ddeall yn ôl dy air.

Doed fy neisyfiad atat;
Gwared fi yn ôl dy addewid.

Bydded dy law yn barod i’m cynorthwyo,
oherwydd yr wyf wedi dewis dy ofynion.

Yr wyf yn dyheu am dy iachawdwriaeth, OArglwydd,
ac yn ymhyfrydu yn dy gyfraith.
Gad imi fyw i’th foliannu di,
a bydded i’th farnau fy nghynorthwyo.

Euthum ar gyfeiliorn fel dafad ar goll;
chwilia am dy was, oherwydd nid anghofiais dy
orchmynion. [Salm 119.169-170, 173-176]
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Yn y fan hon, fe all y bydd y claf am wneud cyffes
bersonol (gweler tudalen 29 ).
Fel arall, defnyddir un o’r ffurfiau a ganlyn ar gyffes
a gollyngdod cyffredinol.

Distawrwydd.

Naill ai,
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.

Neu
Arglwydd Iesu, yr wyt yn iacháu’r claf.
Arglwydd, trugarha.
Arglwydd, trugarha.

Arglwydd Iesu, yr wyt yn maddau i bechaduriaid.
Crist, trugarha.
Crist, trugarha.

Arglwydd Iesu, yr wyt yn dy roddi dy hun i’n hi-
acháu a’n nerthu.
Arglwydd, trugarha.
Arglwydd, trugarha.

Yr Hollalluog Dduw, sy’n maddau i bawb sy’n wir
edifeiriol,
a drugarhao wrthych, a’ch rhyddhau o bechod,
eich cadarnhau mewn daioni a’ch cadw yn y
bywyd tragwyddol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.
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Yna darllenir:

Dywedodd Iesu, “I ba dref bynnag yr ewch, a chael
derbyniad, bwytewch yr hyn a osodir o’ch blaen.
Iachewch y cleifion yno, a dywedwch wrthynt,
‘Y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos atoch’”.

[Luc 10.8-9]

Yna fe gyffesir y Ffydd Gristnogol fel a ganlyn:

A wyt yn credu yn Nuw Dad hollalluog, creawdwr
nef a daear?
Ydwyf.

A wyt yn credu yn Iesu Grist, ei unig Fab, ein Har-
glwydd, a aned o Fair Forwyn, a groeshoeliwyd ac
a gladdwyd, a gyfododd o feirw ac sy’n eistedd ar
ddeheulaw’r Tad?
Ydwyf.

A wyt yn credu yn yr Ysbryd Glân, yr Eglwys Lân
Gatholig, cymun y saint, maddeuant pechodau, at-
gyfodiad y corff a’r bywyd tragwyddol?
Ydwyf.
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Y Gweddïau

Argymhellir defnyddio’r ymbiliau a ganlyn:

Arglwydd, tyrd, a diddana E. â’th gariad.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Gwared E. rhag pob drwg.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Rhyddha E. o bob pechod a themtasiwn.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Lleddfa ddioddefiadau E. a dioddefiadau pawb sy’n
glaf.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Dyro i E., yr arddodwn ein dwylo arno/arni yn dy
enw di, fywyd ac iechyd.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.
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Naill ai:
Gweddïwn yn hyderus ar y Tad:

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw,
deled dy deyrnas,
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ŷm ni wedi maddau
i’r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â’n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw’r deyrnas
a’r gallu a’r gogoniant
am byth. Amen.
Neu
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 inni 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.
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Mae’r offeiriad yn arddodi dwylo ar ben y claf ac yn
dweud:

E., yn enw Duw Dad, bydded iti gael dy ryddhau
o’th ddioddefaint ac i’th iechyd gael ei adfer yn
unol â’i ewyllys sanctaidd.

Yn enw Iesu Grist, bydded iti gael dy lenwi â
bywyd newydd.

Yn enw Duw’r Ysbryd Glân, bydded iti dderbyn
iechyd mewnol a’r tangnefedd sydd uwchlaw pob
deall.

E., yr ydym yn dy ymddiried i drugaredd a gofal
graslonaf Duw.
Bydded i’r Arglwydd dy fendithio a’th warchod;
Bydded i’r Arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod
yn drugarog wrthyt;
Bydded i’r Arglwydd edrych arnat yn gariadus a
rhoi i ti dangnefedd. Amen.
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ATODIAD 3

ARDDODI DWYLO FEL RHAN O’R
CYMUN BENDIGAID
NEU PAN WEINYDDIR Y CYMUN O’R
CYMUN CADW
Mae’r gwasanaeth yn dechrau ar ôl y gyffes ffydd.

