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Annwyl gyfeillion, 

Mae mis Medi yn tynnu tua’i derfyn a ninnau’n ymwybodol ein bod ar drothwy’r Hydref.  Gallwn ddweud 

yn ddiolchgar ein bod wedi cael blas o’r haf eleni ac o’r herwydd mae rhywun yn barotach, rhywsut, i 

wynebu tymor newydd arall.  Gallwn gymryd cysur o eiriau R.Williams Parry:   

     ‘Marw i fyw mae’r haf o hyd 

      Gwell wyf o’i golli hefyd.’ 

O golli’r haf, cawn werthfawrogi bendithion yr hydref a gyda dyfodiad y gaeaf bydd natur yn ailddechrau 

paratoi’r tir ar gyfer egin y gwanwyn.  Ymhen dim bydd y rhod wedi troi a’r haf yn dychwelyd o’r newydd 

i fywiocáu’r tyfiant unwaith eto a ninnau, o’i golli, yn llawn werthfawrogi atgyfodiad yr haf. 

 

Eisoes, mae sôn am gynnal cyfarfodydd diolchgarwch.  Mae’n wir fod y dathliad wedi crebachu dros y 

blynyddoedd – go brin fod neb yn colli ysgol, yn cau siop nac yn cymryd diwrnod o wyliau o’r gwaith ar 

ddydd Llun erbyn hyn – ond mae’r diolch yr un mor haeddiannol er mor gyndyn yr ydym i gydnabod 

hynny.  Yn ôl chwedl, fe anfonwyd dau angel i lawr i’r ddaear – y naill i gasglu deisyfiadau’r trigolion a’r 

llall i gasglu eu diolchiadau.  Dychwelodd un angel gyda’i fasged yn llawn a’r llall bron yn wag.  Yr un hen 

stori – mae’n deisyfiadau ni’n fwy lluosog na’n diolchiadau! 

 

Yn ôl yr arfer, bydd y plant a’r ieuenctid yn gyfrifol am wasanaeth diolchgarwch y bore yn Salem ar 13eg o 

Hydref ac edrychwn ymlaen at y gwasanaeth arbennig hwn. 

 

Llawenydd i ni oedd clywed bod Mr Edward Williams, Afallon, Bontddu wedi dathlu penblwydd arbennig 

iawn yn ddiweddar.  Anfonwn ein cofion gorau atoch. 

 

Dymunwn longyfarch Mari Fflur, merch Dwyryd a Bethan Williams, ac Iwan Rhys o Lanrug ar eu 

dyweddïad.  Mae Mari yn gweithio ym Mhrif Swyddfa’r Cyfundeb yng Nghaerdydd.  Anfonwn ein 

llongyfarchiadau atynt a’n dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol. 

 

Llongyfarchiadau gwresog i Huw a Rhian Jones, Dolserau ac Eifion a Meirwen Owen, Hafoty ar ddod yn 

daid a nain unwaith eto.  Croeso i’r ddau fychan i’r byd! 

 

Heddiw, cafwyd y newydd trist am farwolaeth Mrs Gwen Ll.Jones oedd wedi ymgartrefu yn Hafod 

Mawddach. Ar ôl iddi symud i Hafod Mawddach y deuthum i’n bersonol i’w hadnabod a byddai bob amser 

yn ymddiddori yn yr hyn oedd yn digwydd yn Salem ac yn holi am yr aelodau. Cydymdeimlwn fel eglwys 

â’r teulu yn eu colled.  Bydd ei hangladd yn cael ei gynnal yn Salem am un o’r gloch y prynhawn, dydd 

Gwener, Hydref 4ydd. 

 

Deallaf fod Mrs Gwenan Williams, Hen Felin, wedi dychwelyd i’r ysbyty yma yn Nolgellau tra mae Mrs 

Wenna Jones, Llwyn View, yn cael triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ar hyn o bryd.  Anfonwn ein 

dymuniadau da atoch. 

 

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

oherwydd llesgedd – anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau atoch i gyd. 

  Cofion cynnes  

   Meirionna Jones (ar ran y blaenoriaid.) 



 OEDFAON MIS HYDREF 

Hydref 6ed   - Bore a hwyr     Y Parchedig E. Wynne Davies, Aberystwyth - gweinyddir y Cymun yn oedfa’r bore. 

Hydref 13eg - Diolchgarwch - Oedfa’r bore yng ngofal plant a phobl ifanc yr eglwys.  

     Oedfa’r hwyr yng ngofal yr aelodau hŷn. 

Hydref 20fed  - Bore a hwyr - Y Parchedig Irfon Roberts, Aberteifi. 

