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Rhifyn 139 

Annwyl Ffrindiau 

O’r diwedd edrychwn ymlaen am ddyddiau heulog a thesog y Gwanwyn ar ôl cyfnod anghyffredin o oer 
y Gaeaf.  Cofiaf Aeaf 1947 a 1963 ac roedd yr hinsawdd gaeafol diweddar yn f’atgoffa o’r cyfnodau 
hynny.  Yng nghanol dedwyddwch ein cartrefi clyd cofiwn am y rhai hynny sydd wedi dioddef ym mha 
bynnag ffordd a gweddïwn trostynt yn daer. 

Yng nghyd-destun calendr yr Eglwys Bresbyteraidd rydym yng nghyfnod Cymdeithasau’r Gwanwyn ac 
mae ein Cymdeithasfa ni yn y Gogledd wedi cyfarfod yn ddiweddar tros gyfnod o ddau ddiwrnod yng 
Nghapel y Bowydd, Blaenau Ffestiniog.  Roedd cynrychiolaeth dda iawn o’r holl Henaduriaethau a 
chawsom groeso arbennig gan ein ffrindiau yn y ffydd yn y Blaenau.  Cawsom raglen lawn o drafod hynt 
a helynt yr enwad ac adroddiadau o lawer o bwyllgorau. Trafodwyd materion megis Cadwraeth y Môr, 
Prinder Gwelyau a newid Gwasanaethau Ysbytai, Materion Masnach Deg a chefnogi Banciau Bwyd a 
llawer o faterion eraill, gyda phregeth gan y Parch Harri Parri, Caernarfon yn glo ar y cwbl. 

Un peth, yng nghanol llawer, a oedd yn drawiadol i mi oedd y ffydd gref ddi-gwestiwn sy’n parhau am 
ddyfodol Cristnogaeth a hyn i gyd yng nghanol y dirywiad cyffredinol a’r aml ffyrdd sy’n cystadlu am 
ein hamser a’n ddiddordeb. 

Mae llawer o son y dyddiau hyn fod yr Ysgolion Sul yn gyffredinol yn gwanhau ac mae’n rhaid derbyn 
hyn fel gwirionedd ond mae nifer fawr o Gapeli yma ac acw a thrwy amryw ffyrdd yn parhau gydag Ys-
golion Sul yn rheolaidd ond hefyd yn newid dulliau'r cyfarfodydd i ymateb i’r byd ohoni.  Clywyd fod 
rhai Ysgolion Sul yn cyfarfod yn gynnar ar y Sul e.e. 9.00 a.m., eraill yn cynnal “Ysgol Sul” ar noson 
waith.  Yr erfyniad a gawsom gan y Parch Gwyn Rhydderch, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Plant ac Ieuenc-
tid oedd i ni fod yn barod i fod yn hyblyg a chydnabod gofynion y byd mawr.   

Da yw cael dweud fod Ysgol Sul Salem yn parhau, gyda thri plentyn yn mynychu’n selog, ond mae gen-
nyf erfyniad ar i holl rieni Salem sydd â phlant oed ysgol eu hanfon yn rheolaidd er mwyn sicrhau 
dyfodol disglair i’r Ysgol Sul.  Mae gennym athrawon arbennig fydd yn eu disgwyl a diolch amdanynt ac 
am iddynt roi o’i hamser prin i addysgu’r plant. 

Cofiwn, fel pob amser, am ein haelodau sydd mewn iechyd bregus neu yn brofedigaethus, rydym yn cofio 
amdanoch bob un ac yn son amdanoch yn fynych.  Dymunwn adferiad llwyr a buan ac edrychwn ymlaen 
am eich gweld yntau yn y Capel neu pan fyddwn ar ein amryw ymweliadau misol.  Cydymdeimlwn yn 
ddiffuant iawn gyda Mr Gethin W. Jones, Bwlch Coch, a gollodd ei frawd yn gynamserol yn ddiweddar. 