Y Gweddïau

Argymhellir defnyddio’r ymbiliau a ganlyn:

Arglwydd, tyrd, a diddana E. â’th gariad.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Gwared E. rhag pob drwg.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Rhyddha E. o bob pechod a themtasiwn.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Lleddfa ddioddefiadau E. a dioddefiadau pawb sy’n
glaf.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Dyro i E., yr arddodwn ein dwylo arno/arni yn dy
enw di, fywyd ac iechyd.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.
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Mae’r offeiriad arddodi dwylo ar ben y claf ac yn
dweud:

E., yn enw Duw Dad, bydded iti gael dy ryddhau
o’th ddioddefaint ac i’th iechyd gael ei adfer yn
unol â’i ewyllys sanctaidd.

Yn enw Iesu Grist, bydded iti gael dy lenwi â
bywyd newydd.

Yn enw Duw’r Ysbryd Glân, bydded iti dderbyn
iechyd mewnol a’r tangnefedd sydd uwchlaw pob
deall.

Mae’r gwasanaeth yn parhau â’r Diolch
(tudalen 12)
neu â’r Cymun o’r Cymun Cadw
(tudalen 25).
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ATODIAD 4

ENEINIO’R CLAF
FEL GWASANAETH AR WAHÂN
Dywedir y frawddeg a ganlyn:
Dywedodd Iesu, “Yr wyf fi wedi dod er mwyn i
bawb gael bywyd a’i gael yn ei holl gyflawnder.”

[Ioan 10.10]
Gellir hefyd ddweud y canlynol:

Yr Arglwydd yw fy mugail,
ni bydd eisiau arnaf.

Gwna imi orwedd mewn porfeydd breision,
a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel,
ac y mae ef yn fy adfywio.

Fe’m harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder
er mwyn ei enw.

Er imi gerdded trwy ddyffryn tywyll du,
nid ofnaf unrhyw niwed,
oherwydd yr wyt ti gyda mi,
a’th wialen a’th ffon yn fy nghysuro.

Yr wyt yn arlwyo bwrdd o’m blaen
yng ngŵydd fy ngelynion;
yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew;
y mae fy nghwpan yn llawn.

Yn sicr, bydd daioni a thrugaredd yn fy nilyn
bob dydd o’m bywyd,
a byddaf yn byw yn nĥy’r Arglwydd weddill fy nyddiau.

[Salm 23]
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neu
Ynot ti, Arglwydd, y ceisiais loches,
na fydded cywilydd arnaf byth;
achub fi yn dy gyfiawnder.

Tro dy glust ataf,
a brysia i’m gwaredu;
bydd i mi’n graig noddfa,
yn amddiffynfa i’m cadw.

Yr wyt ti’n graig ac yn amdiffynfa i mi;
er mwyn dy enw, arwain a thywys fi.

Cyflwynaf fy ysbryd i’th law di;
gwaredaist fi, Arglwydd, y Duw ffyddlon.

[Salm 31.1-3,5]

Yn y fan hon, fe all y bydd y claf am wneud cyffes
bersonol (gweler tudalen 29).

Fel arall, defnyddir un o’r ffurfiau a ganlyn ar gyffes
a gollyngdod cyffredinol.

Distawrwydd.

Naill ai
Dad nefol,
yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gwei-
thred,
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.
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Neu
Arglwydd Iesu, yr wyt yn iacháu’r claf.
Arglwydd, trugarha.
Arglwydd, trugarha.

Arglwydd Iesu, yr wyt yn maddau i bechaduriaid.
Crist, trugarha.
Crist, trugarha.

Arglwydd Iesu, yr wyt yn dy roddi dy hun i’n
hiacháu a’n nerthu.
Arglwydd, trugarha.
Arglwydd, trugarha.

Yr Hollalluog Dduw, sy’n maddau i bawb sy’n wir
edifeiriol,
a drugarhao wrthych, a’ch rhyddhau o bechod,
eich cadarnhau mewn daioni a’ch cadw yn y
bywyd tragwyddol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Yna darllenir:

Darlleniad o Lythyr Iago

A oes rhywun yn glaf yn eich plith? Galwed ato
henuriaid yr eglwys, i weddïo trosto a’i eneinio ag
olew yn enw yr Arglwydd. Bydd gweddi a offrymir
mewn ffydd yn iacháu y sawl sy’n glaf, a bydd yr
Arglwydd yn ei godi ef ar ei draed; ac os yw wedi
pechu, fe gaiff faddeuant. Felly, cyffeswch eich
pechodau i’ch gilydd, a gweddïwch dros eich
gilydd, er mwyn ichwi gael iachâd. [Iago 5.14-16a]
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Yna fe gyffesir y Ffydd Gristnogol fel a ganlyn:

A wyt yn credu yn Nuw Dad hollalluog, creawdwr
nef a daear?
Ydwyf.

A wyt yn credu yn Iesu Grist, ei unig Fab, ein Har-
glwydd, a aned o Fair Forwyn, a groeshoeliwyd ac
a gladdwyd, a gyfododd o feirw ac sy’n eistedd ar
ddeheulaw’r Tad?
Ydwyf.

