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Annwyl Gyfeillion, 

Dyma fi am y tro cyntaf yn eich annerch yn nhaflen wybodaeth Salem 

am fis Gorffennaf ac Awst. Fel y gwyddoch, cefais fy ordeinio ar 19eg 

o Fehefin 2102 gyda saith blaenor arall, dau ohonynt o Salem, Dolgel-

lau sef Ms Merionna Jones a Mr Peter Jones. Mae’n anodd credu bod 

blwyddyn wedi mynd heibio ers yr achlysur. Rwy’n falch o ddweud fy 

mod wedi ymgartrefu yn y Set Fawr gyda fy nghyd-flaenoriaiad. 

Hoffwn ddiolch i aelodau Salem am ymddiried ynof gyda’r gwaith 

pwysig fel blaenor Eglwys. Yn ddiweddar derbyniais swydd 

ychwanegol, sef Ysgrifennydd Adnoddau ac Eiddo Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd (Ardal 

Gorllewin Meirionnydd).Yn fy swydd newydd byddaf yn ymweld â swyddogion capeli Presbyt-

eraidd yn yr ardal ac yn archwilio mynwentydd ein henwad, gydag iechyd a diogelwch mewn 

golwg. Adroddir ar gyflwr yr eiddo i bwyllgor eiddo'r Henaduriaeth. 

Llongyfarchiadau i blant ac ieuenctid ardal Dolgellau ar eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd yn 

Sir Benfro. Ym mhapur Y Dydd, mis Mehefin hwyrach i chi weld llun o Mared Jones, Fferm y 

Pentre’, Llanelltyd yn derbyn ail wobr am greu gemwaith. Canmoliaeth fawr i ti, Mared, dal ati. 

Hefyd, rhaid llongyfarch Nia James, telynores Salem a disgybl yn Ysgol y Gader ar ennill  tair 

gwobr gyntaf ac un ail yn yr adran gelf a chrefft, a hefyd Tlws Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa am yr 

eitem orau yn yr adran tecstilau yn yr adran gelf. Rhaid cofio hefyd am lwyddiant Parti Cerdd Dant 

Adran y Brithdir yn ennill y drydedd wobr yn yr Eisteddfod. Da iawn chi a daliwch ati. 

Ym mhapur Y Cymro (dyddiedig 21ain o Fehefin) roedd hanes Bethan Gwanas a’r llwyddiant a 

ddaeth i’w rhan. Ynddo y mae llun Bethan gyda disgyblion Ysgol Chwilog wedi eu gwisgo fel 

cymeriadau o lyfrau'r diweddar T. Llew Jones. Ymfalchïwn mai hi yw enillydd cyntaf Gwobr Gof-

fa T. Llew Jones – yn wir, enillodd y wobr allan o 19 o ymgeiswyr.  Rwyn siwr bod ei nain, Mrs 

A.M.Evans a theulu’r Gwanas yn llawenhau o glywed y newyddion da. Llongyfarchiadau Bethan. 

Llongyfarchiadau calonnog i Elora Elphick ar ennill gradd Dosbarth 1af mewn Astudiaethau 

Busnes a Marchnata ym Mhrifysgol Morgannwg – pob lwc i ti yn y dyfodol, Elora. 

Dydd Sul, 9fed o Fehefin yng nghapel Salem am 5.30 y. h. cynhaliwyd Cymanfa Ganu undebol 

lwyddiannus dan ofal yr arweinyddes wâdd sef Mrs Beti Puw Richards, Rhyduchaf, Y Bala. 

Cafwyd cyfraniad canmoladwy gan y plant a llywyddwyd yn gartrefol braf gan Rhiell Elidir. Bu 

canu da ar y tonau o’r Detholiad. Talwyd y diolchiadau gan Gwyndaf Roberts - i Iwan Parry a Nia 

Rowlands am ofalu am yr ymarferion ac i Nerys Roberts a Beryl Hughes a fu yn weithgar wrth yr 

organ a’r piano. 

Daliwn i bryderu am iechyd bregus ein haelodau oedrannus. Dymunwn yn dda i’r rhai sydd wedi 

derbyn llawdriniaeth a gofal mewn amryw ysbytai yn ddiweddar. Dymunwn wellhad buan i chwi 

oll gan eich cofio yn ein gweddïau bob amser. 