Hydref 27ain - * Sylwer*  - 11 o’r gloch y bore’n unig – Uno yn Eglwys y Santes, Dolgellau ar gyfer oedfa olaf   

                                                    y Parchedig Ron Rees - paned a sgwrs i ddilyn. Dim oedfa hwyrol. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Hydref 17eg - “Chwedl a Chân” yng nghwmni Mair Tomos Ifans (Noddir gan Noson Allan Fach) 

CRISTNOGION DAN Y LACH 

Os ydych yn gwylio’r newyddion ar y teledu 

mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o’r helyn-

tion a’r terfysg mewn gwledydd megis Iraq, Syr-

ia, yr Aifft a gogledd Nigeria. Tensiynau rhwng 

carfannau Mwslimaidd megis y Shia a’r Sunni 

sydd yn bennaf gyfrifol am yr helynt yn Irac ond 

yn yr Aifft, Syria a Nigeria mae’r rhesymau yn 

fwy cymhleth. Un peth sydd yn gyffredin yn y 

gwledydd hyn yn ddiweddar yw'r tueddiad i Gristnogion a’u heglwysi gael eu targedu a’u herlid yn ddidrugaredd gan 

Fwslimiaid milwriaethus. Cymerwch yr Aifft, fel enghraifft. Y mae’r gymuned Gristnogol yn yr Aifft yn un o’r mwyaf 

a’r hynaf yn y Dwyrain Canol. Fe ddaeth Cristnogaeth i’r Aifft tua’r flwyddyn 42 O.C. pan sefydlodd yr Apostol Marc 

eglwys yn Alexandria, eglwys a elwir heddiw yn Eglwys Goptig Uniongred Alexandria. Erbyn y bumed ganrif roedd y 

rhan fwyaf o drigolion yr Aifft yn Gristnogion ond yn y 7fed a 8fed ganrif O.C. fe drodd y mwyafrif tuag Islam. Gel-

wir Cristnogion yr Aifft yn Goptiaid - daw’r gair Copt o’r hen air Groeg am Eifftiwr. Heddiw y mae oddeutu 10% o 

Eifftiaid yn Gristnogion. Y mae Cristnogion a Mwslimiaid yr Aifft wedi cyd-fyw yn weddol heddychlon ar hyd y can-

rifoedd, er nad oedd deddfau’r wlad yn rhoi'r un chwarae teg i’r gymdeithas Gristnogol. Fe ddaeth y chwyldro yn 2011 

â gobaith newydd y byddai’r eglwys Goptaidd yn cael hawliau cyfartal ond yn 2012 fe chwalwyd eu gobeithion pan 

fabwysiadwyd Cyfansoddiad Islamaidd, caeth ei natur. Yn ddiweddar fe ddisodlwyd yr arlywydd, sef Mohammed 

Morsi gan fyddin yr Aifft, sydd yn eithaf seciwlar ei natur. Fe achosodd hyn derfysg ar y strydoedd ac fe losgwyd nifer 

helaeth o eglwysi, siopau, ysgolion a chlybiau Cristnogol. Serch hynny, y mae’r gymdeithas Gristnogol yn gweld y 

gobaith o well dyfodol yn awr gan fod Mwslimiaid cymedrol a Christnogion yn unedig yn erbyn Islam radical-

wleidyddol. Amser a ddengys os bydd eu gobeithion yn cael eu gwireddu. 

Gadewch i ni offrymu gweddi ar ran ein brodyr a’n chwiorydd yng Nghrist sydd yn cael eu herlid mewn gwledydd 

pell. 

Dyro i ni, O Dduw, weledigaeth o’n byd yn hardd fel y gallai fod: byd o gyfiawnder, lle nid anrheithia neb ei gymydog; byd o 

lawnder, lle ni lygra drygioni na thlodi mwy; byd o frawdgarwch,  byd o heddwch , lle ni orffwys trefn ar rym arfau, ond ar gar-

iad pawb at Dduw ac at ei gilydd. Dad nefol, gweddïwn ar ran y miliynau o Gristnogion sy'n wynebu caledi ac erledigaeth 

oherwydd eu bod yn dy garu Di. Cynorthwya nhw i ddod o hyd i gysur a llawenydd yng nghanol byd o ormes. Gad i ni ac eraill 

gael ein hannog gan eu hesiampl a chynorthwya ni nad ydym yn byw o dan fygythiad dyddiol o erledigaeth, i beidio â chymryd 

ein rhyddid i dy ddilyn Di, yn ganiataol. Trwy  Iesu Grist ein Harglwydd. Amen 

YMDDEOLIAD Y PARCHEDIG RON REES 

Fe welwch uchod ein bod wedi cael gwahoddiad i ymuno â’r 

gynulleidfa yn Eglwys y Santes Fair am 11 o’r gloch bore Sul, Hy-

dref 27ain gan mai hon fydd oedfa olaf y Parchedig Ron Rees cyn 

iddo ymddeol. Y Parchedig Elfed ap Nefydd Roberts oedd i fod yn 

Salem y Sul hwnnw ond mae’n ddigon hapus i gael ei ryddhau gan 

ei fod yn disgwyl galwad i gael triniaeth yn yr ysbyty. 

Mae eglwysi anghydffurfiol y dref wedi mwynhau perthynas dda 

iawn gyda’r Parchedig Ron Rees ers iddo ddod i Ddolgellau fel 

Rheithor dros wyth mlynedd yn ôl. Fel y gwyddoch, y mae Ron yn 

gymeriad hynaws, gyda’i wên ddireidus a’i hiwmor yn nodwed-

dion amlwg o’i gymeriad.  Y mae wedi bod yn eciwmenaidd iawn 

ei safbwynt - rydym wedi cael croeso cynnes yn Eglwys y Santes 

Fair ym mhob gwasanaeth undebol a gynhaliwyd yno ac mae Ron 

wedi bod yn barod iawn i gymryd rhan mewn gwasanaethau ac 

angladdau yn Salem. Ar ran holl aelodau Salem hoffwn ddymuno 

ymddeoliad hapus iddo, gan obeithio y bydd Jackie ac yntau yn 

ddedwydd yn eu cartref newydd ym Motwnnog, Penllŷn.                                      