A wyt yn credu yn yr Ysbryd Glân, yr Eglwys Lân
Gatholig, cymun y saint, maddeuant pechodau, at-
gyfodiad y corff a’r bywyd tragwyddol?
Ydwyf.

Y Gweddïau

Gellir defnyddio’r ymbiliau a ganlyn:

Arglwydd, trwy’r eneinio sanctaidd hwn, diddana E.
â’th gariad.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Gwared E. rhag pob drwg.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.
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Rhyddha E. o bob pechod a themtasiwn.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Lleddfa ddioddefiadau E. a dioddefiadau pawb sy’n
glaf.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Dyro i E., sydd i’w (h)eneinio yn dy enw di, fywyd
ac iechyd.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Naill a:
Gweddïwn yn hyderus ar y Tad:

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw,
deled dy deyrnas,
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ŷm ni wedi maddau
i’r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â’n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw’r deyrnas
a’r gallu a’r gogoniant
am byth. Amen.
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Neu
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 inni 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.

Onid yw’r olew eisoes wedi cael ei gysegru gan yr
esgob, dywed yr offeiriad:

Dad nefol, rhoddwr iechyd ac iachawdwriaeth,
anfon dy Ysbryd Glân ar yr olew hwn,
fel, megis yr eneiniodd dy apostolion sanctaidd
gleifion lawer a’u hiacháu,
y cyfanner y rhai hynny sydd mewn ffydd
ac edifeirwch
yn derbyn yr eneiniad sanctaidd hwn,
ac os yw hynny’n unol â’th ewyllys di, yr adferer
hwy i iechyd;
yn enw Iesu Grist, ein Gwaredwr a’n Hiachawdwr.
Amen.
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Y mae’r offeiriad yn arddodi ei dd(d)wylo ar ben y
claf a dweud:

E., yn enw Duw, Dad, Fab ac Ysbryd Glân, rhydd-
haer di o’th ddioddefaint ac adferer dy iechyd yn
unol â’i ewyllys sanctaidd.

Yna y mae’r offeiriad yn eneinio’r claf, gan wneud
arwydd y groes ar ei d(th)alcen a’i dd(d)wylo,
a dweud:

Wrth i ni dy eneinio yn allanol â’r olew sanctaidd hwn,
eneinied ein Tad nefol di yn fewnol
â dawn yr Ysbryd Glân,
fel yr iachäer di o holl wendidau’r corff, y meddwl
a’r ysbryd.
Cysured y Tad trugarog di,
rhodded iti hyder yn ei drugaredd
a’th gadw bob amser mewn tangnefedd a diogelwch,
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

E., yr ydym yn dy ymddiried i drugaredd a gofal
graslonaf Duw.
Bydded i’r Arglwydd dy fendithio a’th warchod;
Bydded i’r Arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod
yn drugarog wrthyt;
Bydded i’r Arglwydd edrych arnat yn gariadus a
rhoi i ti dangnefedd. Amen.
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ATODIAD 5

ENEINIO’R CLAF FEL RHAN O’R
CYMUN BENDIGAID
NEU PAN WEINYDDIR Y CYMUN O’R
CYMUN CADW
Mae’r gwasanaeth yn dechrau ar ôl y gyffes ffydd.

Y Gweddïau

Argymhellir defnyddio’r ymbiliau canlynol:

Arglwydd, trwy’r eneinio sanctaidd hwn, diddana E.
â’th gariad.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Gwared E. rhag pob drwg.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Rhyddha E. o bob pechod a themtasiwn.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Lleddfa ddioddefiadau E. a dioddefiadau pawb
sy’n glaf.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.

Dyro i E., yr ydym yn ei (h)eneinio yn dy enw di,
fywyd ac iechyd.
Arglwydd, yn dy drugaredd,
Gwrando ein gweddi.
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Onid yw’r olew eisoes wedi cael ei gysegru gan yr
esgob, dywed yr offeiriad:

Dad nefol, rhoddwr iechyd ac iachawdwriaeth,
anfon dy Ysbryd Glân ar yr olew hwn,
fel, megis yr eneiniodd dy apostolion sanctaidd
gleifion lawer a’u hiacháu,
y cyfanner y rhai hynny sydd mewn ffydd
ac edifeirwch
yn derbyn yr eneiniad sanctaidd hwn,
ac os yw hynny’n unol â’th ewyllys di, yr adferer
hwy i iechyd;
yn enw Iesu Grist, ein Gwaredwr a’n Hiachawdwr.
Amen.

Y mae’r offeiriad yn arddodi dwylo ar ben y claf a
dweud:

E., yn enw Duw, Dad, Fab ac Ysbryd Glân, rhydd-
haer di o’th ddioddefaint ac adferer dy iechyd yn
unol â’i ewyllys sanctaidd.

