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Annwyl Ffrindiau 

Cyfarchion ar ddechrau mis ddisgrifwyd gan Eifion Wyn fel a ganlyn: 

“Gwn ei ddyfod, fis y mêl, 

 Gyda’i firi, gyda’i flodau”. 

Gobeithio bydd tywydd mis Mai ychydig yn brafiach na thywydd Ebrill ac y gwelwn y tymheredd yn codi a’r 

awyr yn glasu tros yr wythnosau nesaf.   Er y tywydd anffafriol mae’r blodau gwyllt wedi rhoi lliw i’r cloddiau a’r 

caeau a does dim yn well na gweld clychau’r gog yn garped o dan y coed ac yn y ffriddoedd.  I’r garddwyr a’r 

amaethwyr yn eich mysg, mae nifer o ddywediadau parthed y tywydd yn gaddo cynhaeaf ffrwythlon – “Glaw ym 

Mai sy’n fara drwy’r flwyddyn”; “Glaw y Sulgwyn, ffrwythlon drwy’r flwyddyn”; “Mai oer a gwlyb, llond y lle o 

ŷd” i nodi dim ond rhai, felly daliwch ati i blannu! 

Yn ôl yr arfer, cafwyd Gorymdaith gan holl Eglwysi’r dref o’r Marian i Sgwâr y Dref ar ddydd Gwener y 

Groglith.  Diolch i’r blaenoriaid fu’n rheoli’r drafnidiaeth i hwyluso’r ffordd i’r cerddwyr ac i Nerys Roberts am ei 

gwasanaeth parod arferol yn cyfeilio.  

Ar fore Sul, 22ain o Ebrill  cynhaliwyd pleidlais, i geisio barn yr aelodau ynglŷn â’r ymdrech  i fynd ymlaen 

gyda’r bwriad  o hysbysebu am weinidog dros ofalaeth newydd yn cynnwys  Eglwysi Christchurch, Y Bermo a 

Horeb, Dyffryn Ardudwy. Balch iawn gennyf adrodd  fod y cynnig wedi ei gario gyda 94% o blaid ac mae’r ddwy 

Eglwys arall wedi pleidleisio yn unfrydol o blaid hefyd. Felly byddwn yn symud ymlaen maes o law.     

‘Rydym wedi penderfynu yn barod i godi rhagor o flaenoriaid i gynorthwyo gyda’r gwaith yma yn Salem.  Ar fore 

Mai 6ed cynhelir pleidlais i enwebu blaenoriaid newydd, felly braf fyddai cael nifer dda o aelodau yn bresennol yn 

y gwasanaeth.  Dim ond aelodau cyflawn sydd yn bresennol ar y bore fydd â hawl i bleidleisio. 

Gobeithir cynnal y Gymanfa Undebol ymhen ychydig wythnosau, felly bydd yr ymarferion yn cychwyn cyn bo 

hir. Ymddengys na fydd Cymanfa Plant eleni, yn bennaf oherwydd y diffyg plant  a’r ffaith y bydd y plant sydd ar 

gael yn brysur yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ystod yr wythnos cyn y Gymanfa. Dylid nodi 

hefyd fod yna ansicrwydd ynglŷn â dyddiad y Gymanfa. Cewch wybodaeth bellach am y dyddiad yn yr oedfa fore 

Sul,  pan fydd penderfyniad wedi ei wneud.  Cofiwch ddod yn llu i’r ymarferion – mae llawer iawn o hwyl i’w 

gael a Nia Rowlands, Y Vanner, Llanelltyd yn llwyddo bob blwyddyn i gael trefn ar y cantorion.   

