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Annwyl Gyfeillion, 

Bellach mae rhuthr a rhialtwch y Nadolig trosodd a’r flwyddyn newydd ar y trothwy. Fe fydd rhai yn gyndyn o 

ffarwelio â’r hen flwyddyn; bydd eraill yn edrych ymlaen yn eiddgar at y flwyddyn newydd. Ni ŵyr yr un ohonom, 

fodd bynnag, beth sydd gan y flwyddyn newydd ar ein cyfer. 

                                   ‘Beth fydd fy rhan ar hyd ei misoedd maith? 

                  Nis gwn, fy Nuw; ni fynnwn wybod chwaith. 

                                    Ai hyfryd ddydd, ai nos dymhestlog ddaw? 

                                    Bodlon, os caf ymaflyd yn dy law.’ 

Yn ystod y flwyddyn, gwelsom effeithiau trais a rhyfel, clywsom am ddioddefaint a newyn ac fe’n brawychwyd gan 

greulondeb a thrasiedïau. Yng nghanol hyn, fodd bynnag, fe welsom unigolion a chymunedau yn arddangos cariad, 

dewrder a dyfalbarhad rhyfeddol sy’n ein dysgu beth yw gwir ystyr ‘cariad at gyd-ddyn’. Ar ddechrau blwyddyn, 

hwyrach y gallwn ninnau gychwyn wrth ein traed a gwneud newidiadau bach yn ein bywydau a gaiff effaith 

gadarnhaol ar eraill. Blwyddyn newydd, cyfle newydd! 

Yn ôl ein harfer, cawsom gyfle eleni eto i brofi naws y Nadolig yn Salem. Roedd hi’n braf iawn gweld cynifer o 

blant ac ieuenctid yn cymryd rhan yn y Gwasanaeth Nadolig - mawr yw ein diolch i bawb a gymerodd ran. Diolch 

hefyd i Mrs Helen Parry a’r rhai a’i cynorthwyoddd i drefnu gwasanaeth arbennig iawn. Testun llawenydd i bawb 

oedd gweld Mrs Nerys Roberts yn eistedd wrth y piano – cafodd driniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar ac rydym yn 

falch iawn o weld ei bod yn gwella.  

Testun llawenydd hefyd oedd clywed am lwyddiant Rhys Morgan Owen. Daeth i’r brig mewn cystadleuaeth wedi’i 

threfnu gan Stena Line ar gyfer cogyddion ieuainc yng Ngogledd Cymru. Gwnaeth Rhys argraff fawr ar y beirniad 

ac enillodd iPad. Llongyfarchiadau gwresog iddo! 

Cafwyd oedfaon eraill i’n rhoi yn y cywair priodol ar gyfer y Nadolig – ar y Sul cyn y Nadolig, trefnwyd oedfa gan 

Mrs Mona Hughes a Mrs Llinos Cadwaladr a bu Mr Dwyryd Williams yn gyfrifol am y gwasanaeth ar fore’r 

Nadolig. Mawr yw ein diolch iddynt hwythau a phawb a gymerodd ran.  

Daeth profedigaeth i ran Mrs Kitty James a’r teulu yn ddiweddar pan fu farw Mrs Mair Jones (gynt o Edern), chwaer 

Mrs James. Hoffem, fel eglwys, gydymdeimlo â Mrs James a Mr Llion James yn eu colled a’u tristwch  

Ychydig cyn y Nadolig cafodd Mr Selwyn Goldsworthy driniaeth yn yr ysbyty a da yw clywed ei fod yn gwella. Fe 

gludwyd Mrs A.M. Evans, Gronant, hithau i Ysbyty Bronglais a mawr obeithiwn ei bod yn gwella gartref erbyn hyn. 

Cofiwn hefyd am nifer o aelodau Salem sy’n dioddef anhwylder neu sy’n methu mynychu oedfa oherwydd llesgedd 

– anfonwn ein cofion a’n dymuniadau da atoch i gyd. 

Yn yr oriau cyn i’r daflen hon gael ei chyhoeddi daeth y newyddion trist i fy sylw am farwolaeth Miss Margaret Ev-

ans,  Bro Tegid, Stryd Glyndwr, bore dydd Nadolig. Roedd Margaret yn berson hynaws ac annwyl a’i chonsyrn am 

eraill bob amser yn amlwg. Bu’n wael ers peth amser ond fe wynebodd ei salwch creulon gyda dewrder a sirioldeb. 

Hyd nes i’w hiechyd ddirywio arferai Margaret fynychu oedfa’r bore yn Salem yn rheolaidd - roedd ei ffydd a’i 

chapel yn amlwg yn bwysig iawn iddi. Yn ddi-os, bydd bwlch ar ei hôl yn Salem a sedd y teulu bellach yn wag. 

Cynhelir angladd Margaret yn Amlosga Aberystwyth am 11.15a.m. dydd Sadwrn, Ionawr 5ed. Rydym, fel eglwys, 

yn cydymdeimlo’n diffuant iawn â chefndryd Margaret a gweddill ei theulu. 

   Yn gywir, 

    Meirionna Jones 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
Nos Fawrth, Ionawr 8fed - 7 o’r gloch yr hwyr - Cyfarfod Gweddi y Chwiorydd dan ofal Miss Ann Evans a Mrs 

Mary Jones 

Nos Iau, Ionawr 19eg - 7 o’r gloch yr hwyr - Noson yng nghwmni Plant yr Ysgol Sul. 