Yna y mae’r offeiriad yn eneinio’r claf, gan wneud
arwydd y groes ar ei d(th)alcen a’i dd(d)wylo,
a dweud:

Wrth i ni dy eneinio yn allanol â’r olew sanctaidd hwn,
eneinied ein Tad nefol di yn fewnol
â dawn yr Ysbryd Glân,
fel yr iachäer di o holl wendidau’r corff, y meddwl
a’r ysbryd.
Cysured y Tad trugarog di,
rhodded iti hyder yn ei drugaredd
a’th gadw bob amser mewn tangnefedd a diogelwch,
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Mae’r gwasanaeth yn parhau â’r Diolch (tudalen 12)
neu â’r Cymun o’r Cymun Cadw (tudalen 25).
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ATODIAD 6
GWEDDÏAU WRTH I ANGAU DDYNESU

Gall y teulu a’r cyfeillion ddefnyddio’r Litani a ganlyn.

Dduw Dad,
gwared dy was/wasanaethferch.
Dduw Fab,
gwared dy was/wasanaethferch.
Dduw’r Ysbryd Glân,
gwared dy was/wasanaethferch.
Drindod Sanctaidd, un Duw,
gwared dy was/wasanaethferch.

Rhag pob drwg,
gwared dy was/wasanaethferch.

Rhag pob pechod,
gwared dy was/wasanaethferch.

Rhag pob adfyd,
gwared dy was/wasanaethferch.

Rhag poen ac ofn,
gwared dy was/wasanaethferch.

Rhag marwolaeth dragwyddol,
gwared dy was/wasanaethferch.

Yn awr angau,
gwared dy was/wasanaethferch.

Trwy dy groes a’th ddioddefaint,
gwared dy was/wasanaethferch.
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Trwy dy farwolaeth a’th gladdedigaeth,
gwared dy was/wasanaethferch.

Trwy dy gyfodi o farw,
gwared dy was/wasanaethferch.

Trwy dy esgyniad i ogoniant,
gwared dy was/wasanaethferch.

Pan ddeui drachefn mewn gogoniant,
gwared dy was/wasanaethferch.

I ogoniant a goleuni a thangnefedd,
gwared dy was/wasanaethferch.

Gall y teulu a’r cyfeillion ddefnyddio’r ffurf hon ar y
Weddi ar Iesu.

Arglwydd Iesu Grist, Mab Duw, trugarha wrth dy
was/wasnaethferch E. ac achub ef/hi.
Arglwydd Iesu Grist, Mab Duw, trugarha wrth dy
was/wasnaethferch E. a nertha ef/hi.
Arglwydd Iesu Grist, Mab Duw, trugarha wrth dy
was/wasnaethferch E. a diddana ef/hi.
Arglwydd Iesu Grist, Mab Duw, trugarha wrth dy
was/wasnaethferch E. a dyro iddo/iddi dy dangnefedd.

Dduw trugaredd,
i’th ddwylo di y cyflwynodd dy Fab Iesu Grist
ei ysbryd yn ei awr olaf,
i’r un dwylo
y cyflwynwn ninnau yn awr dy was/wasanaethferch E.,
bydded marwolaeth iddo/iddi yn borth i fywyd
ac i gymundeb tragwyddol gyda thi;
trwy’r un Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Y mae Gweddi’r Arglwydd ar dudalen 25
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Ni all angau na dim arall ein gwahanu ni oddi wrth
gariad Duw. [cf. Rhufeiniaid 8.38-39]

Yn wir, rwy’n dweud wrthyt, heddiw byddi gyda mi
ym Mharadwys. [Luc 23.43]

Myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd. [Ioan 11.25]

Pwy bynnag sy’n credu ynof fi,
er iddo farw, fe fydd byw. [Ioan 11.25]

O Dad! i’th ddwylo di yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd.
[Luc 23.46]

Arglwydd Iesu, derbyn fy ysbryd. [Actau 7.59]

Ar adeg marwolaeth:

Dos rhagot, enaid Cristnogol;
dos rhagot o’r byd hwn,
yn enw Duw,
y Tad tragwyddol a’th greodd di;
yn enw Iesu Grist, ei Fab, a’th waredodd di;
yn enw’r Ysbryd Glân sy’n dy sancteiddio di.
Bydded i luoedd yr angylion dy gynorthwyo a’th
amddiffyn di.
Bydded i gymdeithas y saint dy gynnal a’th
ymgeleddu di.
Bydded i Grist, y Bugail da, dy gofleidio a’th groe-
sawu di.
Bydded iti orffwys gydag ef mewn tangnefedd y
dydd hwn,
a’th drigfan ym mharadwys Duw.
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Na ddos i farn â’th was/wasanaethferch, Arglwydd,
oherwydd ni chyfiawnheir neb yn dy olwg di,
eithr maddau ei b(ph)echodau
a dyro iddo/iddi iachawdwriaeth gyflawn
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Pan fydd y person wedi marw, gellir adrodd un neu
fwy o’r canlynol:

Dyro, O Grist,
i enaid dy was/wasanaethferch ymadawedig,
orffwys gyda’th saint
lle nad oes poen na galar mwy,
ond bywyd yn dragwyddol.
Tydi dy hun yn unig sy’n Anfarwol,
Creawdwr a Chynhaliwr pawb.
Meidrolion ydym ni:
o’r pridd y’n lluniwyd,
ac i’r un pridd y dychwelwn;
canys felly yr ordeiniaist pan wnaethost fi, gan ddweud:
‘Llwch wyt ti ac i’r llwch y dychweli’.
I’r llwch y disgyn pawb ohonom ni;
ac eto uwch y bedd dyrchafwn gân:
Alelwia! Alelwia! Alelwia!

