
 

 

 

 

 

 

 

TREFN YR OFFEREN 



 
 

O. Yn enw’r Tad a’r Mab  a’r Ysbryd Glân. 
 

P. Amen 
 

O. Yr Arglwydd a fo gyda chwi 
 

P. A chyda thithau 
 

   

 

 

GWEITHRED O EDIFEIRWCH 
 

Frodyr a chwiorydd,  

gadewch inni gydnabod ein pechodau gerbron Duw,  

er mwyn bod yn gymwys i weinyddu’r dirgeleddau sanctaidd. 
 

O. Fe'th  anfonwyd  i  iachau'r  rhai  edifar  o  galon:    

Arglwydd, trugarha wrthym.  
 

P. Arglwydd, trugarha wrthym. Neu: Kyrie, eleison. 
 

O. Fe ddaethost i alw pechaduriaid:  

Crist, trugarha wrthym. Neu: Christe, eleison 
 

P. Crist, trugarha wrthym, Neu: Christe, eleison 

 

O. Ti    sy'n   eistedd    ar   ddeheulaw'r   Tad,    i    eiriol drosom:  

Arglwydd, trugarha wrthym. Neu: Kyrie, eleison 
 

P. Arglwydd, trugarha wrthym. Neu: Kyrie, eleison 
 

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym,  

a maddau ein pechodau,  

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. 
 

Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, 

ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion o ewyllys da. 

Moliannwn di,  

bendithiwn di, 

addolwn di,  

gogoneddwn di, 

diolchwn i ti am dy fawr ogoniant, 

Arglwydd Dduw, frenin nefol, 

Duw Dad Hollalluog. 

Arglwydd Iesu Grist, yr unig-anedig Fab, 

Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad, 

tydi sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd,  

trugarha wrthym; 

tydi sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd,  

derbyn ein gweddi; 

tydi sy'n eistedd ar ddeheulaw'r Tad,  

trugarha wrthym. 

Oblegid ti yn unig sy'n sanctaidd, 

ti yn unig yw'r Arglwydd, 

ti yn unig, Iesu Grist, sy'n oruchaf, 

gyda'r Ysbryd Glân  

yng ngogoniant Duw Dad.  

Amen. 

 
 

O. Gweddïwn.  

 
O Dduw, a gododd Ddewi dy esgob yn nawddsant i Gymru, 
yn llawn o ysbryd doethineb, yn huawdl ei air,  
yn daer ei weddi ac yn ddyfal ei ofal dros y praidd: 
dyro trwy ei eiriolaeth ef i'th Eglwys ffynnu ar y ddaear, 
a'th foli a'th anrhydeddu di’n wastadol. 
 

 

P. Amen. 

 



GWASANAETH Y GAIR 

 

D. Gogoniant i Dduw am ei Air. 

P. Diolch i ti, O Dduw. 

 

Yr Efengyl 

 

O. Yr Arglwydd a fo gyda chwi. 

P. A chyda thithau  
 

O. Darlleniad o'r Efengyl sanctaidd yn ôl E. 

P. Gogoniant i ti, O Arglwydd  

++++++ 

O. Gogoniant i Dduw am ei Air.  

P. Moliant i ti, O Grist. The Liturgy of the Eucharist  

 

++++++++++++++++++++++ 

 

O. Bendigedig wyt ti, Arglwydd Dduw'r holl fyd,  

am inni dderbyn  

o'th gyflawnder y bara yr ydym yn ei offrymu i ti,  

ffrwyth y ddaear a gwaith dwylo dynion;  

oblegid ohono y daw i ni fara'r bywyd. 

P. Bendigedig yw Duw yn dragywydd  

 

 

O. Bendigedig wyt ti, Arglwydd Dduw'r holl fyd,  

am inni dderbyn o'th gyflawnder y gwin yr ydym yn ei 

offrymu i ti, ffrwyth y winwydden a gwaith dwylo dynion;  

oblegid ohono y daw i ni ddiod ysbrydol. 

P. Bendigedig yw Duw yn dragywydd 

 

O. Gweddïwch, frodyr a chwiorydd, ar fod fy aberth i a'ch 

 aberth chwithau'n gymeradwy gan Dduw Dad Hollalluog. 
 

P. Derbynied yr Arglwydd yr aberth o'th ddwylo,  

er mawl a gogoniant i'w enw,  

ac er lles i ni,  

ac i'w Eglwys sanctaidd oll.             Amen.  
 



