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Rhifyn 134 

Annwyl Gyfeillion, 

Mae’r Nadolig ar y trothwy unwaith eto a phawb ohonom ar ein gwaethaf yn cael ein sugno i mewn i holl firi a 

bwrlwm a phrysurdeb paratoadau o bob math at yr Wyl. Mae’r siopau wedi dechrau ar y dathlu seciwlar ers wythno-

sau! Y Sul nesaf bydd yr Eglwys yn dechrau edrych ymlaen at yr Ŵyl oherwydd mae’n Sul cynta’r Adfent  a ninnau 

yn symud i mewn i’r tymor arbennig yma o baratoi i ddathlu’r Ymgnawdoliad. Wn i ddim a ydym ni fel Anghyd-

ffurfwyr yn rhoi digon o sylw i’r Adfent  -  y cyfnod yma o gofio fod Duw wedi ymyrryd yn hanes y byd trwy beri 

i’r Gair gael ei wneud yn Gnawd. Oherwydd yng ngenedigaeth Iesu Grist nid yn unig mae Duw gyda ni  -  Emmani-

wel  -  ond ym mherson Iesu Grist Mae Teyrnas neu Deyrnasiad  Duw wedi dod. Nid rhywbeth statig ydyw Teyrnas 

Dduw ond yn hytrach Grym bywiol sy’n weithredol trwy ei Ysbryd Glân yn y byd heddiw.  Felly mae cyfnod yr 

Adfent yn amser i edrych i’r dyfodol hefyd, i gymryd stoc o’n bywydau a’n gweithredoedd yng ngoleuni Teyrnas 

Dduw…Teyrnas sy’n dal i esblygu ac yn dal i fod heb ei chyflawni hyd nes y bydd pawb yn derbyn Baban Bethlem 

yn Frenin eu bywyd.  Mae pennill olaf carol hyfryd Alice Evans yn weddi bwrpasol i bawb ohonom yr Adfent yma: 

      Faban Bethlem, maddau inni 

      Am roi mawl i ti’n y crud 

      Heb dy arddel yn Waredwr, 

      Heb dy ddilyn yn y byd; 

      O holl roddion Duw i ddynion 

      Ti, O Grist yw’r pennaf gaed; 

      Tyrd o’r newydd i’n calonnau 

      Tyrd i ddangos gwerth dy waed. 

Eleni eto, fel pob blwyddyn, edrychwn ymlaen at wasanaethau’r Nadolig ac rydym yn diolch ymlaen llaw i Helen 

Parry am drefnu Gwasanaeth Nadolig y Plant ac i Mona Hughes a Llinos Cadwaladr am drefnu Gwasanaeth Naws y 

Nadolig. Cofiwch hefyd am wasanaeth arbennig Bore’r Ŵyl fydd dan ofal diogel Dwyryd Williams. Fe fydda i’n 

meddwl amdanoch! Y Nadolig hwn fydd y tro cyntaf imi beidio bod yn Salem ar fore’r Ŵyl ers 1976!! 

Da deall bod Mrs Jean Jones wedi dychwelyd i Ddolgellau wedi cyfnod yn yr ysbyty ac yna yng nghartref ei mab, 

Bryn ym Methel. Gobeithiwn y bydd yn dal i wella. Mae Mrs Nerys Roberts hefyd wedi derbyn triniaeth i’w throed 

ac mae’n dda deall ei bod hithau yn gwella – ond bydd ei lle arferol wrth yr organ yn wag am rai wythnosau.  

Mae Miss Margaret Evans wedi ei chymryd i Ysbyty Maelor (Ward Lister) ac anfonwn ein cofion a’n dymuniadau 

gorau iddi gan obeithio ei gweld yn ôl yn ein mysg yn fuan. Anfonwn ein cofion cynhesaf, fel arfer, a’n dymuniadau 

gorau i’r rhai ohonoch sydd yn wael ac yn gaeth i’ch cartrefi a gweddiwn y bydd i gariad a thangnefedd  rhyfeddol 

Baban Bethlem lenwi’ch calonnau a’ch cynnal a’ch nerthu. 

