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Annwyl Gyfeillion 

Gyda dyfodiad Mis Hydref mae gweithgareddau’r gaeaf yn dechrau yn yr eglwys unwaith yn rhagor. Edrychwn ymlaen 

i gyfarfod cyntaf y Gymdeithas Ddiwylliannol nos Iau nesaf, Hydref 7fed pryd y byddwn yn croesawu Parti Pum Sain 

i’n diddori. Ymhen pythefnos ar Hydref 28ain cawn gwmni un o’n haelodau, y Dr Edward Evans a’i wraig Janet i 

ddweud hanes eu teithiau yn yr India gan ganolbwyntio ar Grefyddau India. Mae’r Gymdeithas wedi bod yn fywiog a 

llewyrchus iawn yn y gorffennol, diolch i’n swyddogion gweithgar a’ch cefnogaeth barod chwi fel aelodau. ‘Rwy’n 

siwr y cawn yr un gefnogaeth eto eleni ac edrychaf ymlaen i weld llawer iawn ohonoch yng nghyfarfod cynta’r tymor 

nos Iau nesaf. 

Cofiwch hefyd yn arbennig am Sul Croeso’n Ôl y Sul nesaf (Hydref  3ydd) ac am ein gwasanaethau Diolchgarwch ar 

ddydd Sul Hydref 10fed. 

 

Cafodd y criw ddaeth ar ein Pererindod ar y Sul cyntaf o Fedi ddiwrnod wrth eu bodd er gwaetha’r tywydd ofnadwy! 

‘Roedd yn braf mynd i gael cinio Sul (helaeth!)gyda’n gilydd yng ngwesty Rhiwgoch – ac yn hynod o addas cychwyn 

ein taith yno gan mai yno y ganed y Sant John Roberts. ’Roedd y criw’n ymrannu wedyn rhwng yr Ysgwrn a chanolfan 

Llys Ednowain cyn ymweld â Chynfal Fawr a chael peth o hanes y tŷ hanesyddol hwnnw, ynghŷd â phaned a chacen 

gan y Barch Anita Ephraim cyn troi am Oedfa’r Hwyr yn ei chwmni yng Nghapel Gellilydan. Mae’n diolch yn ddif-

fuant iawn i’n hysgrifennydd gweithgar, Dwyryd Williams am drefnu’r cyfan mor ddiffwdan. ’Roedd pawb wedi 

mwynhau’r diwrnod yn fawr ac wedi dysgu llawer am ein hardal ni’n hunain! 

 

Bu cynrychiolwyr o’r Henaduriaeth yn ymweld â Salem yn ystod y mis diwethaf yma i archwilio’r llyfrau a’r adeiladau 

ac i holi Hanes yr Achos yma. Diolch i’r Ysgrifennydd a’r Trysorydd am lenwi’r ffurflenni manwl, agor llyfrau’r egl-

wys ac ateb yr holl gwestiynnau. Braf cofnodi i Mr Huw Tudor roi adroddiad canmoliaethus a gwerthfawrogol dros ben 

am ei ymweliad â ni a chymeradwyo’r gweithgarwch, y patrwm addoliad  a’r gofal am adeiladau ac adnoddau’r eglwys. 

 

Llongyfarchiadau calonnog i Mrs Annie Evans, Gwanas ar ddathlu ei phenblwydd yn 95 oed yn ddiweddar. Gobeithio 

iddi gael amser wrth ei bodd a mwynhau cwmni Rhiannon a ddychwelodd adre i rannu’r diwrnod mawr! 

 

Braf iawn oedd gweld Mrs Menna Reed yn ôl yn ei sedd gwta fythefnos ar ôl cael triniaeth lawfeddygol arall. ‘Rydym 

yn edmygu dewrder a sirioldeb a ffydd gref Menna yn fawr ac yn dymuno y bydd yn parhau i wella a chryfhau. 

Cawsom fraw o ddeall bod Mrs Muriel Morris wedi ei chipio i Ysbyty Gwynedd ond mae’n dda cael cofnodi ei bod 

hithau hefyd yn gwella. 

Mae Mrs Mary James hefyd wedi gwella digon erbyn hyn i symud o Ysbyty’r Dre i Gartref Cefnrodyn  ac mae Mrs 

Nans Lewis Jones yn dal yn Ysbyty’r Maelor ond mae sôn ers peth amser y bydd yn cael dychwelyd i Ysbyty’r Dre’  

yn fuan. Ein cofion a’n dymuniadau da iddynt ac i bawb ohonoch sydd heb fod yn rhy dda. 

 

                                       Yn ddiffuant iawn 

 

                                             MeganWilliams 
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OEDFAON MIS HYDREF 

Dydd Sul, Hydref 3ydd: Bore a Hwyr:  Bugail. Cymun yn y bore. 

