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Rhifyn 138 

Annwyl Ffrindiau 

Cyfarchion o Fôn a Phasg Hapus i chwi un ac oll! Dyma Ŵyl bwysicaf y Flwyddyn 

Gristnogol ac fe rydd gyfle inni ddathlu a diolch o newydd am yr hyn a wnaeth Iesu 

trosom. 

Gwawriodd bore newydd 

 Bore’r trydydd dydd, 

Dydd i ninnau ddathlu 

 Crist o’i fedd yn rhydd: 

Treiglo wnaeth y meini 

 Gwag yw’r bedd yn awr; 

Iesu a gyfododd, 

 Caned nef a llawr. 

Ond  yn ogystal â bod yn adeg i  ddiolch a dathlu, gobeithio bod y Pasg hefyd yn gyfle inni addunedu o` newydd i 

ddilyn Iesu’n dynnach a’i garu’n anwylach. ‘Rydw i’n hoff iawn o gyfieithiad D.Eirwyn Morgan o emyn Y Tad An-

drew. Dyma’r weddi ddwys sydd yn y pennill olaf: 

Anwylaf Grist, dy galon lân 

  drywanwyd drosof fi; 

Dy Ysbryd yn fy nghalon dod 

  fel byddwyf byw i ti. 

Gyda’r daflen hon byddwch yn derbyn Adroddiad yr Eglwys am 2012. Mae llawer iawn o waith wedi mynd i’w gy-

wain at ei gilydd yn drefnus ac mae’n dyled a’n diolch yn fawr i bawb a fu’n gyfrifol am ei baratoi, yn arbennig felly 

i ysgrifennydd a thrysorydd yr eglwys am eu llafur a’u hir amynedd. 

Bellach daeth gweithgarwch wythnosol tymor yr Hydref a’r Gaeaf i ben. Diolch i’r ffyddloniaid am eu teyrngarwch 

i’r Seiat a’r Gymdeithas. Cawsom gyfarfodydd hapus a llewyrchus a chlo ardderchog i dymor y Gymdeithas gyda’n 

Cinio Gŵyl Ddewi blynyddol yn Nhy’n y Coed. Diolch i Gerallt, Dorothy a Dafydd am baratoi gwledd arbennig ar 

ein cyfer ac am eu croeso a’u haelioni. Diolch hefyd i swyddogion y Gymdeithas am eu gwaith eleni eto i sicrhau 

llwyddiant a llewyrch y Gymdeithas.  Bydd elw’r Cinio Gŵyl Ddewi o £340 yn mynd tuag at gyfraniad Salem i Ei-

steddfod Genedlaethol yr Urdd 2014 . Bydd £100 o’r swm yma yn cael ei neilltuo tuag at wobr y gystadleuaeth 

Band/ Cerddorfa oedran cynradd.  Llongyfarchiadau hefyd i’r plant fu’n llwyddiannus yn eisteddfodau cylch a sir yr 

Urdd, Bydd Mared, Marged ac Awel Kelly yn cael teithio i Sir Benfro i gystadlu gyda Phartion Canu Ysgol Llan-

elltyd. Clod hefyd i Lia Lewis-Smith ar ennill yr unawd cerdd-dant blynyddoedd 2 ac iau. Bydd hithau’n mynd 

ymlaen i gystadlu yn y Genedlaethol.  Mae Tomos Illtyd wedi ennill yn y Celf a Chrefft Sirol ac felly bydd ei waith 

yn mynd ymlaen i’r Genedlaethol. Felly hefyd  Nia Wyn James a enillodd 3 gwobr gyntaf  ac un ail yn Adran Celf a 

Chrefft. Pob dymuniad da iddynt i gyd yng Ngogledd Penfro! 

Teithio dipyn ymhellach na Sir Benfro fydd hanes rhai o’n haelodau yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Yn sicr fe 

fyddai aml un ohonom yn hoffi mynd gyda Dwyryd a Bethan a John a Llinos i’r Bahamas! Hwyl fawr iddynt ar eu 

taith a gobeithio y dônt yn ôl gyda deunydd noson ddifyr arall yn y Gymdeithas y tymor nesaf! 

Cafodd holl aelodau’r gynulleidfa syrpreis hyfryd fore Sul y Mamau pan fu Ffion, Gwenno a Tomos yn rhannu blod-

au iddynt a diolch i Helen, Iola, Bet ac Eira am baratoi’r tuswau blodau (gweler uchod). 

Hoffai’r swyddogion ddiolch i deulu y diweddar annwyl Mrs Megan Parry am gyfrannu ei theledu sgrîn-fflat i’r 

capel. Bwriedir prynu peiriant chwarae DVDs fel y gall disgyblion yr ysgol Sul ac aelodau’r Gymdeithas a’r Seiat 

wylio DVDs yn hwylus, pan fo’r angen yn codi.  

Cofiwch y bydd gorymdaith y Pasg yn cychwyn o’r Marian am 11.45 a.m. fore Gwener y Groglith ac fe gynhelir 

Gwasanaeth Undebol ar Sgwâr y Dre am hanner dydd. 

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau da at y rhai ohonoch sydd heb fod yn rhy hwylus y dyddiau yma. Gobeithio y 

cewch hwb i’r galon gyda dyfodiad y Gwanwyn a “gwyrth yr Atgyfodiad yn cerdded trwy y tir”. 

