
 
 

Gwasanaeth Coffa  
 
Dydd Sul 13 Tachwedd, 2022 
 
Cofeb y Ffiwsilwyr Cymreig, Bodhyfryd, Wrecsam am 10.58am 
 
Gweinyddwyr:  
 
Y Gwir Barchedig Peter M Brignall Esgob Wrecsam 
Y Parchedig Canon Dr Jason Bray Ficer Eglwys San Silyn, Wrecsam 
Y Parchedig Dad Nicholas Enzama AJ Deon y Gadeirlan 
 
Ymgasglu 
 
Wrth i fintai’r Maer nesáu, bydd y Parêd yn cael ei alw i ymsythu. Pan mae yn ei le, 
gofynnir i’r Parêd ymlacio. 
 
Fe fydd y gweinidog sy’n llywyddu yn darllen y brawddegau isod yn sae yn dweud yn 
Saesneg 
 
“Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. (Salm 
46.1) 
Yr hyn a gais yr Arglwydd gennyt: dim ond gwneud beth sy’n iawn, caru 
teyrngarwch, ac ymostwng i rodio’n ostyngedig gyda’th Dduw. (Micha 6.8)”?” (Micah 
6.8)  
 
Bydd y canlynol yn cael ei ddarllen yn Saesneg: 
 
Rydym yn cwrdd ym mhresenoldeb Duw. Rydym yn ymroi i weithio mewn edifeirwch 
a ffydd i wledydd gymodi â’i gilydd fel y gall holl bobl y ddaear fyw gyda rhyddid, 
cyfiawnder a heddwch. Rydym ni’n gweddïo dros bob un sydd, mewn galar, 
anabledd a phoen, yn parhau i ddioddef canlyniadau ymladd a therfysg. Rydym ni’n 
cofio, gyda diolch a thristwch, am y rhai hynny a roddodd ac a gollodd eu bywydau 
mewn rhyfeloedd byd a brwydrau ddoe a heddiw. 
 
Cofio 
 
Bydd Charlotte Boothby, Ella Monks ac Emelia Zietara, Disgyblion sy'n cynrychioli 
Ysgol Rhosnesni, yn dweud yn Saesneg: 
 

“Ni heneiddiant hwy, fel ni, a adawyd. Ni ddwg oed iddynt ludded, na’r 
blynyddoedd gollfarn mwy. 

Pan elo’r haul i lawr, ac ar wawr y bore, ni a’u cofiwn hwy.” 



 
Bydd y gynulleidfa’n dweud “Ni a’u cofiwn hwy.” 
 
Bydd mintai’r Maer, y Cynghorwyr a Swyddogion y Cyngor wedyn yn troi i wynebu 
Cofeb y Ffiwsilwyr Cymreig. 
 
Am 10.59am, cenir y “Caniad Olaf” a chynhelir dau funud o dawelwch. (Gofynnwn i 
chi blygu pen ar y pwynt hwn) 
 
Ar ddiwedd y ddau funud, cenir “Caniad y Bore”. (Gofynnwn i chi godi’ch pen ar y 
pwynt hwn) 
 
Bydd y Maer ac yna eraill ym mintai’r Maer yn gosod torchau ar y Gofeb. 
 
Yn ystod y cyfnod hwn, bydd gofyn i’r Pared ymlacio a bydd mintai’r Maer, 
Cynghorwyr a Swyddogion y Cyngor yn troi i wynebu’r gynulleidfa. 
 
Darllenir y weddi isod yn Saesneg:  
 

O Dad tragwyddol, cofiwn am y rhai yr wyt ti wedi’u casglu o derfysg rhyfel i 
heddwch dy bresenoldeb; boed i’r heddwch hwnnw dawelu ein hofnau ni, dod â 

chyfiawnder i holl bobl y ddaear a chreu cytgord rhwng y gwledydd, drwy ein 
Harglwydd Iesu Grist.”  

Bydd y gynulleidfa’n dweud “Amen.  