Bendithier a sancteiddier ei enw mawr ef
mewn byd sydd i’w adnewyddu
pan rydd fywyd yn ôl i’r meirwon
a’u codi i fywyd tragwyddol.
Fe ddaw yr Arglwydd
a chymryd ei orsedd mewn mawrhydi a gogoniant;
a bydded i hyn ddigwydd yn eich oes chwi
ac yn oes holl deulu’r ffydd,
yn fuan ac yn ddi-oed.
Boed felly. Tyrd, Arglwydd Iesu.
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Hollalluog Dduw,
Tad pob trugaredd a rhoddwr pob cysur;
bydd rasol wrth y rhai sy’n galaru,
fel, trwy fwrw pob gofal arnat ti,
y cânt brofi diddanwch dy gariad;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.
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ATODIAD 7
COLECTAU I’W DEFNYDDIO
YN Y CYMUN BENDIGAID

Adfent
Hollalluog Dduw,
dyro inni ras i ymwrthod â gweithredoedd y tywyllwch,
ac i wisgo arfau’r goleuni,
yn awr yn y bywyd marwol hwn,
a brofwyd gan dy Fab Iesu Grist
pan ymwelodd â ni mewn gostyngeiddrwydd mawr;
fel y bo i ni yn y dydd diwethaf,
pan ddaw drachefn yn ei ogoneddus fawredd
i farnu’r byw a’r meirw,
gyfodi i’r bywyd anfarwol;
trwyddo ef sy’n fyw ac yn teyrnasu
gyda thi a’r Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Nadolig
Hollalluog Dduw,
yng ngenedigaeth dy Fab
tywelltaist arnom
oleuni newydd dy Air ymgnawdoledig
a dangos inni gyflawnder dy gariad;
cynorthwya ni i rodio yn ei oleuni a byw yn ei gariad
fel y profom lawnder ei lawenydd ef
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
yn undod yr Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
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Garawys
Hollalluog a thragwyddol Dduw,
nad wyt yn casáu un dim a wnaethost,
ac wyt yn maddau pechodau pawb sy’n edifeiriol,
crea a gwna ynom galonnau newydd a drylliedig,
fel y bo i ni, gan ofidio’n ddyledus am ein
pechodau,
a chyfaddef ein trueni,
gael gennyt ti, Dduw’r holl drugaredd,
faddeuant a gollyngdod llawn;
trwy Iesu Grist dy Fab, ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Y Pasg
Arglwydd pob bywyd a nerth,
a orchfygaist trwy atgyfodiad nerthol dy Fab
hen drefn pechod a marwolaeth,
i wneud pob peth yn newydd ynddo ef,
caniatâ i ni, sy’n farw i bechod,
ac yn fyw i ti yn Iesu Grist,
deyrnasu gydag ef mewn gogoniant;
bydded iddo gyda thi a’r Ysbryd Glân
glod a moliant, gogoniant a gallu,
yn awr ac yn dragwyddol. Amen.
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Y Dyrchafael a’r Pentecost
O Dduw, brenin y gogoniant,
dyrchefaist dy unig Fab Iesu Grist
â buddugoliaeth fawr i’th deyrnas yn y nefoedd:
erfyniwn arnat beidio â’n gadael yn ddigysur,
ond anfon dy Ysbryd Glân i’n nerthu ni
a’n dyrchafu i’r fan lle’r aeth ein Hiachawdwr Crist
o’n blaen,
yr hwn sy’n fyw ac yn teyrnasu
gyda thi a’r Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Ar ameroedd eraill
Hollalluog Dduw,
yng Nghrist yr wyt yn gwneud pob peth yn newydd:
trawsffurfia dlodi ein natur â goludoedd dy ras,
a thrwy adnewyddu ein bywydau
gwna’n hysbys dy ogoniant nefol;
trwy Iesu Grist dy Fab, ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Hollalluog Dduw,
trwy dy ras yn unig y derbynnir ni a’n galw i’th
wasanaeth:
nertha ni â’th Ysbryd Glân
a gwna ni’n deilwng o’n galwedigaeth;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
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Hollalluog Dduw,
a anfonaist dy Ysbryd Glân
i fod yn fywyd a goleuni i’th Eglwys:
agor ein calonnau i oludoedd dy ras,
fel y dygom ffrwyth yr Ysbryd
mewn cariad a llawenydd a thangnefedd;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd
sy’n fyw ac yn teyrnasu
gyda thi a’r Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Hollalluog Dduw,
a elwaist dy Eglwys i dystiolaethu
dy fod ti yng Nghrist wedi cymodi’r byd â thi dy hun:
cynorthwya ni i gyhoeddi newyddion da dy gariad,
fel y denir pawb a’i clyw atat ti;
trwyddo ef a ddyrchafwyd ar y groes,
ac sy’n teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Hollalluog Dduw,
yr agorodd dy unig Fab inni
ffordd newydd a bywiol i’th bresenoldeb:
dyro inni galonnau pur ac ewyllys gadarn
i’th addoli mewn ysbryd a gwirionedd,
trwy Iesu Grist dy Fab, ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
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Hollalluog Dduw,
fe’n gwnaethost ni i ti dy hun,
a diorffwys ein calonnau
nes cael gorffwys ynot ti:
dysg ni i’n cynnig ein hunain i’th wasanaeth,
fel y cawn yn y byd hwn dy dangnefedd,
ac yn y byd a ddaw dy weld wyneb yn wyneb;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd
sy’n fyw ac yn teyrnasu
gyda thi a’r Ysbryd Glân
yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
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ATODIAD 8