THE EUCHARISTIC PRAYER  
 

Yr Arglwydd a fo gyda chwi.  

A chyda thithau.  
 

Dyrchafwn ein calonnau  

Yr ydym wedi'u dyrchafu at yr Arglwydd.  
 

Diolchwn i'r Arglwydd ein Duw.  

Addas a chyflawn ydyw.  

 

 

.............. gan ddweud ag un llais: 

 

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd, 

Arglwydd Dduw'r lluoedd. 

Mae nef a daear yn llawn o'th ogoniant. 

Hosanna yn y goruchaf. 

Bendigedig yw'r Hwn sy'n dyfod yn enw'r Arglwydd. 

Hosanna yn y goruchaf. 

 

GWEDDI EWCHARISTAIDD 2 

 

Dyma ddirgelwch y Ffydd: 
 

Iachawdwr y byd, iachâ ni;  

trwy dy groes a'th atgyfodiad,  

yr wyt wedi ein rhyddhau. 

 
 

Trwyddo ef, a chydag ef, ac ynddo ef,  

y mae i ti, Dduw Dad Hollalluog,  

yn undod yr Ysbryd Glân,  

bob anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. 
 

P. Amen.  

 



 .Y Cymun 
 

 O:  Gan ddilyn ei athrawiaeth a'i gyfarwyddyd, ymunwn yn 

 hyderus yn ei weddi ef, gan ddweud: 
 

P. Ein Tad, y sy yn y nefoedd, 

sancteiddier dy enw, 

deled dy deyrnas, 

bydded dy ewyllys, 

ar y ddaear megis yn y nef. 

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. 
 

O.  Gwared ni, Arglwydd, rhag pob drwg,  

a dyro o'th dosturi dangnefedd yn ein dyddiau,  

fel, trwy gymorth dy drugaredd,  

y byddom bob amser yn rhydd oddi wrth bechod  

ac yn  ddiogel rhag pob aflonyddwch;  

gan ddisgwyl ymgyflawniad  ein gobaith,  

ac ymddangosiad ein Hiachawdwr Iesu Grist. 
 

P.  Canys eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, 

 yn dragywydd. 
 

O.  O Arglwydd Iesu Grist,  

a ddywedodd wrth dy apostolion: 

Tangnefedd a adawaf i chwi,  

fy nhangnefedd a roddaf i chwi,  

nac edrych ar ein pechodau, ond ar ffydd dy Eglwys;  

a dyro iddi'n rhodd y tangnefedd a'r undeb a fynni di, 

 sy'n byw ac yn  teyrnasu yn oes oesoedd. 
 

P.  Amen. 

 

O.  Tangnefedd yr Arglwydd a fo gyda chwi bob amser. 

P. A chyda thithau. 

O. Mynegwn dangnefedd wrth ein gilydd. 



Oen   Duw,   sy'n   dwyn   ymaith   bechodau'r   byd, 

trugarha wrthym. 

Oen  Duw,  sy'n  dwyn  ymaith  bechodau'r  byd,  

trugarha wrthym. 

Oen Duw, sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd,   

dyro i ni dangnefedd. 

 

O. Wele Oen Duw,  

wele'r hwn sy'n dwyn ymaith  bechodau'r byd. 

Gwyn eu byd y rhai a elwir i wledd yr Oen. 

 

P.  Arglwydd, nid wyf i'n deilwng iti ddyfod dan fy nho,  

 eithr yn unig dywed y gair a daw fy enaid yn iach. 

 

 

WEDI’R CYMUN 

 

Gweddïwn. 

O Arglwydd,  
fel y bu cyfranogi o Gorff a Gwaed dy Fab yn gynhaliaeth einioes i 
Ddewi,  
bydded felly i ninnau yn lluniaeth ac yn llawenydd ar ein taith,  
gan ein cadw yn ffyddlon i'th wirionedd a'th gariad. 
 

P. Amen.  

 

The Concluding Rites  

 

O. Yr Arglwydd a fo gyda chwi. 
 

P. A chyda thithau. 
 

O. Bendith Duw Hollalluog a fo gyda chwi,  

 y Tad a'r Mab  a'r Ysbryd Glân. 

P. Amen. 

  

O. Awn ymaith mewn tangnefedd.  
 

P.  Diolch i ti, O Dduw. 



 

 

 


