
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS IONAWR 2012 

Blwyddyn Newydd Dda i chi!  

Mae mentro dros drothwy blwyddyn newydd yn foment arbennig – yn wefr ac yn antur i rai, yn peri pryder ac ofn i 

eraill. Mae arnaf ofn mod i’n perthyn i’r ail ddosbarth yna ac yn teimlo anniddigrwydd wrth wynebu’r anwybod. 

Efallai mai dyna paham mai un o’m hoff emynau yw ‘Dal fi’n agos at yr Iesu’ (Rhif 726 yn Caneuon Ffydd). Mae 

yna gysur ac ysbrydiaeth yn stôr ynddo, yn arbennig yn y trydydd pennill: 

Tywys Di fi i’r dyfodol 

Er na welaf fi ond cam; 

cariad Duw fydd eto’n arwain, 

cariad mwy na chariad mam.        

Felly, yng ngeiriau emyn arall ardderchog o eiddo John Roderick Rees, (Rhif 87 yn Caneuon Ffydd – Darllenwch hi 

a gweddiwch hi!) 

a ni wrth borth y misoedd 

yn ffyddiog am a ddaw, 

ar drothwy’r daith anesgor 

gafaelwn yn ei law. 

 

Gobeithio i bawb ohonoch fwynhau dathlu Gŵyl y Geni. Yn sicr cafwyd gwasanaethau hyfryd dros yr Adfent a’r 

Nadolig yn Salem. Daeth cynulleidfa deilwng iawn i’r Gwasanaeth Carolau Undebol ar ail Sul yr Adfent a chafwyd 

blas ar y canu. Unwaith eto eleni ‘roedd Gwasanaeth Nadolig y Plant yn uchafbwynt y dathlu ac yn wasanaeth arben-

nig o hyfryd. Diolch i’r plant a’u hathrawon a diolch arbennig i Helen Parry am drefnu’r cyfan mor drwyadl a 

graenus; diolch hefyd i Llinos Cadwaladr a Mona Hughes am lunio Gwasanaeth Naws y Nadolig ar gyfer aelodau’r 

Gymdeithas. ‘Rwyf newydd orffen llunio Oedfa Bore’r Nadolig cyn paratoi’r Llith hon ac edrychaf ymlaen i gael 

gweld rhai o’r ieuenctid sydd i ffwrdd yn gweithio neu yn y colegau yn cyfrannu i’r gwasanaeth yma. 

 

Ond ni bu mis Rhagfyr heb ei golledion inni yn Salem. Cydymdeimlwn â Clare Thomas, Sarah, Rodney ac Andrew 

ym marwolaeth eu tad, Reg Thomas. Un o hen deulu Penbanc oedd Reg, gŵr tawel, boneddigaidd a pharod iawn ei 

gymwynas. 

Cydymdeimlwn yn ddwys hefyd â Mary Jones, Wenallt Villas ar farwolaeth ei hannwyl briod, Wyn Jones. ‘Roedd 

Wyn wedi ennill lle cynnes iddo’i hun ymysg ffyddloniaid Salem  ac yn un o’n selogion. ‘Roedd yn ŵr addfwyn, 

eang ei ddiwylliant a difyr ei sgwrs. Wynebodd afiechyd creulon yn siriol a dirwgnach. Cydymdeimlwn yn ddwys 

hefyd â Selwyn Goldsworthy sydd wedi colli ei fam yn ystod y mis hwn. Hefyd daeth profedigaeth chwerw iawn i 

ran teulu un o’n swyddogion, Terry Lloyd ym marwolaeth ei nith yn 35mlwydd oed. Eiddunwn nawdd y nef i’r teulu 

trallodus. 

Mae Mrs Megan Parry yn troi ar wella yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Anfonwn ein cofion ati ac at Gaynor Roberts 

yng nghartref nyrsio Stansty, Wrexham. Mae Mrs Eirlys Price wedi cael dychwelyd adref o’r ysbyty ac yn gwella 

wedi llawdriniaeth. Dyna hanes Miss Margaret Evans, Bro Tegid hefyd. Ein cofion a’n dymuniadau da iddynt 

hwythau. 

 

              Yn gywir iawn, ar ran y Swyddogion 

                                           Megan Williams 

Rhifyn 124 

OEDFAON MIS IONAWR 
Ionawr 1af:     Bore’n Unig:    Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn dan ofal H.Edwards a J.Cadwaladr 

Ionawr 8fed:   Bore a Hwyr:   Y Bnr. Mabon ap Gwynfor 

Ionawr 15fed: Bore a Hwyr:   Parch Megan Williams (Cymun yn y Bore) 

Ionawr 22ain: bore a Hwyr:   Parch Patrick Slattery 

Ionawr 29ain: Bore a Hwyr:   Parch Brian Huw Jones, Prestatyn 

CYFARFODYDD GWEDDI  ERAILL 
7 o’r gloch yr hwyr, Nos Fawrth, Ionawr 3ydd – Cyfarfod Gweddi y Gymdeithas dan ofal Mrs Ann Roberts 

7 o’r gloch yr hwyr, Nos Iau, Ionawr 5ed – Cyfarfod Gweddi Undebol yn Salem 



 

 

 

 

 

 

 

