GWEDDIAU A DIOLCHIADAU
AR AMRYW ACHOSION;
¶ I’w harfer o flaen y ddwy Weddi ddiweddaf o’r Litani, neu o’r Foreol a’r Brydnhawnol
Weddi.

amlhâ’r pysgod; Edrych, attolwg, ar adfyd dy bobl; a chaniattâ
am y prinder a’r drudaniaeth (yr ym ni yr awr hon yn eu
dïoddef yn gwbl gyfiawn am ein hanwiredd) iddynt, trwy dy
drugarog ddaioni di, ymchwelyd yn rhad ac yn helaethrwydd, er
cariad ar Iesu Grist ein Harglwydd; i’r hwn, gyd â thydi a’r
Yspryd Glân, y bo ‘r holl anrhydedd a’r gogoniant, yr awr hon
ac yn oes oesoedd. Amen.

GWEDDIAU.
Am Wlaw.
Dduw, nefol Dad, yr hwn trwy dy Fab Iesu Grist a
addewaist i bawb a geisiant dy deyrnas a’th gyfiawnder,
bob peth angenrheidiol i’w cynhaliaeth corphorol; Danfon i ni
wrth ein hangenoctid hwn, ni a attolygwn i ti, gyfryw wlaw a
chawodydd cymhedrol, modd y derbyniom ffrwythau ‘r ddaear
i’n mwyniant ni, ac i’th ogoniant dithau, trwy Iesu Grist ein
Harglwydd. Amen.

O

Neu hon.
Dduw, drugarog Dad, yr hwn, yn amser Elisëus y
prophwyd, a droaist yn ddisymmwth y prinder mawr a’r
drudaniaeth yn Samaria yn helaethrwydd a rhad; Cymmer
drugaredd arnom, fel y bo i ni, y rhai am ein pechodau a boenir
yr awr hon â’r cyffelyb adfyd, dderbyn yr un fath brydol
gymmorth: Trwy dy nefol fendith par gynnyrch ar ffrwythau’r
ddaear; a chaniattâ fod i ni, sy ‘n derbyn dy haelionus lawnder,
arferu ‘r unrhyw i’th ogoniant di, i gymmorth eraill y sy ‘n dwyn
eisiau, ac i’n diddanwch ein hunain; trwy Iesu Grist ein
Harglwydd. Amen.

O

Am Dywydd teg.
OLL-alluog Arglwydd Dduw, yr hwn am bechod dyn a
foddaist unwaith yr holl fyd, oddi eithr wyth-nyn o bobl,
ac ar ol hynny o’th fawr drugaredd a addewaist na’s distrywit ef
felly byth drachefn; Yn ostyngedig ni a attolygwn i ti, er i ni am
ein hanwireddau gyfiawn haeddu pla o wlaw a dyfroedd; etto,
wrth ein gwir edifeirwch, danfon i ni y cyfryw dywydd a hinon,
fel y derbyniom ffrwythau’r ddaear mewn amser dyladwy; ac y
dysgom drwy dy gospedigaeth wellhâu ein bucheddau, ac am dy
fwynder roddi i ti foliant a gogoniant; trwy Iesu Grist ein
Harglwydd. Amen.

H

Ar amser Drudaniaeth a Newyn.

O

Dduw, Dad o’r nef, trwy ddawn pa un y disgyn y gwlaw,
y mae ‘r ddaear yn ffrwythlawn, yr hilia anifeiliaid, ac yr

Ar amser Rhyfel a Therfysgau.
OLL-alluog Ddu, Brenhin yr holl frenhinoedd, a Phenllywiawdwr pob peth, yr hwn ni ddichon neb creadur
wrthladd ei nerth, i’r hwn y perthyn o gyfiawnder gospi
pechaduriaid, a bod yn drugarog wrth y rhai a fyddont Wir
edifeiriol; Cadw a gwared nyni, yn ostyngedig ni a attolygwn i ti,
rhag dwylaw ein gelynion; gostwng eu balchder, gwareiddia eu
drygioni, a gwaradwydda eu bwriadau; modd y gallom, yn
arfogion gan dy amddiffyn di, fod byth yn gadwedig rhag pob
perygl, i’th ogneddu di yr hwn wyt unig roddwr pob
buddugoliaeth, trwy haeddedigaethau dy un Mab Iesu Grist ein
Harglwydd. Amen.