Edrychwn ymlaen am weithgareddau'r haf a chofiwch i gyd am y Gymanfa Undebol ym Mis Mehefin a 
fydd eleni yn cael ei chynnal yn Salem (a chymryd na fydd y gwaith o adfer y to a’r nenfwd wedi 
dechrau).Cynhelir yr ymarfer cyntaf am 7 o’r gloch y.r. hwyr, nos Fawrth, Mai 7fed. Dewch yn llu! 

           Cofiwn atoch i gyd, 

                   Gerallt W. Hughes (ar ran y Swyddogion) 

OEDFAON MIS MAI 

Dydd Sul,  Mai 5ed        -   Bore yn unig - Y Barchedig Megan Williams, Porthaethwy  

                                                                       Gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn Oedfa’r Bore 

            Hwyr (5.30.p.m.) - Oedfa Undebol Cymorth Cristnogol, Eglwys y Santes Fair 

*Dydd Sul,  Mai 12fed   -   Bore a phrynhawn (2.00 p.m)  - Y Parchedig Harri Parri, Caernarfon 
Dydd Sul,  Mai 19eg       -   Bore a hwyr       -    Y Parchedig R.O.Roberts, Morfa Nefyn 
Dydd Sul,  Mai 26ain     -   Bore a hwyr        -   Y Parchedig Meirion Morris, Caerdydd 



 YMWELD Â’R BAHAMAS 

Y mae sawl un ohonoch wedi holi sut hwyl gafodd Llinos, John, Be-
than a minnau ar ein taith i’r Bahamas gyda Chôr y Brythoniaid. Yr 
ateb yw, da iawn, diolch yn fawr - fe ddaethom yn ôl o’r Bahamas ac 
o Efrog Newydd gyda llu o atgofion am daith bleserus a llwyddian-
nus dros ben.  

Cafwyd blas o’r Caribî wrth gyrraedd y maes awyr bach, cartrefol yn 
Freeport, prifddinas Grand Bahama pan glywyd gŵr yn y dderbynfa 
yn canu caneuon calypso. Ynys cymharol fechan yw Grand Bahama, 
oddeutu 96 milltir o hyd ac 17 milltir o led ac mae’n hynod wastad, 
ychydig droedfeddi yn unig uwchben lefel y môr ar ei hyd. Cafodd y 
Côr a’u cyd-deithwyr lety cyfforddus mewn canolfan wyliau o’r enw 
Flamingo Bay, ger pentref gwyliau Port Lucayo. Roedd tair milltir 
rhwng y gwesty a’r pentref ar hyd y ffordd fawr ac felly roedd yna 
lawer o fanteisio ar y fferi a deithiai ar draws yr harbwr a wahanai’r 
gwesty a’r pentref, taith a gymerai cwta ddeng munud, ar gost o $3 y 
pen. Y mae Port Lucayo yn bentref a godwyd yn arbennig ar gyfer 
ymwelwyr, yn gasgliad chwaethus o westai, fflatiau gwyliau, bwytai, 
siopau a marchnad ymysg y coed palmwydd. Yng nghanol y pentref, 
ger yr harbwr, y mae Sgwâr Count Basie ble y saif llwyfan hynod 
liwgar, lleoliad addas iawn i berfformwyr ddiddanu’r ymwelwyr. 
Yno, un min nos braf, y cafwyd perfformiad cyntaf y Côr ar y daith. 
Y gân gyntaf a ganwyd gan y Côr ar ddechrau’r cyngerdd oedd an-
them genedlaethol Ynysoedd y Bahamas, sef “March On, Baha-
maland!” Buan y daeth yn amlwg fod y penderfyniad i wneud hynny 
yn un doeth, gan hoelio sylw a chefnogaeth frwd y gynulleidfa o’r 
dechrau cyntaf. 