 Nadolig Llawen i chwi i gyd! 

   Yn gywir iawn,  

    Megan WilliamsMegan WilliamsMegan WilliamsMegan Williams 

OEDFAON MIS RHAGFYR 

Dydd Sul, Rhagfyr 2il   -    Bore yn unig  -   Y Barchedig Megan Williams (Oedfa Gymun)  

            Hwyr:                  Oedfa Garolau Undebol yn Nghapel Ebeneser 

Dydd Sul, Rhagfyr 9fed -   Bore  yn unig -   Oedfa dan ofal Teulu Ty’n y Coed 

Dydd Sul, Rhagfyr 16eg -   Bore yn unig  -  Gwasanaeth Nadolig y Plant a’r Bobl Ifanc 

Dydd Sul, Rhagfyr 23ain -  Bore yn unig -  Gwasanaeth Naws y Nadolig y Gymdeithas Ddiwylliannol 

Dydd Mawrth, Rhagfyr 25ain, 9.30 a.m. -   Gwasanaeth Bore Nadolig (dim Cymun eleni) 

Dydd Sul, Rhagfyr 30ain - Dim oedfa o gwbl - gwyliau bach i bawb yn dilyn eu gwaith caled y mis hwn 



 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR JOHN CADWALADR 

Fel y gwyddoch i gyd rwy'n siwr, mae diwedd blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar y 31ain o Ragfyr.  A ninnau bel-

lach ar drothwy mis Rhagfyr, fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud eich cyfraniadau o fewn yr wythnos neu ddwy 

nesaf os gwelwch yn dda. Os am gael gwybod cyfanswm eich cyfraniadau hyd yma, cysylltwch â mi. Diolch am eich 

cydweithrediad. 

HANES PRYSOR, Y BARDD 

Fe wyddoch, mae’n siŵr, fod Bethan a minnau wedi ymweld â Phatagonia yn 

ddiweddar. Roedd yn brofiad emosiynol a bythgofiadwy - cewch yr hanes yn y 

Gymdeithas ym mis Chwefror. Beth bynnag, dyma damaid i aros pryd i chi. Tra 

ym Mhorth Madryn buom yn yr Amgueddfa ger safle’r glaniad cyntaf. Yno, 

gwelsom hanes William Williams, sef Prysor (i roi ei enw barddol iddo),ynghyd â’r gadair a enil-

lodd yn Eisteddfod y Wladfa 1920. Roedd Prysor yn un o ddau o frodyr fy nhaid a fudodd i Bata-

gonia yn 1911 - roedd un arall o’r brodyr yno eisoes gan iddo fudo yn 1909. Buom hefyd yn y 

ddwy amgueddfa yn y Gaiman ac yn un ohonynt gwelsom un arall o gadeiriau eisteddfodol 

Prysor, sef cadair Eisteddfod y Wladfa 1921, ynghyd â’r goron hardd a enillodd yn 1918. Wedi 

inni groesi’r Paith i Drevelin yn yr Andes cyfarfuom ag Elis Williams, cefnder i fy niweddar dad 

a nai i Prysor. Cefais gyfrol, sef Awen Ariannin (golygwyd gan R.Bryn Williams yn 1960) yn 

anrheg ganddo. Ceir peth o hanes Prysor yn y gyfrol - dyma grynodeb o’r hanes. “Yn y flwyddyn 