 

APÊL ¡VIVA GUATEMALA! 
A ninnau bellach wedi casglu oeddeutu £1,850 ac wedi 

cyrraedd y nod a osodwyd ar ein cyfer fel eglwys, gallwn 

ond gobeithio y bydd gweddill eglwysi Eglwys Bresbyt-

eraidd Cymru wedi llwyddo i’r un raddau ac y byddwn, fel 

enawd, yn gallu cyflwyno siec am £200,000 i Gymorth 

Cristnogol yn y dyfodol agos. Diolch i chi am gefnogi 

ymdrechion pawb a fu wrthi ar ran Salem yn trefnu 

gweithgareddau codi arian. 

Isod fe welwch gerdd a ysgrifennwyd gan Arwel Emlyn 
Jones o Rhuthun ar gyfer oedfa weddi a gynhaliwyd gan 

eglwysi Bethania a’r Tabernacl yn y dref honno. 

OEDFAON MIS IONAWR 
Dydd Sul, Ionawr  6ed   -  Bore yn unig  -    Cyfarfod Gweddi y Brodyr dan ofal Mr Terry Lloyd 

Nos Iau, Ionawr 10fed - Cyfarfod Gweddi Undebol yn y Tabernacl - 7p.m. 

Dydd Sul, Ionawr 13eg  -   Bore  yn unig -   Y Bnr. John Price, Machynlleth 
Dydd Sul, Ionawr 20fed -  Bore a hwyr   -   Y Barchedig Megan Williams (Oedfa Gymun yn y bore) 
Dydd Sul, Ionawr 27ain -  Bore a hwyr   -   Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

¡VIVA GUATEMALA! - HERMENEGILDO 

Mae rhai sy’n fodlon rhannu 

yn agos ac ymhell, 

hwy yw pobl y Fi fawr 

a’u ffordd sy’n llawer gwell. 

Sut le fyddai’r byd petaem bob awr 

nid yn fi fach ond yn Fi fawr? 

fi fach? Fi fawr? Viva Guatemala. 

 

Mae rhai sy’n gwneud eu gorau 

dros eraill yn y byd, 

yn anwybyddu’r fi fach 

sy’n mynnu’i i ffordd o hyd. 

fi fach? Fi fawr? Viva Guatemala. 

 

Mae rhai sy’n hel eu harian 

i eraill brynu hâd 

y Fi fawr sydd yn rhannu 

â thlodion llawer gwlad 

Sut le fyddai’r byd petaem bob awr 

nid yn fi fach ond yn Fi fawr? 

fi fach? Fi fawr? Viva Guatemala. 

 

Hau gerddi hwy eu hunain 

mae pobl y fi fach, 

hau gerddi pobl eraill 

sydd yn ein gwneud ni’n iach. 

fi fach? Fi fawr? Viva Guatemala. 

 

Hau gerddi pobl eraill 

mae pobl y fi fawr 

gan rannu’r pethau gorau 

ar hyd y ddaear lawr. 

Sut le fyddai’r byd petaem bob awr 

nid yn fi fach ond yn Fi fawr? 

Fi fach? Fi fawr? Viva Guatemala. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
NOSON YNG NGHWMNI TERRY LLOYD 

Cafwyd noson ddiddorol a 

hwyliog yng ngofal Terry 

Lloyd nos Iau, Rhagfyr 

6ed. Mae o wrth ei fodd 

yn gwrando ar bob math o 

gerddoriaeth- corau meibi-

on, unawdwyr, emynau a 

gwahanol operau ond  

hefyd mae yn hoff iawn o 

ddarllen ac adrodd barddoniaeth.  Roedd   

Terry wedi paratoi yn ofalus a’r gerddoriaeth 

amrywiol a’r llenyddiaeth yn gweu yn daclus 

i’w gilydd. Cychwynodd y noson yn amserol 

iawn gyda chloch Eglwys Llanymawddwy yn 

gwahodd y plwyfolion i’r Blygain a thriawd 

lleol yn canu un o’r hen garolau.  

Clywsom Gôr Meibion Dolgellau yn canu 

Cerddwn Ymlaen,  Côr Godre’r  Aran yn canu 

Sanctus gan Gounod a’r tenoriaid enwog Al-

fredo Kraus a  Beniamino Gigli yn canu 

cytganau hyfryd. Roedd disgrifiad ac atgofion 

Bethan Gwanas am ei thaid sef Llew Evans yn 

dwyn atgofion melys  i ni i gyd a’r adroddiad 

am y Prifathro  Elis Edwards o’r Bala yn gofi-

adwy iawn.  Diolch am noson gartrefol. 

GWASANAETH NADOLIG Y PLANT  
A’R BOBL IFANC 

Roedd gwasanaeth y plant a’r bobl ifanc eleni 

wedi ei drefnu yn ofalus gan Helen Parry, a 

gwnaeth pawb eu gwaith yn hynod o effeithiol 

a graenus. Bu raid newid mymryn ar rai o’r 

eitemau ar y funud olaf oherwydd salwch 

ymysg y plant ond gwnaeth y “supporting ac-

tors”, sef Helen a Rhiell eu gwaith yn ardder-

chog hefyd. Braf oedd cael croesawu Nerys 

Roberts yn ôl at y piano ar ôl ei thriniaeth di-

weddar i gyfeilio i Mared, Marged, Osian, 

Dylan, Glesni a Sian Eleri. Cymerwyd rhan 

hefyd gan Nia, Gwenno, Iwan, Sion, Lewis, 

Ffion, John, Rhys a Sion Owen ynghyd â Ter-

ry Lloyd. Diolch i bawb am wasanaeth hyfryd 

yn llawn o naws y Nadolig. 


