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Annwyl Ffrindiau, 

Erbyn i chi dderbyn y daflen hon fe fyddwn ym mis Mawrth, y mis pan mae tymor y gwanwyn ar ddechrau.  

Mae’r gaeaf wedi dirwyn i ben ac edrychwn ymlaen at weld y dydd yn ymestyn a byd natur yn adfywio.  Bydd ôl 

llaw ein Creawdwr yn cael ei weld ym mhob man - ar y bryniau ac yn y dyffrynnoedd, yn y caeau ac yn y gerddi, 

yn y goedwig ac yn y gwrychoedd.  Mi fydd y ddaear i gyd yn canu ei fawl.  A'r cyfan yn dweud ei fod yn dal i 

ofalu amdanom yn ei gariad mawr.   

Fel pob blwyddyn, bydd blodau ar goed a phlanhigion i harddu ein gwlad, ac yn eu tro bydd y blodau yn troi yn 

ffrwythau i lonni ein calonnau ac i ganmol ei enw Ef.  Fel mae’r adnod yn Llyfr y Salmau yn ei ddweud, 

‘Arglwydd ein Iôr, mor ardderchog yw dy enw ar y holl ddaear’.  Yn ein gerddi bydd y genhinen Pedr a chrocws 

yn cymryd y blaen i ddangos eu prydferthwch a harddu ein gerddi a’n gwlad.   

Wrth son am grocws mae chwedl yn nofel ‘Y Dŵr’ gan Lloyd Jones yn cyfeirio at y blodyn bach, hardd yma. 

Lleolir y chwedl ym mryniau Tatra sydd yn edrych i lawr ar dref Zakopane yng Ngwlad Pwyl.  Dyma’r chwedl i 

chi.  Un diwrnod yng nghanol gaeaf roedd y Forwyn Fair yn crwydro drwy’r eira ar lethrau’r mynydd gyda’r ba-

ban Iesu, yn edrych am rywle i gysgodi dros nos.  Ni chawsant groeso na chynnig llety gan deuluoedd cefnog y fro 

ond yna daethant at fwthyn bach oedd yn dadfeilio. Ynddo roedd teulu tlawd efo deg o blant yn byw.  Croesawyd 

Mair a'r baban a gwahoddwyd nhw i eistedd efo nhw. Cynheswyd digon o ddŵr fel y medrai Mair olchi’r baban 

Iesu.  Wedi iddi olchi’r Iesu, sylwodd Mair fod y plentyn ieuengaf yn dioddef o glefyd ar y croen a golchodd yn-

tau hefyd yn yr un dŵr.  Erbyn y bore roedd Mair a’i baban wedi diflannu, ond  roedd croen y plentyn gwael wedi 

gwella.  Y tu allan i’r drws gwelsant olion traed yn yr eira, ac yn y pantiau bach lle'r oedd Mair wedi camu tyfodd 

llu o flodau crocws piws dros nos, a dyna sut, yn ôl y chwedl, y  daeth y blodyn hwn i fynyddoedd gwlad Pwyl am 

y tro cynta’. 

Rhyw fis neu ddau yn ôl clywais fod Mrs Mair Jones, Penycoed Lodge wedi bod yn aelod o’r AA (Automobile 

Association ) am hanner can mlynedd.  Fel arwydd o werthfawrogiad yr AA o’i haelodaeth ffyddlon dros y 

blynyddoedd, cafodd Mrs Jones lyfr arbennig ganddynt.  Mae’r llyfr yn llawn o fapiau ac mae wedi cael ei 

arwyddo gan y Cadeirydd. Lledr yw ei glawr, gydag ymyl euraid.  Llyfr neis iawn ydi o hefyd. 

Mi glywais fod Côr y Brythoniaid wedi rhyddhau CD newydd a’i bod hi ar gael yn y siopau neu gan aelodau‘r 

Côr.  CD dda iawn ydi hi hefyd -  rwy’n siŵr mai cyfraniad y ddau flaenor sydd yn ei gwneud mor arbennig! 

Anfonwn ein cofion at Miss Margaret Evans sy’n cael triniaeth yn Ysbyty Christie, Manceinion, Mr Marshall Wil-

liams sydd yn Ysbyty Maelor, Mrs Megan Parry a Mrs Iola Davies sydd yn ysbyty'r dref a Mrs Llinos Cadwaladr 

sydd wedi cael triniaeth yn Ysbyty Gobowen.  Ein cofion anwylaf atyn nhw a phawb arall sydd wedi bod dan an-

hwylder.  Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant â Mr Terry Lloyd a’r teulu sydd wedi dioddef sawl profedigaeth 

yn ddiweddar. 

