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Annwyl Ffrindiau 

Dyma ni ar drothwy blwyddyn newydd sbon; rhai ohonom yn ddi-os yn llawn cyffro a brwdfrydedd ac eraill 

braidd yn ofnus a phryderus… “mewn blys mynd trwy ac ofn”, chwedl yr emynydd ac yn methu peidio poeni a 

dyfalu “beth fydd ein rhan ar hyd ei misoedd maith”. Ac mae sefyll ar drothwy Blwyddyn Newydd yn her i’n 

ffydd ni. Gwraig o’r enw Minnie Louise Haskins yw awdur y geiriau a ddyfynir yn fynych ar ddechrau 

blwyddyn, geiriau ddaeth yn boblogaidd flynyddoedd yn ôl pan ddyfynwyd nhw gan y Brenin Siôr IV. Mae’n 

cyfarch Ceidwad porth y flwyddyn ac yn dweud: “Dos allan i’r tywyllwch a rho dy law yn llaw Duw. Bydd 

hynny’n well na goleuni ac yn ddiogelach na ffordd”. Rhywbeth tebyg yw byrdwn neges emyn hyfryd John 

Roderick Rees: 

Ar sail ein doe a’n hechdoe 

Y codwn deml ffydd 

Yn nosau ein gorffennol 

Ni fethodd golau ddydd…… 

A ni wrth borth y misoedd 

Yn ffyddiog am a ddaw 

Ar drothwy’r daith anesgor 

Gafaelwn yn ei law. 

Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch a boed i chwi ei theithio yn llaw Duw. 

 

Gallwn edrych yn ôl ar wasanaethau hyfryd dros Ŵyl y Nadolig unwaith eto. Diolch i arolygwr yr Ysgol Sul,  

Helen Jones ac i Rhiell Edwards ac athrawesau’r Ysgol Sul am lunio gwasanaeth plant mor hyfryd a graenus. 

’Doedd ryfedd i Siôn Corn alw heibio efo anrhegion i’r hen blant am wneud eu rhan mor dda. Bendithiol iawn 

hefyd oedd gwasanaeth Naws y Nadolig y Gymdeithas a drefnwyd gan Mona Hughes a Llinos Cadwaladr ac 

’roedd yn hyfryd cael cwmni a gwasanaeth rhai o’r plant ac ieuenctid yr eglwys oedd gartre’ dros yr Ŵyl yng 

ngwasanaeth Bore’r Nadolig. Diolch i bawb gymrodd ran . 

‘Roedd yn llawenydd arbennig gweld rhai o’r ffyddloniaid fu’n wael yn ddiweddar wedi gwella’n ddigon da i 

ddod i’r oedfaon dros yr Ŵyl. 

Da gallu dweud hefyd bod Mrs Laura Lloyd Jones wedi cyrraedd Ysbyty’r Dre ar ôl cyfnod yn Broadgreen ac 

yn y Maelor a bod Mr Marshall Williams wedi dychwelyd gartref. Ein dymuniadau gorau iddynt. 

Ond yn anffodus  mae Mrs Mair Jones, Pencoed Lodge wedi gorfod treulio cyfnod yn Ysbyty Gwynedd yn 

dilyn yr Ŵyl. Anfonwn ein cofion ati ac at bawb sydd yn gaeth i’w cartrefi y dyddiau hyn. 

Anfonwn hefyd ein cydymdeimlad at rai o’n haelodau sydd wedi cael profedigaethau dros y mis diwethaf yma. 

Cofiwn yn arbennig yn ein gweddïau am Mrs Olwen Goldsworthy, Berwyn, Cae Deintur,  a gollodd ei mam 

ychydig ddyddiau wedi’r Ŵyl, a hynny wedi cystudd blin. Boed i chwi deimlo Duw’n agos, agos atoch. 

