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Annwyl Gyfeillion 

’Rwy’n ysgrifennu’r cyfarchiad hwn ar drothwy ymweliad y Fflam Olympaidd â Dolgellau. Mae’n ymddangos 

bod y Fflam wedi tanio dychymyg y Genedl. Eisoes mae torfeydd mawr wedi bod yn ei chroesawu ym Mynwy 

wrth iddi groesi drosodd i  Gymru ac yng Nghaerdydd, Abertawe, Llanelli a Chaerfyrddin. Y bore `ma bydd yn 

gadael Aberystwyth ar ei ffordd i Ddolgellau ac i Fangor ac yn derbyn yr un croeso brwdfrydig a chynnes ar hyd 

y daith dybiwn i. I’r cludwyr mae’n sicr bod cael cludo’r Fflam am ran o’i thaith yn brofiad bythgofiadwy ac 

mae’r mwyafrif llethol ohonynt yn mawrygu’r fraint. Dethol rai sy’n cael cario’r Fflam Olympaidd ond mae 

cyfle i bob un ohonom gario Fflam arall, amgenach na’r fflam Olympaidd hyd yn oed. Fe’n gelwir ni bob un i 

gario Fflam Iesu Grist, Goleuni’r Byd  - fflam ffydd, gobaith a chariad - a go brin fod braint uwch na hon yn 

bod! 

Llongyfarchiadau diffuant iawn i Meirionna Jones, Peter Jones a Gareth Roberts ar gael eu hethol i flaenori yn 

Salem. Braf cael cyhoeddi bod y tri ohonynt yn barod i dderbyn y cyfrifoldeb a’r anrhydedd hon. Byddant yn 

cael eu hordeinio’n flaenoriaid gan Lywydd Cymdeithasfa’r Gogledd mewn cyfarfod cyhoeddus o’r He-

naduriaeth a gynhelir yn Salem Nos Fawrth, Mehefin 19eg am 7p.m. Byddai’n dda gweld cynrychiolaeth 

gref ohonoch yno i’w cefnogi. Dymunwn bob bendith a rhwyddineb i’r tri ohonynt. 

Daeth criw da ynghyd i’r Bore Coffi a gynhaliwyd yng  nghartref Dwyryd a Bethan Williams ym Mryn Golau a 

chasglwyd y swm anrhydeddus o £530 tuag at Apêl Guatemala. Diolch i Dwyryd a Bethan am y gwaith paratoi 

a’r croeso a diolch i bawb a gefnogodd yr ymdrech. Bellach rydym tua dwy ran o dair o’r ffordd tuag  at 

gyrraedd y cyfanswm a ddisgwylir. Bydd pobl ifanc y Clwb CIC yn gwneud Taith Feicio noddedig i’r Bermo ac 

yn ôl yn ystod Mis Mehefin. Cawn fwy o fanylion am hynny maes o law. 

Eleni cynhelir Y Gymanfa Ganu Undebol yng Nghapel Y Tabernacl ar Nos Sul, Mehefin 24ain. (Sylwer!) 

Bydd y plant a’r Oedolion yn ymuno mewn un oedfa dan arweiniad Y Parch Iwan Llewelyn Jones. Deallaf fod y 

rihyrsals eisoes wedi dechrau ac apelir am eich cefnogaeth. 

Mae’n braf cael cofnodi bod Mrs Beti Farrer bellach wedi cael dychwelyd i Ysbyty’r Dre ac yn llawer iawn 

gwell erbyn hyn. Hefyd mae tri o’n haelodau yn wynebu triniaethau yn yr ysbyty yn ystod y mis hwn. 

Dymunwn yn dda iawn i Mrs Gwenan Williams, Caerynwch, Mrs Wena Jones, Llwyn View a Mr Marshall Wil-

liams, Pantawel. Da deall hefyd bod Mrs Marshall Williams yn gwella ar ôl triniaeth lawfeddygol ar ei chlun.  

Anfonwn ein cofion annwyl at bawb ohonoch sydd heb fod mewn llawn iechyd gartref ac mewn ysbyty. Nawdd 

y nef a fo trosoch. 