Mae’n drist gweld y niferoedd sy’n mynychu'r Seiat yn gostwng, ac yn  enwedig wrth glywed bod rhaid ei gohirio 

yn achlysurol oherwydd absenoldeb un neu ddau o’r ffyddloniaid.  I’r  rheini sydd ddim yn dod i’r Seiat, beth am i 

chi ystyried dod? Does ddim rhaid bod yn nerfus, nid yw 'run fath â mynd at y deintydd! Unwaith rydych wedi 

bod mi fyddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro.   

Fel y cyhoeddwyd ar y Sul, bydd gofyn i’r cyflawn aelodau a fydd yn y gynulleidfa yng ngwasanaeth bore 

Sul, Mawrth 4ydd, ddangos os ydynt o’r farn bod angen blaenoriaid ychwanegol yn Salem  Cofiwch ddod â 

phensil neu feiro i osod eich croes ar y papur pleidleisio. 
Wedi ysgrifennu'r daflen hon, daeth y geiriau canlynol i’m cof ‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond mae llawer 

i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’. 

                     Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

    Henry M. Edwards 

OEDFAON Y MIS 
Dydd Sul, Mawrth 4ydd  -  Bore a hwyr  Y Barchedig Megan Williams. Bore  -  Gwasanaeth Gŵyl Ddewi plant 

yr Ysgol Sul. Hefyd, bydd bedydd ac fe weinyddir y Cymun Sanctaidd. 

Dydd Sul, Mawrth 11eg    - Bore a hwyr Y Parchedig Gareth Edwards, Deganwy 

Dydd Sul, Mawrth 18fed  - Bore a hwyr  Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd 

Dydd Sul, Mawrth 25ain  - Bore Oedfa dan ofal Ms Meirionna Jones Hwyr Cyfarfod Pregethu yn Judah 



 
Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Mawrth 1af  - Cinio Gŵyl Ddewi yn Nhy’n y Coed, Arthog  (drwy garedigrwydd Gerallt,  
                                        Dorothy a Dafydd Hughes). Gwraig wâdd  -  Mrs Teleri Jones-Wynne 

                     PYTHEFNOS MASNACH DEG  

Y cyfnod rhwng Chwefror 27ain a Mawrth 11eg yw Pythefnos 

Masnach Deg. Fe gofiwch i ni, fel eglwys, ymrwymo i fod yn 

eglwys Fasnach Deg yn ystod 2011. Golyga hynny ein bod yn 

ymrwymo fel eglwys ac fel aelodau unigol i gefnogi Masnach Deg trwy wneud ymdrech i brynu 

nwyddau sydd yn arddangos y logo a welwch ar y chwith. Y mae Masnach Deg yn ymwneud â 

gwell prisiau, amodau gwaith teg, cynaladwyedd lleol a thelerau masnachu teg i ffermwyr a 

gweithwyr yn y byd datblygol.  

Y mae gan archfarchnad y Co-op hanes anrhydeddus iawn mewn perthynas â Masnach Deg. Yn 

1992 y Co-op oedd yr archfarchnad gyntaf yn y wlad i werthu coffi Café Direct ac yn 1994 roedd y 

coffi hwnnw ymysg y nwyddau cyntaf i ymddangos dan y label Masnach Deg. Erbyn 1999 roedd 

nwyddau Masnach Deg ar werth yn holl siopau Co-op drwy’r wlad. Yn 2000 y Co-op oedd yr archfarchnad gyntaf i 

werthu bananas Masnach Deg. Erbyn 2001 roedd gwîn Masnach Deg o Chile ar werth yn eu siopau ac erbyn 2002 

roedd holl nwyddau siocled dan label y Co-op yn siocled Masnach Deg. Cyflwynwyd afalau-pîn a mangos Masnach 

Deg yn eu siopau yn 2003. Yn 2007 y Co-op oedd y siop gyntaf i werthu “Bag am Oes” wedi ei wneud o gotwm 