H

Yn amser Pla cyffredin, neu Glefyd.
OLL-alluog Dduw, yr hwn yn dy lid a anfonaist bla ar dy
bobl dy hun yn yr anialwch, oblegid eu gwar-sythni a’u
gwrthryfel yn erbyn Moses ac Aaron; ac hefyd, yn amser y
brenhin Dafydd, a leddaist â phla ‘r nodau ddengmil a
thriugeinmil, ac yn y man, gan gofio dy drugaredd, a gedwaist
y lleill; Trugarhâ wrthym wir bechaduriaid, â’r rhai yr ymwelir yr
awr hon â dirfawr haint a marwolaeth; fel megis y pryd hwnnw
y derbyniaist gymmodaeth, ac y gorchymynaist i’r Angel
dinystriol beidio â chospi, felly bod yn awr yn deilwng gennyt
wrthladd oddi wrthym y bla a’r gofidus haint yma; trwy Iesu
Grist ein Harglwydd. Amen.

H

¶ Yn Wythnosau y Cyd-goriau, i’w dywedyd bob dydd dros y rhai a
fyddant i dderbyn Urddau Cyssegredig.
OLL-alluog Dduw, ein Tad nefol, yr hwn a brynaist it’
Eglwys gyffredinol trwy werthfawr waed dy anwyl Fab;
Edrych yn ddarbodus ar yr unrhyw; ac ar hyn o amser
cyfarwydda a llywia felly feddyliau dy weision yr Esgobion a
Bugeiliaid dy braidd, fel na ddodont ddwylaw yn ebrwydd ar
neb, eithr bod iddynt ddewis yn ffyddlon ac yn bwyllog rai
cymmwys i wasanaethu yn sanctaidd Weinidogaeth dy Eglwys.
A dyro dy ras a’th fendith nefol i’r sawl a urddir i bob
swyddogaeth sancteiddlân; fel y bo iddynt trwy eu buchedd a’u
hathrawiaeth osod allan dy ogoniant di, a hyfforddio
iachawdwriaeth pawb oll; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

H

Neu hon.
OLL-alluog Dduw, rhoddwr pob dawn daionus, yr hwn
o’th ddwyfol ddarbodaeth a osodaist amryw Raddau yn dy
Eglwys; Ni yn ufudd a attolygwn i ti roddi dy ras i’r sawl oll a
alwer i bob Swydd a Gweinyddiaeth yn yr unrhyw; ac felly
cyflawna hwynt â’th wir Athrawiaeth, a chynnysgaedda hwynt
â diniweidrwydd buchedd, fel y gwasanaethont yn ffyddlon ger
dy fron, i ogoniant dy ddirfawr Enw, ac er lles i’th Eglwys
sanctaidd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

H

¶ Gweddi a ellir ei dywedyd ar ol pob un o’r rhai o’r blaen.
Dduw, yr hwn bïau o naturiaeth a phrïodoldeb drugarhâu
yn wastad a maddeu, derbyn ein hufudd weddïau; ac er
ein bod ni yn rhwym gan gaethiwed cadwynau ein pechodau, er
hynny dattoder ni gan dosturi dy fawr drugaredd, er anrhydedd
Iesu Grist ein Cyfryngwr a’n Dadleuwr. Amen.

O

¶ Gweddi dros Oruchel Lys y Parliament, i’w dywedyd tra byddont yn
eistedd.
Dduw grasusaf, yn ufudd attolygwn i ti, megis dros y
Deyrnas hon yn gyffredinol, felly yn enwedig dros yr
Uchel Lys Parliament, ymgynnulledig yr awrhon dan ein
duwiolaf a’n grasusaf Frenhin; Deilyngu o honot lywio a
llwyddo eu holl ymgynghoriadau er dyrchafiad i’th Ogoniant, er
daioni i’th Eglwys, ac er dïogelwch, anrhydedd, a llwyddiant i’n
Brenhin a’i Arglwyddiaethau; trwy eu llafur hwy felly trefner a
gwastattâer pob peth ar y sail oreu a chadarnaf, fel y bo
heddwch a dedwyddwch, gwirionedd a chyfiawnder, ffydd a
duwioldeb, yn sefydlog yn ein plith trwy ‘r holl genhedlaethau.
Hyn, a phob peth arall anghenraid iddynt hwy, i ni, ac i’th
Eglwys oll, yr ím yn ostyngedig yn eu herfyn yn Enw a
Chyfryngdod Iesu Grist ein Harglwydd a’n Hiachawdwr
bendigedig. Amen.