 
Darllenir y weddi isod yn saesneg:  
 

“Dduw hollalluog, ein Tad yn y nef, cofiwn gyda diolch y rhai a wnaeth yr aberth 
mwyaf i ni yn ystod cyfnodau o ryfel yn y ganrif ddiwethaf a hyd heddiw. Gweddïwn 

na fu iddynt golli eu bywydau’n ofer.  

Drwy dy ras di, boed i ni allu ymroi ein hunain o’r newydd i’r achos dros gyfiawnder, 
rhyddid a heddwch; a rho i ni’r doethineb a’r nerth i greu gwell byd, er anrhydedd a 

chlod i dy enw di; Drwy ein Harglwydd Iesu Grist..  

Bydd y gynulleidfa’n dweud “Amen”.  

 
Wedyn, cenir yr emyn canlynol gan bawb, yn Saesneg:  
 
O Dduw, ein cymorth ym mhob oes, 
A'n gobaith tra bo byd, 
Ein cysgod dan bob tymestl groes, 
A'n bythol noddfa glyd. 
 

Dan gysgod dy orseddfa bu 
Preswylfa'r saint mewn hedd; 
Digonol yw dy fraich o'n tu, 



A golwg ar dy wedd. 
 

Cyn llunio ffurf un hanfod byw, 
Na gosod seiliau byd, 
O dragwyddoldeb Ti wyt Dduw, 
Parhei yr un o hyd. 
 

Mil o flynyddoedd yn dy ŵydd 
Fel doe yn cilio sydd, 
Neu fore-wyliadwriaeth fer 
Yn darfod gyda'r dydd. 
 

Dwg amser, fel llifeiriant cryf, 
O'i flaen holl oesau'r llawr; 
Yn angof ânt fel breuddwyd brau 
Ddiflanna gyda'r wawr. 
 

O Dduw, ein cymorth ym mhob oes, 
A'n gobaith tra bo byd, 
Bydd Geidwad inni dan bob croes, 
A'n bythol noddfa glyd.  
 
Gwrando ar y gair gan Dduw 
 

Bydd y darllenydd yn darllen yn Saesneg:  
 

“Gwrandewch ar y geiriau yma o’r Testament Newydd (Mathew 5:1–12)” 

 

“Dywedodd Iesu: “Gwyn eu byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt 
hwy yw teyrnas nefoedd. 

Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cânt hwy eu cysuro. 

Gwyn eu byd y rhai addfwyn, oherwydd cânt hwy etifeddu'r ddaear. 

Gwyn eu byd y rhai trugarog, oherwydd cânt hwy dderbyn trugaredd. 

Gwyn eu byd y rhai pur eu calon, oherwydd cânt hwy weld Duw. 

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw'n blant i Dduw. 



Gwyn eu byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw 
teyrnas nefoedd. 

Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid, ac yn dweud pob math 
o ddrygair celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, 

oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd; felly yn wir yr erlidiwyd y proffwydi 
oedd o'ch blaen chwi.” 

 
Cydweddȉo 
 
Arweinir y weddi:  
 

Gadewch i ni weddïo dros bob un sy’n dioddef o ganlyniad i wrthdaro, a gofyn i 
Dduw am heddwch: 

Dros y dynion a’r merched fu’n gwasanaethu ac a fu farw yn ffyrnigrwydd rhyfel, a 
Duw yn adnabod ac yn cofio am bob un; 

O Dduw, rho inni heddwch” 

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch” 

 
Dros y rhai sy’n eu caru yn farw fel pan oeddent yn fyw, gan gynnig trallod ein galar 

a thristwch ein colled; 

O Dduw, rho inni heddwch” 

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch” 
 

Dros holl aelodau’r lluoedd arfog sydd mewn perygl heddiw, gan gofio teuluoedd, 
ffrindiau a phob un sy’n gweddïo iddynt ddychwelyd yn ddiogel; 

O Dduw, rho inni heddwch” 

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch 

 