Masnach Deg. Trwy werthiant y bagiau hynny fe grewyd cannoedd o swyddi mewn tref fach yn ne India. Yn 2009 

llwyddodd y Co-op i sicrhau bod holl ddiodydd poeth dan label y cwmni yn ddiodydd Masnach Deg. Hyd heddiw y 

mae’r archfarchnad yn parhau i fod yn flaengar ym myd Masnachu Teg. Yn ffodus i ni, mae’n gennym siop Co-op ar 

garreg ein drws. Rhydd hynny gyfle da i ni gefnogi Pythefnos Masnach Deg. Mae’r siwr gen i eich bod wedi hen 

arfer prynu nwyddau Masnach Deg, ond beth am wneud ymdrech arbennig yn ystod pythefnos Masanch Deg i brynu 

rhywbeth nad ydych wedi ei brynu o’r blaen, er enghraifft “beansprouts” Masnach Deg o Mongolia, llus Masnach 

Deg o Dde Affrica neu fêl Masnach 

Deg o Chile. Wrth gwrs, erbyn hyn, 

mae’r archfarchnadoedd eraill wedi syl-

weddoli bod pobl yn gyffredinol yn 

gefnogol iawn i Fasnach Deg ac mae 

llawer o nwyddau Masnach Deg ar eu 

silffoedd hwythau hefyd. Nid oes ots 

ble rydym yn prynu’r nwyddau hyn, cyn 

belled â’n bod yn eu prynu a thrwy 

hynny yn helpu pobl dlawd  ledled y 

byd i wella eu cyflwr. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

                                     Noson yng nghwmni Haf Llewelyn 

Nos Iau, Chwefror 2il, cawsom noson arbennig iawn yn y Gymdeithas yn Salem yng nghwmni Haf 

Llewelyn o Lanuwchllyn. Mae Haf yn llenor amryddawn iawn ac mae ganddi’r ddawn i farddoni ac 

ysgrifennu rhyddiaeth  mewn ffordd glir ond llawn emosiwn – boed hynny ar gyfer plant neu oedolion. 

Yn 2009 cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf o gerddi sef “Llwybrau”, ac enwebwyd hon ar gyfer Llyfr y 

Flwyddyn- tipyn o gamp. Ei magwraeth a’r gymdeithas yng Nghwm Nantcol a ysbrydolodd nifer o’r 

cerddi sydd yn y llyfr a braf iawn oedd cael clywed hyn cyn i Haf eu darllen i ni. Bron i ddwy flynedd 

yn ôl, cyhoeddwyd ei nofel gyntaf i oedolion sef “Y Graig” nofel  sydd a chefndir amaethyddol iddi a 

chododd awydd arnom i’w hail-ddarllen ar ôl clywed Haf yn darllen pwt i ni. Mae’r iaith lafar yn y nofel yn llithrig a 

choeth, y cymeriadau yn gredadwy a’r disgrifiadau yn dangos dawn dweud Haf.  

Ers tua blwyddyn a hanner mae wedi bod yn brysur iawn yn ymchwilio i hanes teulu’r Nannau gan mai’r tensiwn 

rhwng y teulu hwn a theulu’r Llwyn ar ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg fydd cefndir ei nofel newydd. Mae gan y 

bardd Sion Philip a’i frawd Rhisiart ran allweddol hefyd yn y gwaith. Bydd y nofel hon mae’n siwr yn apelio at nifer 

fawr o ddarllenwyr a bydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai.  

Noson Y Cwis 

Noson wedi ei threfnu gan Terry Lloyd a Mr a Mrs Sulwyn Jones gafwyd Nos Iau, Chwefror 16eg a chawsom gwis 

hwyliog a diddorol iawn. Bu cryn grafu pennau a chanu gwahanol donau i geisio cofio geiriau ambell emyn ond 

cafodd pawb orig ddifyr dros ben. Diolch i’r trefnyddion am baratoi mor ofalus ar ein cyfer.  

DISTEWCH 

Gair o rybudd i chi, er mwyn i chi fod 

yn barod a chael cyfle i ymarfer, hyd 

yn oed! Ar ddechrau’r oedfa foreol, o 

ddydd Sul, Mawrth 4ydd ymlaen, 

byddwn yn canu entrada, sef pennill 

gyntaf emyn 600 “Distewch, cans mae 

presenoldeb Crist, y sanctaidd Un, 

gerllaw”. Ni fydd yr emyn yn cael ei 

ledio, felly byddwch yn barod! 


