Duw ein Tad, mi wnaethoch Chi lenwi bywyd
Eich gwas, Gilbert Keith Chesterton, gyda
ymdeimlad o ryfeddod a llawenydd, a mi
wnaethoch Chi rhoi ffydd iddo a oedd yn sylfaen
am ei waith di-baid, ei cardod tuag at bob dyn, yn
enwedig ei wrthwynebwyr, ac obaith a oedd yn
tarddu o ei ddiolchgarwch gydol oesol am ddawn
bywyd dynol. Gad i ei ddiniweidrwydd
a’i chwerthin, ei gysondeb wrth ymladd am y
ffydd Cristnogol yn byd ym mhroses o golli ei
ffydd, ei ffyddlondeb i’r Fendigaid Forwyn Fair ac
ei gariad am bob dyn, yn enwedig am y tlawd,
dod a llawenydd i’r rheini sydd yn anobeithiol,
argyhoeddiad ac rhadlonrwydd i gredwyr llugoer
ac wybodaeth o Dduw i’r rheini sydd heb ffydd.
Rydym yn ymbilio arno Chi i ganiatau y
cymwynasau yr ydym yn Eich gofyn trwy ei
eiriolaeth, i roi diwedd ar erthyliad yn y
gwlad yma [ yn enwedig am….] fel bod ei
sancteiddrwydd yn cael ei gydnabod gan bawb ac
fel bod yr Eglwys yn ei gyhoeddi yn fendigaid.
Gofynwn trwy Grist ein Harglwydd. Amen
www.Catholicgkchestertonsociety.co.uk
www.goodcounselnetwork.com
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