Dros ferched, plant a dynion nad ydynt yn y lluoedd arfog, ond y mae 
eu bywydau wedi’u hanffurfio gan ryfel neu derfysg, gan ddwyn i gof, 

mewn edifeirwch, wylltineb a chasineb dynoliaeth; 

O Dduw, rho inni heddwch” 

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch;  

 
 



Dros rai sy’n gweithio i greu a chadw heddwch, a chadw’r byd hwn yn ddiogel ac yn 
rhydd; 

O Dduw, rho inni heddwch” 

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch” 
 

Dros yr holl rai sy’n ysgwyddo baich a braint arweinyddiaeth – yn wleidyddol, yn 
filwraidd ac yn grefyddol; 

gan ofyn am ddoethineb a phenderfyniad i chwilio am heddwch a chymodi. 

O Dduw, rho inni heddwch” 

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch 
 
Pawb i ymuno a’i gilydd yng Ngweddi’r Arglwydd yn eu mamiaith /  
 
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 nerth a’r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. 
 
Ymated Mewn Gobaith Ac Ymrwymiad  
 
Bydd Mr Arthur Massey gan gynrychioli’r Burma Star Association, yn dweud yn 
Saesneg: 
 
“Pan ewch tuag adref, dywedwch amdanom, 
Er mwyn eich yfory, rhoi heddiw a wnaethom.” 
.  
 
Bydd yr emyn canlynol yn cael ei ganu gan y gynulleidfa, yn Saesneg:  
 

Mae nerth dy fraich, Dragywydd Iôr, 
Yn lleddfu terfysg gwyllt y môr, 

Yr heli, ar d’orchymyn di, 
A erys yn nherfynau’r lli’: 

O clyw y gri a ddaw o’m bron 
I gadw’r rhai ar hynt y don. 

 

Tawelu’r dyfroedd, Grist fab Mair, 



A wnaethost wrth lefaru’r gair, 
Fe gerddaist ar yr eigion du, 
A lleddfu’r ddrycin o bob tu: 

O clyw y gri a ddaw o’m bron 
I gadw’r rhai ar hynt y don. 

 

O Ysbryd Glân, a welai rym 
Y dyfroedd maith yn corddi’n llym, 

A gais lonyddwch ar eu gwedd, 
A rhoi, yn lle’r ystormydd, hedd: 

O clyw y gri a ddaw o’m bron 
I gadw’r rhai ar hynt y don. 

 

O Drindod nerth a chariad nef, 
Achubiaeth rhag y dymestl gref, 
Rhag craig a gelyn, dŵr a thân, 

Nes cyrraedd hafan traethau glân. 
 
 
Y weithred ymrwymo yn Saesneg:  
 
Dewch i ni ymrwymo i fyw’n gyfrifol, gwasanaethu’n ffyddlon a cheisio cyfiawnder.” 
“A wnewch chi ymdrechu i sicrhau popeth sy’n arwain at heddwch?” 
 
Ateba’r gynulleidfa “Gwnawn”. 
 
“A wnewch chi geisio gwella clwyfau rhyfel?” 
 
Ateba’r gynulleidfa “Gwnawn”. 
 
“A wnewch chi weithio i greu dyfodol cyfiawn i ddynoliaeth?” 
 
Ateba’r gynulleidfa “Gwnawn”. 
 
Dduw trugarog, cynigiwn i ti’r ofnau sydd ynom sydd heb eto wedi’u trechu gan 
gariad: Boed i ni dderbyn y gobaith yr wyt ti wedi’i roi yng nghalonnau’r bobl, a byw 
bywydau cyfiawn, dewr a thrugarog: Drwy Iesu Grist ein Gwaredwr.  
 
Y gynulleidfa’n dweud “Amen”. 
 
Bydd Aelodau penodol o fintai’r Maer rŵan yn mynd ymlaen i’r Neuadd Goffa i osod 
torchau eraill.  
 
Bydd mintai’r Maer, Cynghorwyr a Swyddogion y Cyngor wedyn yn troi i wynebu 
Cofeb y Ffiwsilwyr Cymreig. 