DARLLENIADAU AAWGRYMIR
D.S. Mewn gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid,
gellir dewis y darlleniad cyntaf o blith rhifau 1-8,
salm o blith rhifau 9-17 a darlleniad o’r Efengyl o
blith rhifau 18-23.

1. Eseia 43.1-3a, 4-5a
Yn awr, dyma'r hyn a ddywed yr Arglwydd a'th gre-
odd, Jacob, ac a'th luniodd, Israel: "Paid ag ofni,
oherwydd gwaredaf di; galwaf ar dy enw; eiddof fi
ydwyt. Pan fyddi'n mynd trwy'r dyfroedd, byddaf
gyda thi; a thrwy'r afonydd, ni ruthrant drosot. Pan
fyddi'n rhodio trwy'r tân, ni'th ddeifir, a thrwy'r ffla-
mau, ni losgant di. Oherwydd myfi, yr Arglwydd dy
Dduw, Sanct Israel, yw dy waredydd. Am dy fod yn
werthfawr yn fy ngolwg, yn ogoneddus, a minnau'n
dy garu, rhof eraill yn gyfnewid amdanat, a
phobloedd am dy einioes. Paid ag ofni; yr wyf fi gyda
thi.

2. Darnau allan o Eseia 61.1-3
Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf, oherwydd
i'r Arglwydd fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r
tlodion, a chysuro'r toredig o galon; i gyhoeddi rhy-
ddid i'r caethion, a rhoi gollyngdod i'r carcharorion;
i ddiddanu pawb sy'n galaru, a rhoi iddynt goron yn
lle lludw, olew llawenydd yn lle galar, mantell mo-
liant yn lle digalondid.
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3. Jeremeia 30.17
Oherwydd adferaf iechyd i ti, ac iachâf di o'th fri-
wiau, medd yr Arglwydd.

4. Actau 4. 8-12
Yna, wedi ei lenwi â'r Ysbryd Glân, dywedodd Pedr
wrthynt: "Lywodraethwyr y bobl, a henuriaid, os
ydym ni heddiw yn cael ein croesholi am gymwynas
i ddyn claf, a sut y mae wedi cael ei iacháu, bydded
hysbys i chwi i gyd ac i holl bobl Israel mai trwy enw
Iesu Grist o Nasareth, a groeshoeliasoch chwi ac a
gyfododd Duw oddi wrth y meirw, trwy ei enw ef y
mae hwn yn sefyll ger eich bron yn iach. Iesu yw 'Y
maen a ddiystyrwyd gennych chwi yr adeiladwyr, ac
a ddaeth yn faen y gongl.' Ac nid oes iachawdwriaeth
yn neb arall, oblegid nid oes enw arall dan y nef,
wedi ei roi i'r ddynolryw, y mae'n rhaid i ni gael ein
hachub drwyddo."

5. Rhufeiniaid 8.18-25
Yr wyf fi'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol i'w
cymharu â'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i
ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn daer
am i blant Duw gael eu datguddio.Oherwydd
darostyngwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis
ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd, yn y go-
baith y câi'r greadigaeth hithau ei rhyddhau o gaethi-
wed a llygredigaeth, a'i dwyn i ryddid a gogoniant
plant Duw. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadi-
gaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi, hyd
heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond nyni sydd
â blaenffrwyth yr Ysbryd gennym, yr ydym ninnau'n
ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mab-
wysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethi-
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wed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein
hachub. Ond nid gobaith mo'r gobaith sy'n gweld.
Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr
hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac
felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn amynedd.

Gall y darlleniad hwn barhau fel a ganlyn, neu gell-
ir darllen yr adnodau isod ar eu pen eu hunain.