Ychydig oriau cyn i’r daflen hon fynd i’r Wasg daeth newyddion da i law am enedigaeth Llio Cadwaladr Lewis, 

merch fach Huw a Bethan Lewis, Aberteifi  - chwaer fach newydd i Steffan a Mali ac ail wyres i John a Llinos 

Cadwaladr, Cefnydd, Pencefn. Llongyfarchiadau a dymuniadau da i chi fel teulu. 

Yna, yn fuan wedi derbyn y newyddion uchod daeth newyddion trist i  law am farwolaeth Mrs Myra Edwards, 

Pwllheli, wedi brwydr hir a dewr yn erbyn afiechyd creulon. Roedd Myra yn wraig i Mr. John Edwards, yn fam 

i Dylan a Bethan ac yn chwaer-yng-nghyfraith i’n cyfaill annwyl a ffyddlon, Mr Henry Edwards. `Rydym fel 

eglwys yn cydymdeimlo’n ddwys â’r teulu oll yn eu tristwch a’u galar. Boed i Dduw pob diddanwch eich 

cynnal a boed i’r atgofion hapus fod yn fodd i felysu’r hiraeth. 

        Yn gywir ar ran y swyddogion, 

                                        Megan Williams 



 
OEDFAON Y MIS 

Dydd Sul, Mehefin 3ydd -  Bore yn unig  - Oedfa dan ofal Mrs Mona Hughes 

Dydd Sul, Mehefin 10fed - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mrs. Ann Roberts a Mr. Gareth Roberts  

Dydd Sul, Mehefin 17eg -   Bore a Hwyr  - Y Parchedig Iorwerth Jones Owen, Caernarfon 

Dydd Sul, Mehefin 24ain - Bore - Y Bnr. Euron Hughes    Hwyr - Cymanfa Undebol yn y Tabernacl  

SYMBOLAU’R DISGYBLION 

Credir i Bartholomeus genha-

du yn y rhan o’r Dwyrain 

Canol a adnabyddir heddiw fel 

Armenia ac Iran. Yn ôl trad-

dodiad cafodd ei fflangellu, ei 

groeshoelio ac yna ei 

ddienyddio.  

Paned a Chacen “Viva Guatemala” ym Mryn Golau, Pencefn.  Diolch o galon i bawb a gefnogodd y fenter 

mewn amrywiol ffyrdd. Llwyddwyd i godi tua £530 trwy werthiant tocynnau, cyfraniadau hael a gwerthiant 

eitemau ar y bwrdd prynu. Erbyn hyn mae’r cyfanswm rydym wedi llwyddo i godi tua £1250. Fe gofiwch mai 

£1788 yw ein targed. 

Clychau’r Gôg (R.Williams Parry) 

Dyfod pan ddêl y gwcw, 

Myned pan êl y maent, 

Y gwyllt atgofus bersawr 

Yr hen lesmeiriol baent; 

Cyrraedd, ac yna ffarwelio, 

Ffarwelio, ...Och na pharhaent! 

                    **** 

Dan goed y goriwaered 

Yn nwfn ystlysau’r glog, 

Ar ddôl a chlawdd a llechwedd 

Ond llechwedd lom yr og 

Y tyf y blodau gleision 

A dyf yn sŵn y gog.  

  

Bu plant yr Ysgol Sul am dro yng nghyffiniau Llyn Cynwch un prynhawn Sul braf yn ystod mis Mai. Mae’n amlwg fod y 

carped o Glychau’r Gog  wedi eu swyno. 

(Simon) Pedr oedd brawd Andreas  - pysgotwr 

yn ôl ei alwedigaeth.  Dywedoedd yr Iesu amdano 

“..ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys”. Credir 

iddo gael ei groeshoelio gan Nero yn Rhufain. 

Dywed traddodiad iddo gael ei groehoelio a’i ben 

i lawr gan nad oedd yn teimlo’n deilwng i farw yn 

yr un modd  â’i Arglwydd. 