 
Bydd gofyn wedyn i gynrychiolwyr unigolion a sefydliadau eraill osod eu torchau ar y 
Gofeb. 
 
Ar ôl gorffen gosod eu torchau, bydd mintai’r Maer yn dychwelyd at y Gofeb. 
 
The Parade will be called to attention  
 
Bydd y Parêd yn cael ei alw i ymsythu eto a bydd mintai’r Maer, Cynghorwyr a 
Swyddogion y Cyngor yn troi i wynebu’r gynulleidfa. 
 
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi 
Gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri; 
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad 
Tros ryddid collasant eu gwaed. 
 
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad, 
Tra môr yn fur i’r bur hoff bau, 
O bydded i’r hen iaith barhau. 
 
Bydd saib fer wedyn i godi’r baneri. 
 
Bydd y gynulleidfa’n canu God Save The King 
 
God save our Gracious King 
Long live our noble King, 
God save the King; 
Send him victorious, happy and glorious 
Long to reign over us 
God save the King  
 
Y Fendith  
 
Defnyddir y fendith isod: 
 
O Dduw, rho ras i’r rhai sydd yma gyda ni; gorffwys i’r rhai sydd wedi ein gadael; 
undeb, heddwch a chytgord i’r Eglwys, y Brenin, y Gymanwlad a holl bobl y ddaear; 
a bywyd tragwyddol i ni a holl wasanaethwyr Duw.” 
Bydd y rhai sy’n bresennol yn ateb “Amen  
 
Bydd y Maer ac Aelodau o’r fintai saliwtio yn mynd ymlaen i’r man saliwtio ar Stryt 
Caer. Bydd y saliwt yn cael ei gwneud gan y Maer, y Cyrnol N J Lock OBE, Lt Col 
Mark Powell, neu Is-arglwydd Raglaw Clwyd, Uchel Siryf Clwyd a Phrif Weithredwr 
CBSW. Ar ôl iddynt adael, bydd gofyn i’r Parêd ymlacio, ac ar ôl hynny bydd 
criwiau’n ffurfio ar gyfer yr orymdaith i Stryt Caer. 
 
Seindorf Byddin yr Iachawdwriaeth gyda chaniatâd caredig Prif Swyddog Corfflu 
Neuadd Wrecsam.  
 



© Cyhoeddir Trefn y Gwasanaeth ar gyfer Sul y Coffa Churches Together in Britain 
and Ireland a pharatowyd hi ar y cyd â Cyd-Grŵp Litwrgïol Prydain Fawr a’r Lleng 
Frydeinig Frenhinol 
 


	Gwasanaeth Coffa
	Ymgasglu
	Cofio
	Gwrando ar y gair gan Dduw







Gwasanaeth Coffa 



Dydd Sul 13 Tachwedd, 2022



Cofeb y Ffiwsilwyr Cymreig, Bodhyfryd, Wrecsam am 10.58am



Gweinyddwyr: 



Y Gwir Barchedig Peter M Brignall Esgob Wrecsam

Y Parchedig Canon Dr Jason Bray Ficer Eglwys San Silyn, Wrecsam

Y Parchedig Dad Nicholas Enzama AJ Deon y Gadeirlan



Ymgasglu



Wrth i fintai’r Maer nesáu, bydd y Parêd yn cael ei alw i ymsythu. Pan mae yn ei le, gofynnir i’r Parêd ymlacio.