Mae tymor gwyliau’r haf arnom ac ysgolion a cholegau ar fin cau tan fis Medi. Dymunwn Wyliau 

Dedwydd i chwi, un ac oll, gydag amser hapus i’r dyfodol. 

Cofion cynnes at bawb, 

                      Yn gywir, ar ran y swyddogion, 

                                Gareth W. Roberts 



 

RHODDI ORGANAU 
Dyma i chi destun sydd wedi bod yn y newyddion yn ystod y dyddiau diwethaf, yn 

enwedig yma yng Nghymru. Cyn trafod y dadleuon o blaid ac yn erbyn dyma i chi 

ychydig o wybodaeth gefndirol.  

Mae trawsblaniadau ymysg llwyddiannau mwyaf meddygaeth fodern. Ond mae’r llwyddiant hwn yn dibynnu’n llwyr ar 

haelioni pobl sy’n barod i wneud ymrwymiad i helpu i eraill fyw ar ôl eu marwolaeth. Mae dros 16 miliwn o ‘Achubwyr 

Bywyd’ eisoes wedi ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac mae rhagor yn ymuno pob wythnos. Gall un unigolyn 

roi bywyd i hyd at wyth o rai eraill, gan gynnwys arbed neu adfer golwg dau o bobl. Po fwyaf o bobl sy’n cytuno i helpu i 

rywun fyw ar ôl eu marwolaeth, y mwyaf o fywydau y gellir eu harbed neu’u trawsnewid.  

Gadael dyfodol i rywun  

Ceir prinder organau aruthrol. Er bod dros 3,500 o lawdriniaethau trawsblannu wedi cael eu cyflawni’r llynedd, ceir dros 

10,000 o bobl o hyd yn y DU sydd angen trawsblaniad. O’r rhain, mae 1000 – 3 y dydd ar gyfartaledd – yn marw bob 

blwyddyn cyn y gallant gael trawsblaniad oherwydd, yn syml, nad oes digon o organau ar gael.Gellid arbed llawer o’r 

bywydau hyn pe byddai rhagor o bobl yn ymuno â’r Gofrestr ac yn dweud wrth eu teuluoedd eu bod eisiau rhoddi. 

Dyna’r ffeithiau moel i chi ond yn sgil y bleidlais yn y Cynulliad nos Fawrth, Gorffennaf 2il bydd cyfundrefn o ganiatâd 

rhagdybiedig yn dod i rym yma yng Nghymru o 2015 ymlaen, tra bydd gweddill gwledydd Prydain yn parhau i ddilyn y 

drefn bresennol o optio i mewn i’r drefn yn hytrach nag optio allan. Rhwng rwan a 2015 bydd Llywodraeth Cymru yn 

cynnal ymgyrch a gyst £8 miliwn i godi ymwybyddiaeth am y cynllun. Pleidleisiodd 43 o Aelodau’r Cynulliad o blaid y 

mesur, 8 yn erbyn, a 2 wedi atal eu pleidlais. Fel y byddech yn ei ddisgwyl y mae gwleidyddion wedi bod yn ymateb i’r 

mesur arfaethedig hwn. Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford: “Mae hwn yn ddiwrnod enfawr i Gymru, i 

ddatganoli, ac yn bwysicach fyth, i’r 226 o bobl yng Nghymru sy’n aros am drawsblaniad. Dylai pobl Cymru ymfalchïo yn y 

ffaith mai ni yw’r wlad gyntaf yn y DU i gymryd y cam hwn. Fel cymdeithas, rydyn ni wedi dangos nad ydym yn fodlon god-

def yn wythnosol farwolaeth unigolyn sy’n aros am drawsblaniad pan allwn wneud rhagor i gynyddu nifer y rhoddwyr orga-

nau. Mae gwrthwynebiad y teulu yn ffactor bwysig sy’n effeithio ar niferoedd y rhoddwyr organau a’r prif reswm dros 

wrthod yw diffyg gwybodaeth o ddymuniadau eu hanwyliaid. Mae gan deulu’r rhoddwr posib rôl bwysig i’w chwarae o ran 

rhoi organau.” Ond dywedodd llefarydd iechyd y Ceidwadwyr, Darren Millar ei fod yn gwrthwynebu’r cynlluniau. “Mewn 

egwyddor, rwy’n gwrthwynebu system lle daw trawsblannu organau’n weithred oddefol, a lle mae caniatâd ar ei chyfer yn 

rhagdybiedig, neu fel mae’r Bil yn dweud, ei dybio gan y wladwriaeth.” 

