TREFN Y
GWASANAETH

Paratowyd y gwasanaeth i’w
ddefnyddio’n lleol gydag Offrwm y
Pasg gan Ferched Methodistaidd ym
Mhrydain ar ran Cronfa’r Genhadaeth
Fyd-eang. Mae’r weithred hon o addoliad
yn galluogi’r Eglwys Fethodistaidd ym
Mhrydain ac Iwerddon i gyfrannu at
waith ein 65 Partner Eglwys dramor.

Caniad arweiniol/galwad i addoli
CFf 36 Wel dyma hyfryd fan (pennill cyntaf, yn gynulleidfaol neu gellid cael côr)

Croeso
Croeso i oedfa Offrwm y Pasg. Thema eleni yw ‘Byrddau mwy, rhwystrau llai’,
a ysbrydolwyd gan y geiriau “Pan fydd gennych fwy nag mae arnoch ei angen,
dylech ddarparu bwrdd mwy, nid codi rhwystr mwy o amgylch y bwrdd.” Yn
ystod y gwasanaeth hwn, byddwn yn cysegru Offrwm y Pasg, sydd i gyd yn
mynd i Gronfa’r Genhadaeth Fyd-eang, a reolir gan yr Eglwys Fethodistaidd ym
Mhrydain. Byddwn yn gweld lluniau a chlywed storïau am bobl ledled y byd
sydd yn ymateb i alwad Duw i ddangos lletygarwch cynhwysfawr a haelioni
syfrdanol. Wrth inni rannu’r storïau hyn, byddwn yn gofyn i Dduw ein hannog,
ein herio a’n bendithio. Gweddïwn am ras a gostyngeiddrwydd i rannu ein bara
beunyddiol ag eraill, i wneud ein byrddau yn fwy ac i ddymchwel y rhwystrau
sydd mor aml yn ein gwahanu.

Emyn
CFf 320 Iesu, Iesu, rwyt ti’n ddigon

Gweddi o addoliad a diolch
Gweddïwn.
O Dduw hael, deuwn ynghyd yma i gwrdd â thi dy hun.
Addolwn di yn dy fawredd a’th nerth.
Molwn di am dy greadigaeth ddihysbydd, dy ddarpariaeth hael, dy gariad
diderfyn.
Diolchwn i ti am dy bresenoldeb gyda ni, Dad, Mab ac Ysbryd Glân.
Diolchwn dy fod yn gwahodd y greadigaeth gyfan i rhannu ynghyd a chyd-fyw.
Amen.

Darlun 1
Byrddau mwy yng ngwledydd Prydain
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Salm 146
Gellir ei darllen yn atebiadol

Darlun 2
Byrddau mwy yn Ne Affrica

Emyn
CFf 379 Lle bynnag wyt, O Grist

Gweddi o gyffes
Arglwydd Iesu Grist, Bara’r Bywyd, deuwn ger dy fron gan gyffesu
na fuom bob amser yn hael gyda’r rhoddion a roddaist ti i ni.
Rydym yn aml wedi bod yn hunanol gyda’r pethau sydd gennym
Arglwydd, maddau i ni a chynorthwya ni i fod yn fwy hael
Rydym yn aml wedi anwybyddu anghenion pobl eraill
Arglwydd, maddau i ni a chynorthwya ni i fod yn fwy hael
Rydym yn aml wedi gwarafun rhoi o’n hamser
Arglwydd, maddau i ni a chynorthwya ni i fod yn fwy hael
Nid ydym wedi caru eraill fel y ceraist ti ni
Arglwydd, maddau i ni a chynorthwya ni i fod yn fwy hael
Arglwydd, maddau i ni am fethu â dy weld di yn ein cymydog. Cynorthwya ni i
garu ein gilydd fel y ceraist ti ni.
Yn dy enw di yr offrymwn ein gweddi. Amen.