Rhufeiniaid 8.26-28
Yn yr un modd, y mae'r Ysbryd yn ein cynorthwyo
yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddom ni sut y dylem
weddïo, ond y mae'r Ysbryd ei hun yn ymbil trosom
ag ocheneidiau y tu hwnt i eiriau, ac y mae Duw, sy'n
chwilio calonnau dynol, yn deall bwriad yr Ysbryd,
mai ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllys Duw.
Gwyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er
daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi eu
galw yn ôl ei fwriad.

6. 2 Corinthiaid 1.3-5
Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu
Grist, y Tad sy'n trugarhau a'r Duw sy'n rhoi pob di-
ddanwch. Y mae'n ein diddanu ym mhob
gorthrymder, er mwyn i ninnau, trwy'r diddanwch a
gawn ganddo ef, allu diddanu'r rhai sydd dan bob
math o orthrymder. Oherwydd fel y mae dioddefi-
adau Crist yn gorlifo hyd atom ni, felly hefyd trwy
Grist y mae ein diddanwch yn gorlifo.

7. Iago 5.13-16a
Aoes rhywun yn eich plith mewn adfyd? Dylai wedd-
ïo. A oes rhywun yn llawen? Dylai ganu mawl. A oes
rhywun yn glaf yn eich plith? Galwed ato henuriaid yr
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eglwys, i weddïo trosto a'i eneinio ag olew yn enw
yr Arglwydd. Bydd gweddi a offrymir mewn ffydd yn
iacháu y sawl sy'n glaf, a bydd yr Arglwydd yn ei godi
ar ei draed; ac os yw wedi pechu, fe gaiff faddeuant.
Felly, cyffeswch eich pechodau i'ch gilydd, a gwedd-
ïwch dros eich gilydd, er mwyn ichwi gael iachâd.

8. Darnau allan o Lyfr y Datguddiad 22.1-2
Yna dangosodd yr angel imi afon dŵr y bywyd, yn
ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsedd Duw a'r
Oen. Ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd, ac
yr oedd dail y pren er iachâd y cenhedloedd.

9. Salm 16.8-11
Gosodais yr Arglwydd o'm blaen yn wastad;
am ei fod ar fy neheulaw, ni'm symudir.

Am hynny, llawenha fy nghalon a gorfoledda
f'ysbryd,
a chaiff fy nghnawd fyw'n ddiogel;

Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid i Sheol,
ac ni chaiff yr un teyrngar i ti weld Pwll Distryw.

Dangosi i mi lwybr bywyd;
yn dy bresenoldeb di y mae digonedd o lawenydd,
ac yn dy ddeheulaw fwyniant bythol.

10. Salm 20.1-2
Bydded i'r Arglwydd dy ateb yn nydd cyfyngder,
ac i enw Duw Jacob dy amddiffyn.

Bydded iddo anfon cymorth i ti o'r cysegr,
a'th gynnal o Seion.
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11. Salm 23
Yr Arglwydd yw fy mugail,
ni bydd eisiau arnaf.

Gwna imi orwedd mewn porfeydd breision,
a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel,

Ac y mae ef yn fy adfywio.
Fe'm harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn
ei enw.
Er imi gerdded trwy ddyffryn tywyll du,
nid ofnaf unrhyw niwed,
oherwydd yr wyt ti gyda mi,
a'th wialen a'th ffon yn fy nghysuro.

Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'm blaen
yng ngŵydd fy ngelynion;
yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew;
y mae fy nghwpan yn llawn.

Yn sicr, bydd daioni a thrugaredd yn fy nilyn
bob dydd o'm bywyd,
a byddaf yn byw yn nhŷ’r Arglwydd weddill fy nydd-
iau.

12. Salm 27.1
Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a'm gwaredigaeth,
rhag pwy yr ofnaf?
Yr Arglwydd yw cadernid fy mywyd,
rhag pwy y dychrynaf?
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13. Salm 27.4
Un peth a ofynnais gan yr Arglwydd: dyma'r wyf yn
ei geisio
cael byw yn nhŷ'r Arglwydd: holl ddyddiau fy
mywyd,
i edrych ar hawddgarwch yr Arglwydd: ac i ymofyn
yn ei deml.

14. Salm 27.5
Oherwydd fe'm ceidw yn ei gysgod yn nydd adfyd,
a'm cuddio i mewn yn ei babell,
a'm codi ar graig.

15. Salm 31. 1-3, 5
Ynot ti, Arglwydd, y ceisiais loches,
na fydded cywilydd arnaf byth;
achub fi yn dy gyfiawnder,

Tro dy glust ataf, a brysia i'm gwaredu;
bydd i mi'n graig noddfa, yn amddiffynfa i'm cadw.

Yr wyt ti'n graig ac yn amddiffynfa i mi;
er mwyn dy enw, arwain a thywys fi.

Cyflwynaf fy ysbryd i'th law di;
gwaredaist fi, Arglwydd, y Duw ffyddlon.