Fe fydd y gweinidog sy’n llywyddu yn darllen y brawddegau isod yn sae yn dweud yn Saesneg



“Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. (Salm 46.1)

Yr hyn a gais yr Arglwydd gennyt: dim ond gwneud beth sy’n iawn, caru teyrngarwch, ac ymostwng i rodio’n ostyngedig gyda’th Dduw. (Micha 6.8)”?” (Micah 6.8) 



Bydd y canlynol yn cael ei ddarllen yn Saesneg:



Rydym yn cwrdd ym mhresenoldeb Duw. Rydym yn ymroi i weithio mewn edifeirwch a ffydd i wledydd gymodi â’i gilydd fel y gall holl bobl y ddaear fyw gyda rhyddid, cyfiawnder a heddwch. Rydym ni’n gweddïo dros bob un sydd, mewn galar, anabledd a phoen, yn parhau i ddioddef canlyniadau ymladd a therfysg. Rydym ni’n cofio, gyda diolch a thristwch, am y rhai hynny a roddodd ac a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd byd a brwydrau ddoe a heddiw.



Cofio



Bydd Charlotte Boothby, Ella Monks ac Emelia Zietara, Disgyblion sy'n cynrychioli Ysgol Rhosnesni, yn dweud yn Saesneg:



“Ni heneiddiant hwy, fel ni, a adawyd. Ni ddwg oed iddynt ludded, na’r blynyddoedd gollfarn mwy.

Pan elo’r haul i lawr, ac ar wawr y bore, ni a’u cofiwn hwy.”



Bydd y gynulleidfa’n dweud “Ni a’u cofiwn hwy.”



Bydd mintai’r Maer, y Cynghorwyr a Swyddogion y Cyngor wedyn yn troi i wynebu Cofeb y Ffiwsilwyr Cymreig.



Am 10.59am, cenir y “Caniad Olaf” a chynhelir dau funud o dawelwch. (Gofynnwn i chi blygu pen ar y pwynt hwn)



Ar ddiwedd y ddau funud, cenir “Caniad y Bore”. (Gofynnwn i chi godi’ch pen ar y pwynt hwn)



Bydd y Maer ac yna eraill ym mintai’r Maer yn gosod torchau ar y Gofeb.



Yn ystod y cyfnod hwn, bydd gofyn i’r Pared ymlacio a bydd mintai’r Maer, Cynghorwyr a Swyddogion y Cyngor yn troi i wynebu’r gynulleidfa.



Darllenir y weddi isod yn Saesneg: 



O Dad tragwyddol, cofiwn am y rhai yr wyt ti wedi’u casglu o derfysg rhyfel i heddwch dy bresenoldeb; boed i’r heddwch hwnnw dawelu ein hofnau ni, dod â chyfiawnder i holl bobl y ddaear a chreu cytgord rhwng y gwledydd, drwy ein Harglwydd Iesu Grist.” 

Bydd y gynulleidfa’n dweud “Amen. 



Darllenir y weddi isod yn saesneg: 



“Dduw hollalluog, ein Tad yn y nef, cofiwn gyda diolch y rhai a wnaeth yr aberth mwyaf i ni yn ystod cyfnodau o ryfel yn y ganrif ddiwethaf a hyd heddiw. Gweddïwn na fu iddynt golli eu bywydau’n ofer. 

Drwy dy ras di, boed i ni allu ymroi ein hunain o’r newydd i’r achos dros gyfiawnder, rhyddid a heddwch; a rho i ni’r doethineb a’r nerth i greu gwell byd, er anrhydedd a chlod i dy enw di; Drwy ein Harglwydd Iesu Grist.. 

Bydd y gynulleidfa’n dweud “Amen”. 



Wedyn, cenir yr emyn canlynol gan bawb, yn Saesneg: 



O Dduw, ein cymorth ym mhob oes,

A'n gobaith tra bo byd,

Ein cysgod dan bob tymestl groes,

A'n bythol noddfa glyd.



Dan gysgod dy orseddfa bu

Preswylfa'r saint mewn hedd;

Digonol yw dy fraich o'n tu,

A golwg ar dy wedd.



Cyn llunio ffurf un hanfod byw,

Na gosod seiliau byd,

O dragwyddoldeb Ti wyt Dduw,

Parhei yr un o hyd.



Mil o flynyddoedd yn dy ŵydd

Fel doe yn cilio sydd,

Neu fore-wyliadwriaeth fer

Yn darfod gyda'r dydd.