3

Gweddi’r Arglwydd
Cydadrodd neu gydganu

Darlun 3
Byrddau mwy ym Mangladesh

Emyn
CFf 756 Gwna fi fel pren planedig, O fy Nuw

Darlun 4
Byrddau mwy yn yr Almaen

Darlleniad
Eseia 58:1-12

Darlun 5
Byrddau mwy yn Ethiopia

Darlleniad
Ioan 6:1-13

Myfyrdod
(dewisol)
Byrddau mwy, rhwystrau llai
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Gweddïau o eiriolaeth
O Dduw graslon, anfon dy Ysbryd i’n cynorthwyo wrth inni offrymu ein
gweddïau o eiriolaeth.
Gweddïwn dros yr Eglwys drwy’r holl fyd, ar i ni mewn ffydd ac undod
gael ein hadnewyddu’n gyson gan dy Ysbryd Glân er mwyn inni genhadu a
gwasanaethu. Cofiwn yn arbennig am ein partneriaid mewn cenhadaeth.
Arglwydd, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi.
Gweddïwn dros bobloedd y byd a thros arweinwyr y cenhedloedd, ar iddynt
geisio cyfiawnder, rhyddid a heddwch i bawb.
Arglwydd, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi.
Gweddïwn dros y rhai sy’n ymdrechu i roi ymgeledd i bobl sy’n wynebu newyn
a thlodi, a’r rhai sy’n ceisio galluogi pawb ym mhob cymuned i gyflawni eu
potensial. Rho iddynt gydymdeimlad, dealltwriaeth a doethineb.
Arglwydd, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi.
Gweddïwn dros y rhai yr ydym ninnau’n byw ac yn gweithio yn eu plith.
Cynorthwya ni i ymestyn allan at ein cymdogion, i wrando’n astud ar ein gilydd
ac i weithio gyda’n gilydd er mwyn creu cymunedau heddychlon.
Arglwydd, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi.
Ynot ti, ein Tad nefol, un teulu ydym ar y ddaear ac yn y nef. Dyro inni ras er
mwyn inni wasanaethu Crist yn ein gilydd a charu fel y mae ef yn ein caru ni.
Arglwydd, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi.
Dduw trugarog, derbyn ein gweddïau er mwyn dy Fab, ein Gwaredwr Iesu
Grist. Amen.
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– Cesglir Offrwm y Pasg i gyfeiliant cerddoriaeth –
Dywedwn gyda’n gilydd
Arglwydd ein Duw, haelionus a chroesawgar, gofynnwn i ti
fendithio’r arian hwn a’r rhai sydd wedi ei roi. Boed i Gronfa’r
Genhadaeth Fyd-eang a’n holl Bartner Eglwysi fod yn fodd i wneud
byrddau’n fwy a rhwystrau’n llai, ym mhob cwr o’th fyd. Boed i
ninnau ymestyn allan gyda chariad a gras yn ein cymunedau, wrth
inni roi a derbyn, gan ein gilydd a chennyt ti. Amen.

Ymateb
Mewn ennyd fer o fyfyrdod tawel, ystyriwch sut y gallwch ymateb i’r
her i estyn croeso i eraill nad ydych yn eu hadnabod yn dda. Ar ôl y
gwasanaeth hwn, neu dro arall, efallai y bydd cyfle i ni rannu lluniaeth.
Os bydd cyfle o’r fath, ceisiwch siarad â rhywun nad ydych wedi ei
gyfarfod o’r blaen neu nad ydych yn ei adnabod yn dda iawn. Cofiwch
na fydd rhai pobl yn gallu symud yn rhwydd i ran arall o’r capel ac felly
bydd angen i bwy bynnag sydd yn medru fynd atyn nhw.

Emyn
CFf 816 Cofia’r newynog, nefol Dad

Bendith
Gadewch inni fynd allan i’r byd, yn bobl i Dduw, gyda’n bryd ar wneud
byrddau’n fwy a rhwystrau’n llai, yn enw Crist. Amen.
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CFf 817 Gwrando di, O Dduw’r cenhedloedd
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