16. Salm 46.10-11
“Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw,
yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd,
yn ddyrchafedig ar y ddaear.”

Y mae Arglwydd y Lluoedd gyda ni,
Duw Jacob yn gaer i ni.
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17. Salm 121.1-5, 7
Codaf fy llygaid tua’r mynyddoedd;
o ble y daw cymorth i mi?

Daw fy nghymorth oddi wrth yr Arglwydd,
creawdwr nefoedd a daear.

Nid yw'n gadael i'th droed lithro,
ac nid yw dy geidwad yn cysgu.

Nid yw ceidwad Israel
yn cysgu nac yn huno.

Yr Arglwydd yw dy geidwad,
yr Arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw;

Bydd yr Arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg,
bydd yn cadw dy einioes.

18. Mathew 8.14-17
Pan ddaeth i d ŷ Pedr, gwelodd Iesu ei fam-yng-
nghyfraith ef yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Fe
gyffyrddodd â'i llaw, a gadawodd y dwymyn hi, ac fe
gododd a dechrau gweini arno. Gyda'r nos daethant
â llawer oedd wedi eu meddiannu gan gythreuliaid
ato, ac fe fwriodd allan yr ysbrydion â'i air, ac iacháu
pawb oedd yn glaf; fel y cyflawnid y gair a lefarwyd
trwy Eseia'r proffwyd: "Ef a gymerodd ein gwendi-
dau ac a ddug ymaith ein clefydau."
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19. Marc 6.7, 12-13
Galwodd Iesu y Deuddeg ato a dechrau eu hanfon
allan bob yn ddau. Rhoddodd iddynt awdurdod dros
ysbrydion aflan, Felly aethant allan a phregethu ar i
bobl edifarhau, ac yr oeddent yn bwrw allan gythreu-
liaid lawer, ac yn eneinio llawer o gleifion ag olew ac
yn eu hiacháu.

20. Luc 7.19-22
Galwodd Ioan ddau o'i ddisgyblion ato a'u hanfon at
yr Arglwydd, gan ofyn, "Ai ti yw'r hwn sydd i ddod, ai
am rywun arall yr ydym i ddisgwyl?" Daeth y ddau
ato a dweud, "Anfonodd Ioan Fedyddiwr ni atat, gan
ofyn, 'Ai ti yw'r hwn sydd i ddod, ai am rywun arall yr
ydym i ddisgwyl?' " Y pryd hwnnw iachaodd ef lawer
o afael afiechydon a phlâu ac ysbrydion drwg, a
rhoes eu golwg i lawer o ddeillion. Ac atebodd ef
hwy, "Ewch a dywedwch wrth Ioan yr hyn yr ydych
wedi ei weld ac wedi ei glywed. Y mae'r deillion yn
cael eu golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwa-
hangleifion yn cael eu glanhau a'r byddariaid yn
clywed, y meirw yn codi, y tlodion yn cael clywed y
newydd da.”

21. Ioan 3.16
Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig
Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â
mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.
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22. Ioan 6.16-21
Pan aeth hi'n hwyr, aeth ei ddisgyblion i lawr at y môr
ac i mewn i gwch, a dechrau croesi'r môr i Gaper-
naum. Yr oedd hi eisoes yn dywyll, ac nid oedd Iesu
wedi dod atynt hyd yn hyn. Yr oedd gwynt cryf yn
chwythu a'r môr yn arw. Yna, wedi iddynt rwyfo am
ryw bum neu chwe chilomedr, dyma hwy'n gweld
Iesu yn cerdded ar y môr ac yn nesu at y cwch, a
daeth ofn arnynt. Ond meddai ef wrthynt, "Myfi yw;
peidiwch ag ofni." Yr oeddent am ei gymryd ef i'r
cwch, ond ar unwaith cyrhaeddodd y cwch i'r lan yr
oeddent yn hwylio ati.

23. Ioan 6.53-58
Felly dywedodd Iesu wrthynt, "Yn wir, yn wir, rwy'n
dweud wrthych, oni fwytewch gnawd Mab y Dyn ac
yfed ei waed, ni bydd gennych fywyd ynoch. Y mae
gan y sawl sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy
ngwaed i fywyd tragwyddol, a byddaf fi'n ei atgyfodi
yn y dydd olaf. Oherwydd fy nghnawd i yw'r gwir
fwyd, a'm gwaed i yw'r wir ddiod. Y mae'r sawl sy'n
bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i yn aros
ynof fi, a minnau ynddo yntau. Y Tad byw a'm han-
fonodd i, ac yr wyf fi'n byw oherwydd y Tad; felly'n
union bydd y sawl sy'n fy mwyta i yn byw o'm her-
wydd innau. Dyma'r bara a ddisgynnodd o'r nef. Nid
yw hwn fel y bara a fwytaodd yr hynafiaid; buont hwy
farw. Caiff y sawl sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth."
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