Dydd Sul, Hydref 10fed: Bore a Hwyr: Gwasanaethau Diolchgarwch :  

                                                                   Bore: Plant a Ieuenctid; Hwyr: Oedolion 

Dydd Sul, Hydref 17eg:   Bore: Y Fns Buddug Medi;  Hwyr: Teuluol 

Dydd Sul, Hydref 24ain: Bore a Hwyr: Parch Ddr Elfed ap Nefydd Roberts, Wrecsam 

Dydd Sul, Hydref 31ain: Bore a Hwyr: Parch Ddr John Tudno Williams, Capel Seion 



 FREERICE  
Chwarae Gêm - Bwydo’r Newynog 

“Every grain of rice is essential in the fight against hunger 
…….FreeRice really hits home how the Web can be harnessed to 
raise awareness and funds for the world’s number one emer-
gency.”                              UN World Food Programme 
Mae’n siwr eich bod wedi gweld tra’n gwylio’n newyddion ar y 

teledu, y tlawd a’r newynog mewn gwledydd tlawd yn crafu yn y 

llwch am ychydig ronynnau o wenith neu reis. Hoffech chi gyfrannu 

ychydig o reis i’w cynorthwyo? Gall y rhai ohonoch sydd a chysyll-

tiad â’r wê wneud hynny yn rhad ac am ddim a chael ychydig bach o hwyl diniwed ac addysg ar un pryd, a 

hynny trwy gyfrwng safwe o’r enw FREERice (www.freerice.com). Fel y gwelwch o’r llun uchod, am bob 

ateb cywir a roddwch i gwestiwn y mae deg gronyn o reis yn cael ei gyfrannu i’r World Food Programme. 

Hyd yma y mae y mae 81,836,814,660 gronyn o reis wedi eu cyfrannu. Cewch ddewis o’r testunau canlynol: 

Peintiadau enwog, symbolau cemegol, geirfa Saesneg, gramadeg Saesneg, mathemateg syml (ar gyfer plant), 

gwledydd y byd, prifddinasoedd y byd, Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg neu Almaeneg. Mae’r enghraifft uchod yn 

dangos y gair obsession - eich tasg chi fyddai dewis y gair oddi tano sydd yn diffinio ystyr obsession. Os 

cewch yr ateb yn gywir byddwch yn symud ymlaen i gwestiwn anoddach ond os byddwch yn anghywir 

byddwch yn cael gair symlach. Rhowch gynnig arni i weld sawl gronyn o reis fedrwch chi gyfrannu mewn 

PERERINDOD 2010 

Dydd Sul, Medi 19eg, aeth chwech ar hugain o aelodau Salem ar 

daith i ardal Trawsfynydd. Wedi bwyta cinio gwerth chweil yng 

ngwesty Rhiwgoch rhanwyd yn ddau grwp er mwyn i rai gael ym-

weld â’r Ysgwrn tra yr âi’r gweddill i Ganolfan Llys Ednowain. 

Croesawyd ni i gartref Hedd Wyn gan nai y bardd sef Gerald Wil-

liams ac y mae y tŷ wedi ei gadw fel yr oedd ar ddechrau’r ganrif 

ddiwethaf. Yn y parlwr roedd pum cadair a enillodd pan yn ifanc 

iawn ac wrth gwrs Y Gadair Ddu. Mae gwneuthuriad hon yn ar-

bennig iawn. Gwnaed y gadair gan ffoadur o wlad Belg, Eugeen 

Vanfleteren a llwyddodd i’w chwblhau mewn chwe mis. Daeth y 

coed tywyll o do abaty Glyn y Groes ger Llangollen ac y mae 

wedi ei gorchuddio â cherfiadau symbolaidd megis y groes Gel-

taidd, y ddraig goch a’r sarff a’r cyfan yn gweu i’w gilydd yn gy-

wrain iawn. Roedd cegin Yr Ysgwrn yn dywyll iawn ond braf oedd gweld tân yn y grât a chafwyd ychydig o 

hanes y cartref a gweld llythyrau ac ati am y bardd gan or-nai Hedd Wyn. 

Gan ei bod yn 400 mlynedd ers merthyrdod Sant John Roberts, priodol iawn oedd i ni ymweld â Llys Ed-

nowain er mwyn cael dysgu mwy amdano gan Keith O’Brian. Ganwyd ef yn fferm Rhiwgoch a chafodd ei 

addysg gynnar yn ddirgel gan fynach o Abaty Cymer. Wedi cyfnod yn astudio’r gyfraith yn Rhydychen aeth i 

deithio ar y cyfandir a throdd at y ffydd Gatholig. Newidiodd ei enw i Juan de Mervina ond byddai yn 

dychwelyd i Lundain yn aml ac yn gweithio ymhlith clefion oedd yn dioddef o’r Pla Du. Cafodd ei ddal gan 

yr awdurdodau Protestanaidd bedair neu bumgwaith ac chael ei ddedfrydu i garchar neu ei alltudio bob tro. 

Ond yn y diwedd arestiwyd ef yn Llundain a’i gyhuddo o uchel frad a’i ddedfrydu i farwolaeth. Dienyddiwyd 

ef ar Ragfyr 10fed, 1610 yn 33 oed. Ymgasglodd torf enfawr i fod yn dystion i’r digwyddiad gan ei fod wedi 

dod mor boblogaidd ymysg y tlodion yn ystod y Pla Du. 

Yna, aeth pawb ar wib i Gynfal Mawr i weld cartref Morgan Llwyd a oedd yn gefnogwr brwd i Cromwell. 

Eiddo’r Barchedig Anita Ephraim a’r teulu yw y tŷ erbyn hyn a maent wedi adfer rhan ohono i fel yr oedd yn 

yr unfed ganrif ar bymtheg. Wedi llyncu paned o de a chacen neu ddwy ymlaen â ni wedyn i oedfa yng 

nghapel Maentwrog Uchaf o dan arweinyddiaeth y Barch. Anita Ephraim. Braf oedd cael taith Sul yn ein bro 

ein hunain a diolch i bawb a fu’n ymwneud â’r trefniadau.                                                                           BW 

Ein hannwyl weinidog gyda’i chyfneither, y Bar-

chedig Anita Ephraim yng nghegin Cynfal Fawr. 