Bu’r dacteg yr un mor llwyddiannus yn yr ail gyngerdd a gynhaliwyd yn Theatr y Regency y noson ganlynol! Roedd 
cynulleidfaoedd teilwng iawn yn bresennol yn y ddau gyngerdd, gan sicrhau fod elw da yn llifo i goffrau Cartref Plant 
Grand Bahama. Canodd y Côr oddeutu deuddeg cân a chafwyd datganiadau hyfryd iawn gan y ddau unawdydd, sef John 
Eifion, arweinydd y Côr a John Murray - mawr oedd gwerthfawrogiad y gynulleidfa o gyfraniadau safonol y ddau ohon-
ynt. Llwyddwyd i werthu sawl copi o gryno-ddisg ddiweddaraf y Côr yn ystod y cyngherddau ac fe gyfrannwyd rhan o 
elw’r gwerthiant tuag at y Cartref Plant hefyd. Uchafbwynt y daith i tua deuddeg o gynrychiolwyr y Côr oedd ymweld 
â’r Cartref Plant a chael croeso arbennig gan y deg plentyn ar hugain sydd yn cael gofal ardderchog yno. Roedd aelod-
au’r Côr wedi mynd â llond dwy sach fawr o anrhegion i’r plant, yn deganau meddal, llyfrau lliwio, pensiliau lliw, rhaf-
fau sgipio ac yn y blaen - digon i ddifyrru’r plant am flynyddoedd i ddod! 

Y mae trigolion cynhenid yr ynys yn bur grefyddol - roedd capeli ac eglwysi niferus i’w gweld wrth deithio yng 
nghyffinniau Freeport. Yn wir, sylwais ar un cwpl yn dweud gras cyn mwynhau pryd mewn bwyty. Mae bywyd ar yr 
ynysoedd yn hamddenol - does `na fawr o ruthro gwirion o le i le nac wrth gyflawni swydddogaethau - mae’n siwr fod y 
tywydd yn ffactor yn hynny o beth. Mae’r bobl yn hynod o glên a chyfeillgar a gallent ddysgu llawer am gwrteisi i 
drigolion gwledydd Prydain.  

Y mae llawer o bobl wedi ymddeol o Ganada yn treulio’r gaeaf yn y Bahamas, er mwyn osgoi hin oer eu mamwlad. 
Treuliodd Bethan a minnau brynhawn difyr dros ben yng nghwmni Frank ac Arlene Turner. Bu Frank yn llawfeddyg yn 
Freeport am flynyddoedd ac o’r herwydd y mae’n ŵr uchel ei barch yno. Y mae cartref y cwpl yn British Columbia y 
dyddiau hyn ond maent yn parhau i aeafu ar yr ynys. Magwyd Frank yng Nghroesoswallt a thra yn blentyn a glaslanc 
manteisiai ar bob cyfle i fynd i fferm Pengeulan ger cartref Bethan yn Llanymawddwy i helpu gyda’r cynhaeaf, yr wyna 
ac yn y blaen. Roedd Bethan ac yntau wrth eu boddau yn hel atgofion am yr hen ddyddiau, am gymeriadau a lleoliadau a 
oedd yn gyfarwydd i’r ddau ohonynt. 

Os ydych yn mwynhau cwmni pobl glên, traethau gwyn, haul braf, môr glas a choed palmwydd, y Bahamas yw y lle i 
chi - lle arddechog i ymlacio. 

Wedi pum noson gofiadwy ar yr ynys dychwelodd tua phymtheg teithiwr i Heathrow ond fe aeth tua hanner cant oho-
nom ymlaen i Efrog Newydd, ble y treuliwyd tri diwrnod difyr cyn dychwelyd i Gymru fach. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

8.00 o’r gloch y.h. Nos Fawrth, Mai 14eg 

Cynhelir Cyfarfod yn y Festri i lunio rhaglen ar 

gyfer y tymor nesaf. 

Croesewir argymhellion. 

Croeso cynnes i bawb 

Penblwydd Hapus 

Arbennig 

i Mr Gerallt Hughes  

ar Fai  22ain!  

Gobeithio y cewch chi 

glamp o gacen! 

STONDIN GACENNAU 

A CHYNNYRCH 

Llyfrgell Rydd, Dolgellau 

Dydd Gwener, Mai 10fed 

Rhwng 10.00 y bore a Hanner Dydd 

Croeso cynnes i bawb 

(Cyfraniadau i Mona Hughes neu Llinos Cadwaladr) 