Dwg amser, fel llifeiriant cryf,

O'i flaen holl oesau'r llawr;

Yn angof ânt fel breuddwyd brau

Ddiflanna gyda'r wawr.



O Dduw, ein cymorth ym mhob oes,

A'n gobaith tra bo byd,

Bydd Geidwad inni dan bob croes,

A'n bythol noddfa glyd. 



Gwrando ar y gair gan Dduw



Bydd y darllenydd yn darllen yn Saesneg: 



“Gwrandewch ar y geiriau yma o’r Testament Newydd (Mathew 5:1–12)”



“Dywedodd Iesu: “Gwyn eu byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd.

Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cânt hwy eu cysuro.

Gwyn eu byd y rhai addfwyn, oherwydd cânt hwy etifeddu'r ddaear.

Gwyn eu byd y rhai trugarog, oherwydd cânt hwy dderbyn trugaredd.

Gwyn eu byd y rhai pur eu calon, oherwydd cânt hwy weld Duw.

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw'n blant i Dduw.

Gwyn eu byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd.

Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd; felly yn wir yr erlidiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi.”



Cydweddȉo



Arweinir y weddi: 



Gadewch i ni weddïo dros bob un sy’n dioddef o ganlyniad i wrthdaro, a gofyn i Dduw am heddwch:

Dros y dynion a’r merched fu’n gwasanaethu ac a fu farw yn ffyrnigrwydd rhyfel, a Duw yn adnabod ac yn cofio am bob un;

O Dduw, rho inni heddwch”

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch”



Dros y rhai sy’n eu caru yn farw fel pan oeddent yn fyw, gan gynnig trallod ein galar a thristwch ein colled;

O Dduw, rho inni heddwch”

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch”



Dros holl aelodau’r lluoedd arfog sydd mewn perygl heddiw, gan gofio teuluoedd, ffrindiau a phob un sy’n gweddïo iddynt ddychwelyd yn ddiogel;

O Dduw, rho inni heddwch”

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch



Dros ferched, plant a dynion nad ydynt yn y lluoedd arfog, ond y mae eu bywydau wedi’u hanffurfio gan ryfel neu derfysg, gan ddwyn i gof, mewn edifeirwch, wylltineb a chasineb dynoliaeth;

O Dduw, rho inni heddwch”

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch; 





Dros rai sy’n gweithio i greu a chadw heddwch, a chadw’r byd hwn yn ddiogel ac yn rhydd;

O Dduw, rho inni heddwch”

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch”



Dros yr holl rai sy’n ysgwyddo baich a braint arweinyddiaeth – yn wleidyddol, yn filwraidd ac yn grefyddol;

gan ofyn am ddoethineb a phenderfyniad i chwilio am heddwch a chymodi.

O Dduw, rho inni heddwch”

Bydd pob un sy’n bresennol yn ateb, yn Saesneg “Rho inni heddwch



Pawb i ymuno a’i gilydd yng Ngweddi’r Arglwydd yn eu mamiaith / 



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 nerth a’r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.



Ymated Mewn Gobaith Ac Ymrwymiad 



Bydd Mr Arthur Massey gan gynrychioli’r Burma Star Association, yn dweud yn Saesneg:



“Pan ewch tuag adref, dywedwch amdanom,

Er mwyn eich yfory, rhoi heddiw a wnaethom.”

. 



Bydd yr emyn canlynol yn cael ei ganu gan y gynulleidfa, yn Saesneg: 



Mae nerth dy fraich, Dragywydd Iôr,

Yn lleddfu terfysg gwyllt y môr,

Yr heli, ar d’orchymyn di,

A erys yn nherfynau’r lli’:

O clyw y gri a ddaw o’m bron

I gadw’r rhai ar hynt y don.



Tawelu’r dyfroedd, Grist fab Mair,

A wnaethost wrth lefaru’r gair,

Fe gerddaist ar yr eigion du,

A lleddfu’r ddrycin o bob tu:

O clyw y gri a ddaw o’m bron

I gadw’r rhai ar hynt y don.