 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Ionawr 19eg  - “O Bort Talbot i Oberamagau ac  yn ôl” - Miss Eluned Williams Llywydd: Mrs Llinos Cad-

waladr 

RHYWBETH I CHI FEDDWL AMDANO 
Mae `na un peth yn fy nharo yn achlysurol yn ystod oedfaon pan mae’r plant a’r bobl ifanc yn cymryd 

rhan. Rydym, fel cynulleidfa, yn tueddu i gymeradwyo plant sydd yn cyflwyno eitem gerddorol, boed 

hynny yn gân neu yn eitem offerynnol, ond nid felly’r plant sydd yn darllen neu yn llefaru. Gwn o bro-

fiad fod darllen neu lefaru yn llawn cymaint o gamp i lawer ag yw cyflwyno cân neu ddatganiad of-

ferynnol. Ar y llaw arall, nid yw’n gwenud synnwyr i gymeradwyo ar ôl pob eitem neu mae perygl i’r oedfa droi yn 

gyngerdd. Hwyrach mai’r ateb yw i ofyn ar ddechrau’r oedfa i bawb atal rhag clapio ar ôl eitemau unigol ond gan 

ddweud y bydd cyfle ar ddiwedd yr oedfa i roi clap iawn i bawb. A fyddai hynny’n decach tybed? Be` da chi’n ei 

feddwl? Gadewch i mi wybod.                                                                                                                        DW 

                                                                            CANTIQUE DE NOËL 

Bob bore Nadolig, ers sawl blwyddyn bellach, y mae Mari Fflur wedi chwarae Cantique De Noël ar ei 

chlarinét wrth i elfennau’r Cymun gael eu dosbarthu yn Salem. Mae'r garol hon yn dipyn o ffefryn gan y 

Barchedig Megan Williams a gennyf innau hefyd, er rhaid dweud nad yw pob fersiwn yn taro deuddeg. 

Mae’n gân llawn defosiwn ac nid yw mor effeithiol os yw’r unawdydd yn ei bloeddio. 

Cyfansoddwyd yr alaw gan Adolphe Adam (gweler chwith) yn 1847 a’r geiriau Ffrengig  gwreiddiol, sef  

"Minuit, chrétiens" (Midnight, Christians) gan  Placide Cappeau. Beth wyddom ni am Adam? Cafodd ei eni ym 

Mharis ym 1803 a bu farw yn 1856 ac fe’i claddwyd ym mynwent Montmarte. Organydd oedd Adam o ran ei al-

wedigaeth ond  roedd yn cyfansoddi cerddoriaeth hefyd. Ar wahân i Cantique De Noël ei waith mwyaf adnabyddus 

yw’r ballet  Giselle a gyfansoddwyd ganddo yn 1841. Benthycodd swm sylweddol o arian er mwyn buddsoddi mewn 

pedwerydd tŷ opera i Baris ond fe gaewyd y tŷ opera hwnnw yn sgîl chwyldro 1848 gan adael Adam gyda dyledion 

sylweddol. O 1849 hyd at ei farwolaeth bu’n darlithio mewn cyfansoddi yn y Conservatoire ym Mharis. Roedd y cy-

fansoddwr Delibes ymysg ei fyfyrwyr. Dywedir mai Cantique De Noël yw’r darn cyntaf o gerddoriaeth i gael ei 

ddarlledu ar y radio.  

Dyma gyfieithiad llythrennol o bennill gyntaf a chytgan y gerdd "Minuit, chrétiens” a phennill gyntaf y fersiwn Saes-

neg a genir amlaf y dyddiau hyn:                                                                                                                          .                        

 

 

 

 

DW 

GWASANAETH NADOLIG Y PLANT 
Braf iawn oedd cael cynulleidfa deilwng i addoli yng nghwmni’r plant bore Sul 18fed o Ragfyr. “Goleuni” oedd y 

thema eleni ac felly priodol iawn ar ddechrau’r gwasanaeth oedd goleuo pedwaredd gannwyll y Cylch Adfent, sef 

cannwyll Cariad a goleuwyd y goeden Nadolig hardd oedd yn y Set Fawr gan Gwenno. 

Darllenwyd hanes geni Iesu Grist ac amrywiol farddoniaeth gan Marged, Siôn, Steffan, John, Ffion, Owain, Nia a Ca-

trin. Perfformiodd Glesni a Sian y ddeuawd hyfryd “O Faban Glân” a chanodd Dylan a Mared unawdau swynol dros 

ben cyn i’r plant gyd-ganu “Mair a gafodd faban”. Lediwyd yr emynau gan Rhys ac Osian a gweddiodd Tomos a Sara. 

I gloi y gwasanaeth, ymunodd John a Steffan â’r gynulleidfa drwy gyfeilio ar y cyrn a chreu naws Nadoligaidd arben-

nig iawn.  

Diolch i  Mrs Helen Parry ac athrawon yr ysgol Sul am drefnu’r gwasanaeth a hyfforddi’r plant ac  i Mrs Nerys Rob-

erts am gyfeilio iddynt.                                                                                                                                     BW 

Midnight, Christians, it is the solemn hour 

When God as man descended among us 

To expunge the stain of original sin 

And to put an end to the wrath of his father. 

The entire world thrills with hope 

On this night which gives us a saviour. 

People, on your knees, attend your deliverance. 

Christmas! Christmas! Here is the Redeemer! 

Christmas! Christmas! Here is the Redeemer! 

O Holy Night! The stars are brightly shining,  

It is the night of the dear Saviour's birth.  

Long lay the world in sin and error pining.  

Till He appeared and the Spirit felt its worth.  

A thrill of hope the weary world rejoices,  

For yonder breaks a new and glorious morn.  

Fall on your knees! Oh, hear the angel voices!  

O night divine, the night when Christ was born;  

O night, O Holy Night , O night divine!  

                                                                      AR WERTH 
Ar gael yn awr gan yr ysgrifennydd Blwyddlyfr Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd £1.30  

a Detholiad Hen Nodiant/Sol-ffa ar gyfer y  Gymanfa Undebol £1.30 

BARGEINION 


