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Annwyl Gyd Aelodau, 
 
Mae Mis Medi ar y trothwy unwaith eto a daeth yn amser i’ch cyfarch ar ddechrau Tymor yr Hydref.  Pob hwyl 
i’r plant sy’n ail afael yn eu gwaith ysgol ac i’r ieuenctid sydd yn dechrau neu’n dychwelyd i’r gwahanol go-
legau.  Llongyfarchiadau calonnog hefyd i’r bobl ifainc hynny sydd wedi llwyddo yn eu gwahanol arholiadau. 
 
‘Rwyf wedi gwirfoddoli i baratoi cyfarchiad mis Medi ar ran y Swyddogion, yn bennaf am fy mod yn 

dymuno diolch o waelod calon ichwi fel aelodau Salem am eich ymateb eithriadol o hael yn cyfrannu i 

Gronfa Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru ar achlysur fy ymddeoliad.  Fe fyddwn yn trosglwyddo’r swm 

anrhydeddus o £1,310  i’r Gronfa ddechrau Mis Medi. Diolch o galon i bawb ohonoch am eich haelioni 

ac am bob caredigrwydd a dderbyniais ar achlysur fy ymddeoliad. 

 
Dymuniadau gorau a phob bendith hefyd i Dwyryd Williams ein hysgrifennydd gweithgar ar ei ymddeoliad. 
Mae’n sicr y bydd yn parhau mor brysur ag erioed! A llongyfarchiadau i Catrin Fflur Roberts ar ei phenodiad 
i’w olynnu fel Pennaeth Ysgol Ieuan Gwynedd. 
 
Bydd Sul Croeso’n ôl yn cael ei gynnal eleni fore Sul Medi 18fed. Fe drefnir yr Oedfa gan Bethan Williams a’n 
gobaith yw y byddwch yn gallu estyn gwahoddiad i ffrind sydd, efallai, wedi ymddieithrio ac angen anogaeth 
garedig i ddod yn ôl i addoli gyda theulu Duw yn Salem. Defnyddiwch y cardiau amgaedig, os mynnwch, i 
estyn gwahoddiad cynnes i oedfa gartrefol fydd yn cael ei chynnal gan ein haelodau ni’n hunain. 
 
Dros y misoedd diwethaf rydym i gyd wedi bod yn ymwybodol iawn o’r newyn difrifol yn Nwyrain Affrica ac 
mae’n sicr bod y mwyafrif ohonoch wedi ymateb yn barod. Ond mae’r angen am gymorth yn parhau, os nad yn 
cynyddu ac mae’r swyddogion wedi penderfynu bydd holl gasgliadau mis Medi yn cael eu neilltuo i Apêl 

Argyfwng Dwyrain Affrica. Gwn y byddwch yn ymateb yn anrhydeddus yn ôl eich arfer.  Yn yr un 
cyswllt o gofio “pwy yw fy nghymydog” mae Salem wedi ymrwymo ers tro i fod yn eglwys masnach deg. Dim 
ond te a choffi masnach deg fyddwn ni’n eu defnyddio yng ngweithgareddau’r eglwys. Gofynnir inni hefyd an-
nog ein haelodau i brynu nwyddau masnach deg pob cyfle a gânt. Mae dewis eang i’w gael erbyn hyn – o goffi 
a the i ffrwythau a bisgedi a siocled - a gwin hyd yn oed! 
 
Da deall bod Mrs Gwennan Williams wedi gwella’n ddigon da i gael dod adre o’r ysbyty ac mae Mrs Gaenor 
Roberts wedi symud i Gartref Nyrsio Stansly House yn Wrecsam ac yn sicr yn well nag y bu. Ein cofion a’n 
dymuniadau gorau i’r ddwy ac i bawb ohonoch sydd heb fod mewn llawn iechyd. Apêl fach yn y cyswllt yma – 
a wnewch chi roi gwybod i un o’r swyddogion os yw unrhyw aelod mewn gwaeledd neu angen ymweliad. 
Bydd  blaenor yn gyfrifol am ymweld bob mis. 
 
Gyda thristwch mawr mae’n rhaid cofnodi marwolaeth un o’n haelodau ffyddlon, sef Mr Bryn Williams-Jones, 
Y Borthol, Pencefn. Bydd chwithdod mawr ar ôl y bonheddwr annwyl yma, yn arbennig iawn ymhlith cwmni 
clos y Seiat ac mae’n cydymdeimlad yn ddwys a diffuant iawn â’i briod, Mrs Jean Williams-Jones ac â Jane ac 
Eifion a Nan a John. Boed i Dduw fod yn noddfa ac yn nerth iddynt yn eu galar. 
 
                     Yn ddiffuant iawn, ar ran y Swyddogion 
 
                                                       Megan Williams 

Rhifyn 120 



 OEDFAON MIS MEDI 
Dydd Sul,Medi 4ydd,    Bore a Hwyr: Y Barchedig Megan Williams (Gweinyddir Cymundeb yn y Bore) 
Dydd Sul, Medi 11eg,    Bore a Hwyr: Y Parch W H Pritchard, Bae Trearddur 
Dydd Sul, Medi 18fed:  Bore:  SUL CROESO’N ÔL: Oedfa yng ngofal Mrs Bethan Williams.   
                                         Hwyr: Oedfa Deuluol 
Dydd Sul, Medi 25ain:   Bore a Hwyr: Y Parch Glyn Tudwal Jones, Caerdydd 
* Noder—bydd pob casgliad rhydd yn ystod oedafon mis Medi yn mynd tuag at Apêl Dwyrain Affrica Cy-

morth Cristnogol. 

