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Credo’r Apostolion
Credaf yn Nuw, Dad hollgyfoethog,
creawdwr nefoedd a daear.
Credaf yn Iesu Grist, unig Fab Duw, ein Harglwydd ni, 
a genhedlwyd o’r Ysbryd Glân,
a aned o Fair Forwyn,
a ddioddefodd dan Pontius Pilat,
a groeshoeliwyd, a fu farw ac a gladdwyd; 
disgynnodd i blith y meirw.
Ar y trydydd dydd fe atgyfododd; 
esgynnodd i’r nefoedd,
ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, 
ac fe ddaw i farnu’r byw a’r meirw. 
Credaf yn yr Ysbryd Glân,
yr Eglwys lân gatholig,
cymun y saint,
maddeuant pechodau,
atgyfodiad y corff,
a’r bywyd tragwyddol. Amen.

Gweddi’r Arglwydd
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 inni 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.

Cyfarchiad i Fair
Henfffych well, Fair, gyflawn o ras, 
y mae’r Argwydd gyda thi. 
Bendigedig wyt ti, ymhlith merched,
a benedigedig yw ffrwyth dy groth di, Iesu.
Sanctaidd Fair, Fam Duw,
gweddïa drosom ni bechaduriaid,
yr awr hon ac yn awr ein hangau.

Gogoniant
Gogoniant i’r Tad ac i’r Mab:
ac i’r Ysbryd Glân;
fel yr oedd yn y dechrau,
y mae yn awr ac y bydd yn wastad:
yn oes oesoedd. Amen



Y Pum Llawenydd (Llun, Sadwrn)

1. Y Cyfarchaid i Fair
2. Ymweliad Mair ag Elisabeth
3. Genedigaeth Iesu Grist
4. Cyflwyno’r baban Iesu yn y deml
5. Y bachgen Iesu gyda’r docoraid yn y deml

Y Pum Goleuni (Iau)

1. Bedydd yr Arglwydd
2. Y Briodas yng Nghana
3. Cyhoeddi’r Deyrnas, a’n galw i dröedigaeth
4. Y Gweddnewidiad
5. Sefydlu’r Ewcharist

Y Pum Gofid (Mawrth, Gwener)

1. Iesu’n gweddïo a chwysu gwaed yn yr ardd
2. Fflangellu Iesu
3. Y goron ddrain ar ben Iesu
4. iesu’n dwyn ei groes
5. Croeshoelio Iesu

Y Pum Gogoniant (Mercher, Sul)

1. Atgyfodiad ein Harglwydd
2. Dyrchafael Crist i’r nef
3. Yr Ysbrid Glân yn dysgyn ar yr Apostolion
4. Dyrchafiad Mair i’r nef
5. Coroni Mair yn y nefoedd, a gogoniant yr holl Saint



Salve Regina

Henffych well, Frenhines, fam tosturi;
ein bywyd, ein melyster, a’n gobaith, henffych well.
Arnat ti y llefwn, blant alltud Efa;
tuag atat yr ochneidiwn dan gwynfan ac wylo yn hyn o ddyffryn dagrau.
Tithau, gan hynny, ein canllaw ni, tro dy lygaid tosturiol tuag atom,
ac ar ôl ein halltudiaeth yma dangos inni Iesu,
fendigediug ffrwyth dy fru.
O drugarog, O addfwyn, O beraidd Forwyn Fair.

Gweddïa drosom, sanctaidd Fam Duw.
Am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

Gweddïwn:

O Dduw,
gan fod dy unig-anedig Fab,
trwy ei fywyd, ei angau, a’i atgyfodiad,
wedi ennill inni lawenydd y bywyd tragwyddol,
dyro i ni,
sydd yn myfyrio
ar y dirgeleddau hyn yn llaswyr sanctaidd y Fendigaid Forwyn Fair,
ddyfod i adnabod dy gariad yn well,
a dilyn dy ewyllys yn fwy ffyddlon.
Trwy Grist ein Harglwydd.
Amen.

Bendithied yr Arglwydd ni,
cadwed ni rhag drwg
a’n dwyn i fywyd tragwyddol.
Amen.