Galwodd am ymchwiliad annibynnol o’r system, gan ddweud y gall fod “canlyniadau anfwriadol” o dderbyn caniatâd 

rhagdybiedig. 

Dywedodd llefarydd iechyd Plaid Cymru, Elin Jones ei bod yn “ddarn pwysig o ddeddfwriaeth”, ond ychwanegodd fod an-

gen codi ymwybyddiaeth hefyd. 

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams y byddai’r ddeddfwriaeth yn achub bywydau.“Bydd 

hefyd yn sicrhau bod mwy o sylw i’r mater ac y bydd pobol ledled Cymru yn siarad am roi organau.” 

Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod o’r un farn â Darren Miller yn hyn o beth. Un arall sydd wedi bod yn gadarn ei wrthwyn-

ebiad i’r Cynllun yw'r Gwir Barchedig Barry Morgan, Archesgob Cymru. Yn ei farn ef, rhoi organau “.....yw'r weithred 

fwyaf hael y gellir ei ddychmygu, ond mae'n rhaid iddo fod yn ddewis sy'n cael ei gofleidio yn rhydd, nid rhywbeth y mae'r 

wladwriaeth yn cymryd yn ganiataol. Nid yw caniatâd tybiedig yn ganiatâd yn wir ystyr y gair - dim ond y rhagdybiaeth nad 

oes unrhyw wrthwynebiad.” Rwyf innau o’r farn mai rhodd haelionus yw rhoddi gwaed neu organ ac nad oes gan unrhyw 

Lywodraeth yr hawl i ymyrryd yn y fath benderfyniad. Dylai pob unigolyn fod yn rhydd i benderfynu os yw am gyfrannu ei 

organau wedi’i farwolaeth, heb unrhyw ymyrraeth a phwysau o du’r wladwriaeth. Mae’n rhwydd iawn optio i mewn o dan y 

drefn bresennol  - mater o gofrestru trwy gyfrwng y cyfrifiadur (http://www.organdonation.nhs.uk/ ) neu alwad ffôn sydyn 

(gweler y rhif uchod). Byddaf yn rhoi gwaed yn rheolaidd ac rwyf yn falch fy mod yn ddigon iach i allu gwneud hynny. 

Buaswn yn ddigon parod i roi fy organau hefyd ond ni fyddaf yn teimlo mor hael os bydd y Llywodraeth yn pwyso arnaf i 

wneud hynny. Beth fydd nesa `dwch? Mae gwaed yn brin hefyd - a fydd y Llywodraeth yn dweud fod yn rhaid i bawb 

gyfrannu peint unwaith y flwyddyn oni bai eu bod yn optio allan? Go brin, ond i mi, yr un yw’r egwyddor. Credaf fod modd 

i’r Gwasanaeth Iechyd wneud llawer gwell defnydd o’r £8 miliwn y bydd yr ymgyrch codi ymwybyddiaeth yn ei gostio. 

Beth yw eich barn chi tybed? Mae croeso i fynegi’r farn honno trwy gyfrwng llythyr neu e-bost ar gyfer y rhifyn nesaf. 

OEDFAON MISOEDD GORFFENAF AC AWST 

Gorffennaf 7fed - Bore a hwyr - Y Barch. Megan Williams - gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn Oedfa’r Bore 

Gorffennaf 14eg - Bore a hwyr - Y Parch. Meirion Lloyd Davies, Pwllheli 

Gorffennaf 21ain - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mrs Nerys Roberts 

Gorffennaf 28ain - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Dwyryd Williams 

Awst 4ydd - Bore yn unig  - Oedfa Undebol yn y Tabernacl 

Awst 11eg  - Bore a hwyr - Undebol yn Salem - Y Parch. Dafydd Owen, Caerdydd 

Awst 18fed - Bore yn unig  - Oedfa Undebol yn y Ebeneser 

Awst 25ain - Bore yn unig  - Oedfa Undebol yn y Judah 