O

¶ Colect neu Weddi dros bob Cyflwr o ddynion, i’w harfer pan na bo
osodedig dywedyd y Litani.
Arglwydd, Creawdwr a Cheidwad pob rhyw ddyn, yn
ostyngedig attolygwn i ti dros bob cyflwr a gradd o
ddynion, ar fod yn wiw gennyt hyspysu iddynt dy ffyrdd, dy
iachawdwriaeth i’r holl genhedloedd. Yn bennaf erfyniwn arnat
dros lwyddiannus gyflwr yr Eglwys Gatholig; fel, gan gael ei
harwain a’i llywio gan dy Yspryd grasusol, y caffo pawb yn eu
proffesu ac yn eu galw eu hunain yn Gristionogion eu tywys ar
híd ffordd y gwirionedd, a chynnal y ffydd mewn undeb

O

yspryd, rhwymyn tangnefedd, ac uniondeb buchedd. Yn
ddiweddaf, ni a orchymynwn i’th dadol amgeledd y rhai oll a
gystuddir mewn un modd, neu sydd yn gyfyng arnynt mewn
meddwl, corph, neu ystâd; [*yn enwedig y sawl dros ba rai y dymunir
ein gweddïau,] ryngu bodd i ti eu diddanu a’u cymmorth yn ol
angenrheidiau pob un; gan roddi iddynt amynedd dan eu
dÏoddefiadau, a dedwyddol ymwared o’n holl gystuddiau. A hyn
a erfyniwn er mwyn Iesu Grist. Amen.

Am gael Gwlaw.
Dduw, ein Tad nefol, yr hwn drwy dy rasol ragluniaeth
wyt yn peri i’r gwlaw cynnar a’r diweddar ddisgyn ar y
ddaear, fel y dygo ffrwyth er mwyniant dyn; Yr ydym ni yn rhoi
i ti ostyngedig ddïolch, fod yn wiw gennyt, wrth ein dirfawr
anghenraid, ddanfon i ni o’r diwedd wlaw hyfryd ar dy
etifeddaeth, a’i hireiddio pan oedd sech; i’n mawr ddiddanwch
ni dy weision anwiw, ac i ogoniant dy sanctaidd Enw; trwy dy
drugareddau yn Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

O

Am Dywydd teg.

FFURFIAU O DALU DIOLCH.
¶ Dïolch cyffredinol.
OLL-alluog Dduw, Tad yr holl drugareddau, yr ydym ni dy
weision annheilwng yn rhoddi i ti ddïolch gostyngeiddiaf
a ffyddlonaf am dy holl ddaioni a’th drugareddau i ni, ac i bob
dyn; [* yn arbennig i’r rhai y sydd yr awr hon yn ewyllysso offrymmu it’
eu mol-iannau a’u dïolch am y tosturi a ryglydd-aist iddynt yn ddiweddar.]
Ni a’th fendithiwn am ein creadigaeth, am ein cadwraeth, ac am
holl fendithion y bywyd hwn; eithr uwch law pob dim, am dy
anfeidrol gariad ym mhrynedigaeth y byd trwy ein Harglwydd
Iesu Grist; am foddion gras, ac am obaith gogoniant. Ac ni a
attolygwn i ti roddi i ni y cyfryw ddwys ac iawn ymsyniad ar dy
holl drugareddau, fel y bo ‘n calonnau yn ddiffuant yn
ddïolchgar; ac fel y mynegom dy foliant, nid â’n gwefusau yn
unig, eithr yn ein bucheddau; tywy ymroddi i’th wasanaeth, a
thrwy rodio ger dy fron mewn sancteiddrwydd ac uniondeb
dros ein holl ddyddiau; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, i’r hwn
gyd â thydi a’r Yspryd Glân, bydded yr holl anrhydedd a’r
gogoniant, byth bythoedd. Amen.