          Cofion cynnes iawn at bawb ohonoch ar ran y Swyddogion, 

                             Megan Williams 



 OEDFAON MIS EBRILL 

Dydd Sul,  Ebrill  7fed -   Bore a hwyr   -    Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd  

                                                                         Gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn oedfa’r bore 

Dydd Sul,  Ebrill  14eg  -  Bore a hwyr   -    Y Parchedig William Davies, Y Bala 
Dydd Sul,  Ebrill 21ain -  Bore a hwyr    -    Y Parchedig Meirion Lloyd Davies, Pwllheli 
Dydd Sul,  Ebrill 28ain -  Bore a hwyr    -    Y Parchedig John Owen, Rhuthun 

Cofio Mrs. Catherine Humphreys, Talywaen gynt 
Daeth Mrs Gweniona Pugh, Tanycoed, Abergynol-

wyn, merch y diweddar Mrs Catherine Humphreys, 

Llys Dedwydd, y Lawnt, i oedfa’r bore yn Salem, 

dydd Sul, Mawrth 3ydd, i nodi cyflwyno dau fwrdd 

derw a dwy resel lyfrau i’r capel, er cof am ei mam. 

Fe gofiwch i Mrs Humphreys farw yn ystod haf 

2010, a hithau rhyw fis yn unig yn brin o’i phen-

blwydd yn 100 oed. Fe dreuliodd Mrs Humphreys 

fisoedd olaf ei bywyd yn Nhanycoed, gyda Gwen-

iona a’i theulu. Roedd Mrs Humphreys yn fam i Mr 

Gwilym Humphreys hefyd wrth gwrs. 

Un â’i gwreiddiau ym Mawddwy oedd Mrs Hum-

phreys - fe gollodd ei gŵr, William Huw Hum-

phreys, flynyddoedd maith yn ôl a bu’n weddw am 

gyfnod hir. Roedd Mrs Humphreys yn gymeriad 

arbennig iawn, yn chwim ei meddwl ac yn hynod 

annibynnol. Roedd yn adnabod llu o bobl ac yn 

ymddiddori yn yr holl gysylltiadau teuluol. Roedd 

yn mynychu Salem yn ffyddlon iawn nes i’w golwg a’i hiechyd ddirywio, ond roedd ei ddiddordeb yn y capel yn par-

hau ac roedd wrth ei bodd pan fyddai rhai o aelodau’r capel yn ymweld â hi er mwyn iddi gael yr holl hanes.  

Dymuniad y teulu, yn sgil marwolaeth Mrs Humphreys, oedd y byddai’r arian a gasglwyd er côf amdani yn mynd 

tuag at Gapel Salem. Gobaith y teulu oedd y byddai modd prynu rhywbeth gyda’r arian a fyddai o ddefnydd i’r capel. 

Wedi cyfnod o bendroni penderfynwyd y byddai’n ddymunol iawn cael byrddau newydd ar gyfer y ddau gyntedd, 

ynghyd â dwy resel i ddal copïau o Ganeuon Ffydd ar gyfer ymwelwyr. I’r perwyl hynny comisiynwyd Mr Dilwyn 

Jones o gwmni Celfi Derw, Maerdy ger Corwen i wneud y celfi.Y mae Mr Jones yn grefftwr uchel ei barch, yn wir, ef 

ddyluniodd ac a wnaeth y cadeiriau ar gyfer Eisteddfodau Cenedlaethol Cymru Y Bala, Wrecsam ac eleni yn Nin-

bych. Y mae’r byrddau a’r rheseli yn blaen a syml ond maent yn edrych yn hardd yn eu llefydd yn y cynteddau. 

Hoffai swyddogion y capel fynegi eu gwerthfawrogiad o garedigrwydd teulu Mrs Humphreys. 

               DATHLU GŴYL DDEWI 
Unwaith eto eleni, trwy garedigrwydd teulu 

Ty’n y Coed, Arthog cafwyd gwledd ardderchog 

i gloi gweithgareddau’r Gymdeithas Ddiwyllian-

nol. Daeth tua 34 ohonom ynghyd i gael llond 

plât (a mwy!) o fwyd cartref, sgwrsio difyr a 

chodi arian yr un pryd. Oherwydd nad oedd 

Dorothy, Gerallt a Dafydd yn fodlon codi tâl am 

y bwyd, gwnaed elw o £340 tuag at apêl Dolgel-

lau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 

2014. Diolch i bawb a fu yn coginio ac yn para-

toi a diolch hefyd i’r swyddogion am dymor ar-

all o weithgareddau amrywiol a diddorol.  

APÊL VIVA GUATEMALA! 
Fe gofiwch i ni gyhoeddi eisoes ein bod, fel eglwys, 

wedi cyrraedd a mynd thu hwnt i’r nôd a osodwyd ar ein 

cyfer, sef £1,800. Er mawr siom, ni lwyddodd ein He-

naduriaeth i’r fath raddau - yn wir roedd tua £8,000 yn 

brin o’r targed o £28,000. Serch hynny, yn “Y Goleuad” 

ar yr 8fed o Fawrth fe gyhoeddwyd bod £200,000 wedi 

ei gasglu gan holl eglwysi’r Hen Gorff  ac felly fe 

gyrhaeddwyd y nôd cenedlaethol. Y mae hynny, yn ddi-

os, yn destun balchder. Meddai Jeff Williams, sydd 

newydd ymddeol fel pennaeth Cymorth Cristnogol yng 

Nghymru,  “Mae hyn yn newyddion ffantastig mewn 

cyfnod sydd â chymaint o heriau economaidd. Mae pawb 

yn ei chael hi’n anodd ar hyn o bryd felly mae ymdrech 

fel hon mor galonogol. Bydd y swm hwn yn gwneud 

gwahaniaeth mawr i bobl sy’n wynebu sefyllfa hyd yn 

oed anoddach na ni ..............Llongyfarchiadau i’r holl 

bobl ac i’r holl eglwysi fu wrthi mor brysur.” 