Cronfa Ymddeol y Barchedig Megan Williams 
Fe gofiwch i’r Barchedig Megan Wil-

liams fynegi cyn ei hymddeoliad nad 

oedd am i ni drefnu tysteb ar ei chyfer 

ond pe baem, fel aelodau, yn dymuno 

cydnabod ei gwaith fel gweinidog Salem byddai’n gwerth-

fawrogi cyfraniadau tuag at Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru. 

Erbyn hyn, gallwn gyhoeddi mai’r swm a gasglwyd hyd yma yw 

£1310. Bydd ein trysorydd yn trosglwyddo’r arian i’r Ambiw-

lans Awyr yn y dyfodol agos. 

Cyfeisteddfod Chwiorydd  

Dosbarth Gorllewin Meirionnydd  
Yng Nghapel Salem,  

7 o’r gloch yr hwyr 

Nos Fawrth, Medi 27ain 
Anerchir gan Llinos Morris,  

Noddfa, Caernarfon 

Croeso cynnes i bawb 

Ymweld â Dinas Hanesyddol 
Tua diwedd wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam penderfynodd Bethan a  minnau drefnu gwyliau ar gyfer 
yr wythnos ganlynol—y cwestiwn mawr oedd ble i fynd! Roedd hi bron yn fater o sticio pin mewn map o Brydain ond y 
ffactor a ddylanwadodd arnom yn bennaf oedd rhagolygon y tywydd. Roedd y proffwydi tywydd yn addo tywydd go 
wlyb yng ngorllewin y wlad oedd roedd yr ochr ddwyreiniol yn edrych yn fwy gobeithiol. Gyda hynny mewn golwg dy-
ma bori ar y we am ychydig a dod o hyd i fyngalo ar gyrion Norwich yn Norfolk.  
Felly, bore Sadwrn, i ffwrdd â ni ar draws gwlad gan basio heibio trefi anghyfarwydd megis Kettering a Huntingdon cyn 
cyrraedd pen y daith tua phedwar o’r gloch y prynhawn. Un peth sydd yn eich taro chi wrth gyrraedd Norfolk yw bod yr 
awyr yn “fawr” yno - o un gorwel i’r llall, sydd yn brofiad rhyfedd i drigolion Meirionnydd. Mae’n rhaid cyfaddef nad 
oeddem yn gwybod fawr am Norwich heblaw mai Y Canaries yw llysenw eu tîm peldroed ac mai Delia Smith yw lly-
wydd y clwb. Y noson honno cerddodd y ddau ohonom rhyw filltir a hanner i ganol y ddinas a gweld digon ohoni i 
benderfynu mai da o beth fyddai cael “guided tour” er mwyn cael ychydig o’i hanes.  
Felly, y bore canlynol, dyma gerdded i ganol y ddinas eto a thalu pedair punt yr un am gael ein tywys o amgylch y ddi-
nas am ddwy awr. Yn sicr, chawson ni mo’n siomi. Mae Norwich yn ddinas hanesyddol iawn, gyda dwy eglwys gadeiri-
ol a llu o dai ac adeiladau yn dyddio o oes y Tuduriaid. Gosodwyd y garreg sylfaen 
ar gyfer yr eglwys gadeiriol Anglicanaidd yn 1096. Un peth sydd yn taro ymwelydd 
wrth droedio o stryd i stryd yw y toreth o eglwysi canol-oesol sydd i’w gweld yno, 
eglwysi a adeiladwyd gan fasnachwyr gwlân cyfoethog. Ar un adeg roedd 57 eglwys 
o fewn muriau’r ddinas ond 31 ohonynt sydd wedi goroesi hyd heddiw. Tua dwsin 
ohonynt sydd yn parhau yn weithdredol fel eglwysi. Y mae’r adeiladau hyn yn amry-
wio o ran ffurf ond mae un peth  yn gyffredin i bob un ohonynt a hynny yw y garreg 
a ddefnyddiwyd i’w hadeiladu a’u hwynebu. Yr unig garreg a oedd ar gael i’r seiri–
maen canol-oesol yn ardal Norwich oedd fflint. Carreg wael iawn yw fflint, carreg 
sydd yn anodd iawn i’w thrin ac felly roedd yn rhaid i’r seiri-maen feddu ar sgiliau 
arbennig iawn i adeiladu’r holl eglwysi gwych gyda deunydd crai mor wael. I ffurf-
io’r muriau roeddynt yn defnyddio cymysgedd o sment a fflint ond roedd hynny yn  
rhoi gorffeniad hyll i’r adeilad ac felly roeddynt yn addurno pob modfedd o wyneb 

allanol yr eglwysi gyda mosaig o deiliau wedi eu nad-
du o fflint (gweler y llun i’r chwith).  
Credaf fod yna wers i Gristnogion yr oes hon yng ngweledigaeth, dyfeisgarwch a dawn y 
seiri-maen fu wrthi mor ddyfal yn adeiladu’r 57 eglwys yn Norwich ganrifoedd lawer yn 
ôl, a hynny gyda deunydd crai mor anaddas. Mae ganddon ni ddeunydd crai gwerth-chweil 
yn Salem—y sialens i ni yw i ddangos yr un dyfeisgarwch a dyfalbarhad â’r seiri-maen er 
mwyn sicrhau parhad a ffynniant achos Iesu Grist yn ein capel a’n tref.    DW 

Eglwys St Andrew’s,  Norwich — 
yr unig un â tho gwellt sydd ar ôl   