  Yn gywir iawn, 

   MeganWilliams 

Rhifyn 102 

OEDFAON MIS IONAWR 

Dydd Sul,Ionawr 3ydd. Bore a Hwyr: Bugail – Cymundeb yn y bore 

Dydd Sul, Ionawr 10fed, Bore a Hwyr: Parch Patrick Slattery 

Dydd Sul, Ionawr 17eg, Bore a Hwyr: Bugail 

Dydd Sul, Ionawr 24ain. Bore a Hwyr: Mr John Price 

Dydd Sul, Ionawr 31ain, Bore a Hwyr: Gwasanaethau Teuluol 

CAU’R LLYFRAU 

SYLWER: Bydd llyfrau’r Eglwys yn cau ar Ionawr 10fed, 2010. Os am unrhyw 

wybodaeth ynglŷn â’ch cyfraniadau ymofynner â John Cadwaladr. Ffôn: 423741  



 CYFARFODYDD GWEDDI DECHRAU’R FLWYDDYN 

Nos Lun, 4ydd Ionawr am 7pm (yng ngofal Mr Terry Lloyd a Mr Sulwyn Jones) 

Nos Fawrth, 5ed Ionawr am 7pm   (yng ngofal Mr Bethan Williams) 

Nos Iau, 7fed Ionawr am 7pm Cyfarfod Gweddi Undebol yn Ebeneser. 

Y GYMDEITHAS DIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Ionawr 21ain: Noson yng ngofal Eirian Davenport,  Helen Parry a Rhiell Elidir 

Y GYMDEITHAS DIWYLLIANNOL 

Mr Geraint Williams o Dalsarnau oedd ein gŵr gwâdd nos Iau, Rhagfyr 3ydd. Bu’n 

gweithio fel hebogydd am ddeng mlynedd ar hugain a rhan o’i waith oedd dychryn gwy-

lanod ac adar eraill o faes awyr Llanbedr ac o domeli sbwriel yng Ngwynedd. Erbyn hyn, 

mae ganddo waith pwysig a diddorol iawn arall sef bod yn warden RSPB yng Ngwar-

chodfa Llanfrothen ble mae nyth gweilch y pysgod. Sylweddolwyd yn 2004 fod pâr wedi 

cyrraedd Cwm Glaslyn o Affrica er mae’n debyg fod y ceiliog wedi adeiladu nyth yn 

2003 a neb wedi sylwi arni.  Rhaid oedd wedyn trefnu rhag blaen fod y nyth yn cael ei gwarchod ddydd a 

nos rhag ofn  i rywun geisio dwyn yr wyau neu niweidio’r cywion. Mae’r cynefin yma yn addas iawn id-

dynt – digon o goed tal a digonedd o bysgod amrywiol yn yr afonydd a’r môr. Yn ystod y cyfnod magu 

gall y ceiliog ddal cymaint â deg o bysgod bob dydd er mwyn bwydo’r iâr a’r cywion. Eleni magwyd tri 

chyw yno a modrwywyd hwy pan oeddent tua mis oed. Yna ym mis Medi aeth y teulu cyfan  i Affrica i 

dreulio’r gaeaf. Bydd y cywion yn aros yno am ddwy flynedd cyn dod yn ôl gobeithio i Gymru neu i’r 

Alban i nythu. Llywydd y noson oedd Mr Terry Lloyd.  

Gwasanaeth y Gwledydd 

Er ei bod yn fore oer gaea-

fol daeth nifer dda ynghyd 

fore Sul, Rhagfyr 20fed i 

wasanaeth Nadolig y plant. 

Trwy gyfrwng ambell gân, 

datganiadau offerynol, 

darlleniadau a chyflwyniad Power-

point tywysodd y plant ni eleni o 

gwmpas rai o wledydd Ewrop a’r 

Dwyrain Canol er mwyn rhoi cip 

olwg i ni ar ffyrdd gwahanol o 

ddathlu’r Nadolig. Roedd yn ddid-

dorol iawn clywed am draddodiadau’r 

Almaen, yr Eidal, Glwad Pwyl, Israel, 

a’r Iseldiroedd a chafwyd cyfle i 

cyflwyno dramodig fer yn portreadu 

hanes Babwshca wrth sôn am Rwsia. 

Arweiniwyd y gwasanaeth gan Helen 

Jones, arolygydd yr Ysgol Sul a cha-

fodd hefyd gymorth Rhiell Elidir a 

Helen Parry. Er gwaethaf y tywydd 

drwg a salwch cafwyd gwasanaeth 

effeithiol iawn gan Ffion, John, Stef-

fan, Tomos,  Lewis, Mared, Owain, 

Sion, Marged ac Osian. 

Cofiwch am wefan y Capel - http://salemdolgellau.wordpress.com 

Babwshca 