Mae Apêl “¡Viva Guatemala!” yn parhau hyd at ddiwedd y flwyddyn.  Targed yr Eglwys yw £12 y pen ar gyfer 

pob aelod, sydd yn golygu ein bod ni yma yn Salem angen codi £1788 (12 x 149, nifer aelodau).  Drwy garedi-

grwydd teulu Ty’n y Coed casglwyd £350 yn swper Gŵyl Ddewi y Gymdeithas a chyda chyfraniad plant yr Ysgol 

Sul, casgliad agored, rhoddion a chyfraniadau aelodau, cyfanswm Salem yn awr  yw £722.60.  Ond gyda rhyw 7 

mis o 2012 ar ôl,  mae `na lawer o ffordd i fynd cyn i ni gyrraedd ein targed.  Felly, os nad ydych wedi cyfrannu 

ac yn dymuno gwneud `rydym yn barod iawn i’w dderbyn.  Os ydych am roi’ch cyfraniad yn y casgliad mewn 

oedfa, tybed fyddech yn ei roi mewn amlen gan nodi eich enw a’r geiriau “Apêl Guatemala” i hwyluso gwaith y 

trysorydd?  Llawer iawn o ddiolch am eich cyd-weithrediad. Gyda llaw, deallaf y bydd “Paned a Chacen” er budd 

Apêl Guatemala yn cael ei gynnal ym Mryn Golau, Pencefn, sef cartref Dwyryd a Bethan Williams, bore dydd 

Sadwrn, Mai 19eg. Gobeithio y bydd cefnogaeth deilwng i’r digwyddiad. 

Mae llawer o’n haelodau ffyddlon wedi cael arhosiad neu driniaeth mewn ysbytai yn ystod y mis diwethaf ac ry-

dym yn ymwybodol fod llawer mwy dan anhwylder yn eu cartrefi. Fel Swyddogion a chydaelodau, anfonwn ein 

dymuniadau gorau atoch i gyd gan fawr obeithio y cewch adferiad iechyd yn fuan iawn.  

Trist oedd clywed yn ystod y mis a aeth heibio am farwolaeth Mr Goronwy Evans, gynt o Fferm Penrhiw, 

Rhydymain, sef tad Mrs Helen Jones, Fferm y Pentref, Llanelltyd, a  hynny wedi cystudd blîn. Estynnwn ein 

cydymdeimlad â Helen a’r teulu oll yn eu profedigaeth. 

        Yn gywir  ar ran y swyddogion, 

                                  John Cadwaladr 



 
OEDFAON Y MIS 

Mai  6ed   -  Bore - Y Barchedig Megan Willams Hwyr  - Oedfa Cymorth Cristnogol yn y Tabernacl 
Mai 13eg   - Bore a Hwyr -  Y Parchedig Ddr. Elwyn Richards, Caernarfon. 
Mai 20fed  - Bore a Hwyr - Y Parchedig Eifion Jones, Dinbych 
Mai 27ain  - Bore a Hwyr -  Y Parchedig Meirion Lloyd Davies, Pwllheli  

CODI BLAENORIAID NEWYDD 

Yn ystod Oedfa’r Bore, dydd Sul, Mai 6ed byddwn yn cael cyfle i bleidleisio, gyda’r nod o ychwanegu 

at ein tîm o flaenoriaid. Credaf fod gennym ddewis eithaf eang gan fod llawer o’n haelodau eisoes yn 

cyflawni dyletswyddau gwerthfawr ar ran y capel ac yn gwneud hynny’n ddirwgnach bob amser. 

Byddwch yn cael papur pwrpasol gan y swyddogion ar y diwrnod a bydd digonedd o le ar y papur i chi 

nodi nifer sylweddol o enwau, pe baech yn dymuno gwneud hynny. Pe bai 46 o aelodau, dyweder, yn 

pleidleisio, byddai angen i un person dderbyn 24 pleidlais, sef 50% +1 pleidlais i gyrraedd y nod. 

Byddai hynny’n dipyn o gamp, yn enwedig pe bai pawb yn enwebu dim ond dau neu dri pherson. Rwyf 

yn grediniol bod angen enwebu nifer helaeth o bobl er mwyn cael dau neu dri blaenor newydd, ond ma-

ter i chi yw hynny. Cofiwch fod yn rhaid bod yn bresennol i bleidleisio. 