1911 aeth llanc o Drawsfynydd drosodd i’r Wladfa ar y llong “Orita”, y tro olaf i nifer o ymfud-

wyr fynd allan yno gyda’i gilydd. William Williams oedd ei enw bedydd, eithr adwaenid ef wrth 

yr enw barddol Prysor. Gan ei fod yr un oedran â Hedd Wyn, bu’r ddau yn gymdeithion mebyd, a 

mawr oedd dylanwad y prifardd arno ar hyd ei oes……. Wedi iddo ymadael â’r Ysgol Elfennol 

bu Prysor yn gweini gyda ffermwyr y cylch, a bu am gyfnod maith yn was fferm ar fferm Tŷ Du yn 

y Parc ger Y Bala. Aethai ei frawd Bob i Batagonia yn y flwyddyn 1909, ac erys yno hyd heddiw 

yn ennill gwobrwyon yr eisteddfod am draethodau da, ac yn ysgrifennu i’r wasg fel Comiwnydd. 

Wedi bod yno am bedair blynedd, priododd Prysor ag un o enethod y Wladfa, a daeth yn amae-

thwr llwyddiannus. Dechreuodd farddoni yn ei oriau hamdden, ond ni thybiodd neb ei fod yn 

fardd o bwys nes iddo ennill y goron a dwy gadair yn yr eisteddfod. Bu’n archdderwydd y Wladfa ac yn olygydd y 

“Drafod” am rai blynyddoedd cyn ei farw. Rhagorodd fel pryddestwr….. Nyddodd emynau da hefyd, a chanwyd un 

ohonynt am y tro cyntaf yng Nghymru mewn priodas yn ddiweddar. Ond ei gamp oedd canu pryddestau, ac ynddynt 

hwy y cafwyd ei ffrwyth aeddfetaf. Bu’n gyfrwng i godi safon cystadleuaeth y gadair yno. Yn y flwyddyn 1918 

gofynnwyd am bryddest i’r “Gorchfygwr” ac enillodd Prysor y goron (llun 1) dan feirniadaeth Dyfnallt…. Yn y flwyd-

dyn 1920 canodd Prysor i “Sibrydion y Nos” ac enillodd y gadair (llun 2) y tro hwn dan feirniadaeth Pedrog a dyma 

frawddeg neu ddwy o’r feirniadaeth; “Cerdd ragorol ym mhob ystyr… cerdd feddylgar, farddonol yw hon drwyddi..” 

Campwaith Prysor yn ddiau yw ei bryddest i’r “Paith”, a enillodd iddo’r gadair yn 1921 (llun 3) dan feirniadaeth y 

Parch J.J. Williams. Gorffen y bryddest gyda’r pennill hwn: 

“Dioer, rhaid i minnau huno, 

    Derfydd fy naearol daith, 

A melysed fydd gorffwyso 

   Yng nghyfaredd mud y Paith .” 

Ond ni chafodd ei ddymuniad. Bu farw yn 56 oed mewn ysbyty ym mhrifddinas Ariannin, yn Buenos Aires, ymhell o’r 

Wlada a Thrawsfynydd a chladdwyd ei gorff yno ym mynwent Chacarita ynghanol gaeaf 1945. Clywyd acenion tair 

iaith yn y gwasanaeth angladdol, a chanwyd rhai o emynau Cymru uwchben ei fedd.  

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Cafwyd noson lhwyliog, llawn chwerthin yng nghwmni Alun Elidir, Rhydymain. Roedd pawb yn eu dyblau’n chwerthin 

wrth glywed hanes y gwahanol ddigwyddiadau doniol, yn enwedig hanes Gwyn Elfyn yn colli ei ddannedd gosod wrth 

actio ar y llwyfan, a roedd Alun ar ben y bwrdd pan yn adrodd  hanes ei glyweliad yn Llundain ar gyfer yr opera Car-

men! Llywyddwyd a thalwyd y diolchiadau gan Helen Jones, Y Pentre. 

Nos Iau, Rhagfyr 6ed - Cerdd a Chân yng ngwmni  Terry Lloyd  

Bore Sul, Rhagfyr, 23ain - Gwasanaeth Naws y Nadolig dan ofal Llinos Cadwaladr a Mona Hughes 
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