O Ysbryd Glân, a welai rym

Y dyfroedd maith yn corddi’n llym,

A gais lonyddwch ar eu gwedd,

A rhoi, yn lle’r ystormydd, hedd:

O clyw y gri a ddaw o’m bron

I gadw’r rhai ar hynt y don.



O Drindod nerth a chariad nef,

Achubiaeth rhag y dymestl gref,

Rhag craig a gelyn, dŵr a thân,

Nes cyrraedd hafan traethau glân.





Y weithred ymrwymo yn Saesneg: 



Dewch i ni ymrwymo i fyw’n gyfrifol, gwasanaethu’n ffyddlon a cheisio cyfiawnder.”

“A wnewch chi ymdrechu i sicrhau popeth sy’n arwain at heddwch?”



Ateba’r gynulleidfa “Gwnawn”.



“A wnewch chi geisio gwella clwyfau rhyfel?”



Ateba’r gynulleidfa “Gwnawn”.



“A wnewch chi weithio i greu dyfodol cyfiawn i ddynoliaeth?”



Ateba’r gynulleidfa “Gwnawn”.



Dduw trugarog, cynigiwn i ti’r ofnau sydd ynom sydd heb eto wedi’u trechu gan gariad: Boed i ni dderbyn y gobaith yr wyt ti wedi’i roi yng nghalonnau’r bobl, a byw bywydau cyfiawn, dewr a thrugarog: Drwy Iesu Grist ein Gwaredwr. 



Y gynulleidfa’n dweud “Amen”.



Bydd Aelodau penodol o fintai’r Maer rŵan yn mynd ymlaen i’r Neuadd Goffa i osod torchau eraill. 



Bydd mintai’r Maer, Cynghorwyr a Swyddogion y Cyngor wedyn yn troi i wynebu Cofeb y Ffiwsilwyr Cymreig.



Bydd gofyn wedyn i gynrychiolwyr unigolion a sefydliadau eraill osod eu torchau ar y Gofeb.



Ar ôl gorffen gosod eu torchau, bydd mintai’r Maer yn dychwelyd at y Gofeb.



The Parade will be called to attention 



Bydd y Parêd yn cael ei alw i ymsythu eto a bydd mintai’r Maer, Cynghorwyr a Swyddogion y Cyngor yn troi i wynebu’r gynulleidfa.



Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi

Gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri;

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad

Tros ryddid collasant eu gwaed.



Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,

Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,

O bydded i’r hen iaith barhau.



Bydd saib fer wedyn i godi’r baneri.



Bydd y gynulleidfa’n canu God Save The King



God save our Gracious King

Long live our noble King,

God save the King;

Send him victorious, happy and glorious

Long to reign over us

God save the King 



Y Fendith 



Defnyddir y fendith isod:



O Dduw, rho ras i’r rhai sydd yma gyda ni; gorffwys i’r rhai sydd wedi ein gadael; undeb, heddwch a chytgord i’r Eglwys, y Brenin, y Gymanwlad a holl bobl y ddaear; a bywyd tragwyddol i ni a holl wasanaethwyr Duw.”

Bydd y rhai sy’n bresennol yn ateb “Amen 



Bydd y Maer ac Aelodau o’r fintai saliwtio yn mynd ymlaen i’r man saliwtio ar Stryt Caer. Bydd y saliwt yn cael ei gwneud gan y Maer, y Cyrnol N J Lock OBE, Lt Col Mark Powell, neu Is-arglwydd Raglaw Clwyd, Uchel Siryf Clwyd a Phrif Weithredwr CBSW. Ar ôl iddynt adael, bydd gofyn i’r Parêd ymlacio, ac ar ôl hynny bydd criwiau’n ffurfio ar gyfer yr orymdaith i Stryt Caer.



Seindorf Byddin yr Iachawdwriaeth gyda chaniatâd caredig Prif Swyddog Corfflu Neuadd Wrecsam. 
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