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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Sul y Mamau / Tadau

Darlleniad 1: Exodus 2: 1-10
Darlleniad 2: Luc 15: 8-32

Ein Tad sanctaidd, diolchwn i ti am ein cartrefi ac am ein teuluoedd,
ac am gael tad a mam i’n caru, i dylanwadu arnom, i’n hamddiffyn,
i’n dysgu ac i’n harwain.

Bendigwn dy enw am ein hanwyliaid a ofalodd amdanom pan
oeddym yn wan ac yn ddiymadferth ac a roddodd i ni o’u gorau
gan ofalu am ymborth a dillad, cyfle a chefnogaeth.  Mae arnom
ddyled iddynt am eu cariad a’u haberth.

Pâr i ni ddiolch a gwerthfawrogi y gofal a’r cariad a amlygwyd tuag
atom ym more oes.  Diolchwn i ti am y berthynas arbennig sydd
rhyngom, lle mae cariad yn rheoli, lle y ceir amynedd, tiriondeb a
thrugaredd, lle y mae cyd-lawenhau, cyd-ddealltwriaeth a chydgario
baich mor naturiol ac mor barod.

Mawrygwn y fraint inni gael ein magu ar aelwydydd dan dy
arglwyddiaeth di.  Diolchwn i ti am rieni ac eraill a fu’n ein meithrin
mewn ffydd ac a ddysgodd inni beth sy’n bwysig, ac a fu yn ein
harwain i’th addoli a’th adnabod.  Diolchwn am y modd yr wyt ti’n
ein caru, yn ein cynnal a’n cyrraedd trwy ein teuluoedd.

Diolchwn am yr aelwyd a gawsom, ac am y gofal, y consýrn, a’r
gynhaliaeth a fu trosom.  Diolchwn am bob ffyddlondeb a chariad a
fendithiodd ein llwybrau.  Diolchwn am y bendithion a gawsom yn
ein cartrefi; am brofi cariad tad a mam a chyfeillgarwch brawd a
chwaer; am y berthynas glòs rhwng aelodau o’r teulu.

Diolchwn am bob dylanwad, hyfforddiant a chefnogaeth a’n
paratôdd ar gyfer bywyd.  Diolchwn am wersi’r aelwyd lle y
magwyd ni, am y disgyblu a fu arnom trwy fyw gydag eraill yn yr
un cwmni.  Diolch am yr hyn a gyfrannwyd i’n bywyd ni drwy
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fywyd y rhai a’n carodd, ac am y feithrinfa naturiol a’n gosododd ar
ffordd bywyd.  Cofiwn am y gofal a fu trosom yn ystod cystudd ac
afiechyd.

Wrth inni ddiolch am yr hyn a brofasom mewn bywyd, cyflwynwn i
ti deuluoedd ein dydd, yn arbennig y rhai sydd mewn dryswch a
digalondid, mewn hiraeth a helbul.  Gwared ni rhag y dylanwadau
cyfrwys, grymus sydd heddiw’n tanseilio yr uned deuluol.

Erfyniwn arnat i gofio am holl blant y llawr, na wyddant beth yw
gofal a chariad rhieni.  Bydd drugarog wrth dy blant, lle bynnag y
bônt ac yn arbennig y rhai sy’n dioddef oherwydd rhyfeloedd,
afiechyd, newyn, dinistr ac eisiau.

Cofiwn, O! Dad nefol, am y rheiny sy’n profi casineb a
chreulondeb ac sy’n cael eu cam-drin.

Wrth i ni gyflwyno pob cartref i’th sylw, erfyniwn arnat i’w
bendithio a’u cynnal yn nerth dy gariad.  Er mwyn Iesu Grist.
Amen.

Graham Floyd