Y mae rhai aelodau a fyddai’n debygol o gael eu henwebu eisoes wedi dweud wrthyf na fyddent yn 

dymuno cael eu hystyried. Nid oes modd i mi hysbysu’r gynulleidfa ynglŷn â hynny ond ni fyddai hast 

iddynt hwy na neb arall i ddod i benderfyniad ynglŷn â’r mater. Pe baech yn cytuno i gael eich codi’n 

flaenor byddai modd i chi fynd trwy’r broses ffurfiol yn y Cyfarfod o Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd 

a gynhelir yn Salem ar Fehefin 19eg.  Gwn fod dwy wraig o gapel Maentwrog Uchaf yn cael eu hordein-

io yn y Cyfarfod hwnnw, ynghyd â dau berson o Christchurch, Bermo, o bosib`. Pe baech eisiau amser i 

feddwl ymhellach am y peth gallech ohirio gwneud penderfyniad am hyd at ddeuddeg mis. Mae yna 

lawer o bobl sydd yn poeni am y ddefod ei hun ac mae hynny’n ddigon o fwgan i achosi iddynt wrthod y 

gwahoddiad. Ar un adeg roedd y ddefod yn un braidd yn frawychus, ond erbyn hyn mae’r broses yn un 

“user-friendly” iawn - does angen i chi wneud fawr mwy nag eistedd yn y Sêt Fawr a gwenu ac yngan 

ambell “ydwyf”. Hefyd, byddai’r grŵp a fyddai’n cael eu hordeinio yn treulio rhyw ugain munud yn yr 

Oruwch Ystafell yn trafod rhan o’r Ysgrythur ond byddai hynny’n digwydd dan arweiniad dau berson 

clên a chyfeillgar. Credaf mai’r Parchedig Christopher Prew, Porthmadog a Mrs Meinir Lloyd Jones, 

Penrhyndeudraeth fyddai’r ddau. Byddech yn cael eich hysbysu ynglŷn â’r maes trafod o flaen llaw. 

Credaf y byddai'r ddau ddiweddaraf i gael eu codi’n flaenoriaid, sef Henry Edwards a John Cadwaladr, 

yn tystio nad oes angen poeni dim am y 

cyfarfod ei hun. 

Byddai’r Blaenoriaid presennol hefyd 

yn cadarnhau nad oes unrhyw bwysau 

yn cael ei roi arnynt i gyflawni 

dyletswyddau nad  ydynt yn hyderus 

neu’n gyfforddus i ymgymryd â nhw. 

Mae gan bawb ei gryfderau a’r nod 

fyddai i fanteisio ar y cryfderau hynny. 

PANED A CHACENPANED A CHACENPANED A CHACENPANED A CHACEN    

er budd  

Apêl “Viva Guatemala” 

10.00 —11.30 
Bore Dydd Sadwrn, Mai 18fed 

Ym Mryn Golau, Pencefn  

Tocyn £1.50 Plant £0.50 

Croeso cynnes i bawb 

SYMBOLAU’R DISGYBLION 

Y mae traddodiad eglwysig wedi clustnodi arwyddluniau ar gyfer pob un o ddisgyblion Iesu Grist. Mae’r lluniau ar bob arwyddlun yn 

adrodd peth o’r traddodiad sydd yn gysylltiedig â’r disgybl hwnnw. 

Andreas– Brawd Pedr 
Yn ôl traddodiad, sylfaenydd eglwys Rwsia. 

Nawddsant yr Alban a Rwsia. Sonir iddo gael 

ei groeshoelio yn nhref Patras yng ngwlad 

Groeg. Dywed dogfen o’r 3edd ganrif iddo 

gael ei groeshoelio ar groes ar ffurf X. 

Mathew 
Cyn iddo ddod yn un o’r disgybion, casglwr trethi 
oedd Mathew. Tri phwrs neu gwd arian sydd ar ei 
darian. Doedd yna fawr o gariad tuag at gasglwyr 
trethi gan bod llawer ohonynt yn cael eu hystyried 
yn dwyllwyr, ond roedd yr Iesu yn denu dilynwyr 
o bob rhan o gymdeithas. 