H

Arglwydd Dduw, yr hwn yn gyfiawn a’n darostyngaist ni
trwy dy ddiweddar bla o wlaw a dyfroedd anghymhedrol,
ac yn dy drugaredd a gymhorthaist ac a ddiddenaist ein
heneidiau trwy y tymhoraidd a’r bendigedig gyfnewid yma ar
dywydd; Nyni a foliannwn ac a ogoneddwn dy sanctaidd Enw
am dy drugaredd hon; ac a ddatganwn byth dy dosturi o
genhedlaeth i genhedlaeth; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

O

Am Helaethrwydd.
Drugaroccaf Dad, yr hwn o’th raslon ddaioni a
wrandewaist ddifrifol Weddïau dy Eglwys, ac a droaist ein
prinder ni a’n drudaniaeth yn rhad ac yn helaethrwydd; Yr
ydym yn rhoi i ti ostyngedig ddïolch ain dy ragorol haelioni yma
gan attolygu i ti barhâu dy garedigrwydd tu ag attom, fel y
rhoddo ein tir i ni ei ffrwythau toreithiog, i’th ogoniant di a’n
diddanwch ninnau; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

O

Am Heddwch ac Ymwared oddi wrth ein Gelynion.
OLL-alluog Dduw, yr hwn wyt gadarn dër amddiffynfa
i’th weision rhag wyneb eu gelynion; Yr ydym ni yn rhoddi
i ti foliant a dïolch am ein hymwared ni oddi wrth y mawr a’r
amlwg beryglon oedd yn ein hamgylchu: Yr ydym ni yn

H

cydnabod mai dy ddaioni di yw, na ‘n rhoddwyd ni i fynu yn
ysglyfaeth iddynt hwy; gan attolygu i ti yn wastadol barhâu dy
gyfryw drugareddau tu ag attom, fel y gwypo ‘r holl fyd mai tydi
yw ein Hachubwr a’n cadarn Waredwr ni; trwy Iesu Grist ein
Harglwydd. Amen.
Am adferu Heddwch cyffredinol Gartref
Tragywyddol Dduw, ein Tad nefol, yr hwn yn unig wyt yn
gwneuthur i ddynion fod yn unfryd mewn tí, ac yn
gostegu cynddeiriowgrwydd pobl angerddol ac afreolus; Ni a
fendithiwn dy Enw sanctaidd, am fod yn wiw gennyt lonyddu
y cythrwfl terfysgus a gyffrowyd yn ddiweddar yn ein plith; ac
yn ostyngedig yr attolygwn i ti ganiattâu i bawb o honom ras, i
rodio o hyn allan yn ufudd i’th orchymynion sanctaidd; a chan
fyw mewn buchedd lonydd a heddychol ym mhob duwioldeb
a gonestrwydd, i offrymmu yn ddibaid i ti ein haberth o foliant
a dÏolchgarwch am dy drugareddau hyn tu ag attom; trwy Iesu
Grist ein Harglwydd. Amen.

Y

Am Ymwared oddi wrth Bla y Nodau, neu neb rhyw Glefyd arall.
Arglwydd Dduw, yr hwn a’n harchollaist ni am ein
pechodau, ac a’n difeaist am ein hanwireddau, trwy dy
ddiweddar ymweliad gorthrwm ac ofnadwy; ac etto ynghanol dy
farnedigaethau a gofiaist dy drugaredd, ac a achubaist ein
heneidiau allan o safn angau; Yr ydym ni yn offrwm i’th dadol
ddaioni ein hunain, ein heneidiau, a’n cyrph, y rhai a waredaist
ti, i fod yn aberth bywiol i ti; gan foliannu a mawrygu yn
wastadol dy drugareddau ynghanol dy Eglwys ; trwy Iesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

O

Neu hon.
R ydym ni yn ostyngedig yn cyfaddef ger dy fron di,
Odrugaroccaf Dad, y gallasai yr holl gospedigaethau a
fygythir yn dy gyfraith, yn gyfiawn ddisgyn arnom ni, o herwydd

Y

ein haml droseddau a chaledwch ein calonnau. Etto, gan fod yn
wiw gennyt, o’th dyner drugaredd, ar ein gwan a’n hannheilwng
ymddarostyngiad ni, esmwythâu y bla niweidiol, â’r hon yn
ddiweddar y’n cystuddiwyd yn ddirfawr, ac adferu llef gorfoledd
ac iechyd yn ein cyfanneddau; yr ydym ni yn offrwm i’th
Ddwyfol Fawredd, aberth moliant a dÏolch, gan glodfori a
mawrygu dy ogoneddus Enw, o herwydd dy amgeledd a’th ragddarbodaeth drosom ; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

