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Rhifyn 145 

Annwyl Gyfeillion, 

Daeth tymor y Nadolig heibio unwaith eto i lonni’n calonnau. Yng ngeiriau Caryl Parry Jones 

“Daeth Gŵyl y Baban a gwên `nôl i’r byd, 

Deuwch, cenwch, clodforwch. 

Dewch at eich gilydd a bloeddiwch ynghyd 

Fel un, Haleliwia!” 

Mae’n rhyfedd ond mae’r blynyddoedd yn ymddangos fel eu bod yn gwibio heibio lawer cynt y dyddiau 

yma!  Pan ‘roeddwn yn blentyn ‘roedd y cyfnod o un Nadolig i’r llall yn amser maith i aros.  Dros y 

Nadolig cawn ein hatgoffa am anrheg amhrisiadwy Duw i’r byd - yr anrheg fwyaf gwerthfawr a fu erioed.  

Anrhegwyd y Baban Iesu yn ei dro gan y Tri Gŵr Doeth; `roedd eu rhoddion drudfawr yn symbylu 

pwysigrwydd y baban bach.   

Ydi, mae rhoi yn rhan bwysig o’r Ŵyl – ac erbyn hyn mae’n siwr bod nifer fawr ohonoch wedi o leiaf 

dechrau meddwl am siopa ar gyfer anrhegion, os nad ydych eisioes wedi mentro i ganol prysurdeb y stryd 

fawr.  Ond hoffwn i chwi ystyried rhoi un anrheg ychwanegol y Nadolig yma.  Mae’n siwr eich bod chwi, 

fel minnau, wedi gweld lluniau a chlywed hanesion am y drychineb sydd wedi taro Ynysoedd y Philippina  

Pwy a ŵyr faint o’r trigolion sydd wedi colli’u bywydau, gan adael teuluoedd ar chwâl a phlant yn 

amddifad.  Amcangyfrifir bod hyd at 11 miliwn o bobol wedi cael eu heffeithio. Mae’r llanast a’r difrod 

adawyd ar ôl yn sgil Typhoon Haiyan yn dorcalonnus, ac mae’r mudiadau gwirfoddol eisioes yn ceisio eu 

gorau i gynorthwyo’r preswylwyr.  Lanswyd apêl gan y Cenhedloedd Unedig i godi £190 miliwn er budd y 

goroeswyr a’n bwriad ni swyddogion Salem yw trosglwyddo casgliad rhydd gydol mis Rhagfyr i’r gronfa.  

Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth i’r apêl yn fawr iawn. 

Estynnwn ein llongyfarchiadau i Sandra a Wil Elphick, Tŷ Hyrt, Uwch y Maes ar ddathlu eu priodas arian 

yn ddiweddar.   Hefyd, hoffem longyfarch Siân (Thompson gynt), a Peter Roberts, Trawsfynydd ar enedi-

gaeth merch fach, ddiwedd mis Hydref - Beca Lois. 

Eleni eto, fel pob blwyddyn, edrychwn ymlaen at wasanaethau’r Nadolig ac rydym yn diolch ymlaen llaw i 

athrawon yr ysgol Sul am drefnu Gwasanaeth Nadolig y Plant ac i ysgrifenyddesau’r Gymdeithas 

ddiwylliannol am drefnu Gwasanaeth Naws y Nadolig. Cofiwch hefyd am wasanaeth arbennig fore dydd 

Nadolig am 9.30 a.m. 

Yng nghanol prysurdeb ein paratoadau, cofiwn am gyfeillion sydd o dan anhwylder. Anfonwn ein cofion 

cynhesaf a’n dymuniadau gorau i’r rhai ohonoch sydd yn wael ac yn gaeth i’ch cartrefi.  Yn mha le a ffordd 

bynnag y byddwch yn dathlu’r Wyl, boed i chwi oll fwynhau Nadolig llawen a dedwydd iawn. 

  Nadolig Llawen i chwi i gyd! 

    Yn gywir iawn, 

     John Cadwaladr (ar ran y swyddogion) 

GAIR YCHWANEGOL GAN EIN TRYSORYDD, MR JOHN CADWALADR 

Fel y gwyddoch i gyd rwy'n siwr, mae diwedd blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar y 31ain o Ragfyr. A 

ninnau bellach ar drothwy mis Rhagfyr, fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud eich cyfraniadau terfynol o 

fewn yr wythnos neu ddwy nesaf os gwelwch yn dda. Os am gael gwybod cyfanswm eich cyfraniadau hyd 

yma, cysylltwch â mi (01341 423741). Diolch am eich cydweithrediad. 



 OEDFAON MIS RHAGFYR 

Rhagfyr 1af    -  Bore - Oedfa dan ofal Mr Terry Lloyd  Hwyr - Oedfa Garolau Undebol yng Nghapel Judah 

Rhagfyr 8fed  -  Bore yn unig - Parchedig Philip de la Haye, Y Bala 

Rhagfyr 15fed - Bore yn unig - Gwasanaeth Nadolig y plant 

Rhagfyr 22ain - Bore yn unig - Gwasanaeth Naws y Nadolig dan ofal LLinos Cadwaladr a Mona Hughes 

Rhagfyr 25ain - Oedfa Bore Nadolig 9.30 p.m. 

Rhagfyr 29ain - Dim oedfa - Hoe i bawb wedi prysurdeb y Nadolig 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Rhagfyr 5ed - “Cerdd a Chan II” yng nghwmni Terry Lloyd  

Y SEIAT 

Nos Lun, Rhagfyr 9fed - 7 o’r goch yr hwyr - Beth yw eich hoff adnod a pham? Pawb i ddewis un adnod.  

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Minnau Âf i Gwm y Cymoedd  - Ein gŵr gwâdd nos Iau, 

Tachwedd 7fed oedd Mr. Glyn Jones, bellach o’r Bala a llywydd y 

noson oedd ei frawd yng nghyfraith sef Mr Aelwyn Gomer Roberts.  

Ond ble mae Cwm y Cymoedd? Doedd neb ohonom yn siwr iawn ar 

ddechrau’r cyfarfod ond buan y daeth yn amlwg mai y cwm ble y 

treuliodd Glyn ei flynyddoedd cynnar oedd y cwm arbennig yma, 

sef cwm Abergeirw. Aeth â ni ar daith i fyny’r cwm gan roi dipyn o 

hanes adeiladau, enwogion a chymeriadau’r ardal. 

Gwelsom lun penddelw’r Sant John Roberts sydd y tu allan i westy 

Rhiwgoch; bedd Porus y milwr Rhufeinig o’r bumed neu chweched 

ganrif a maen hir Llech Idris sydd yn 3 medr o uchder.  

Diddorol oedd clywed atgofion Glyn am ffermydd yr ardal ac am y trigolion oedd yn byw yno yn ystod y ganrif 

ddiwethaf. Roedd ganddo feddwl uchel iawn o’i athrawes yn Ysgol Rhydygorlan sef Gwladys Roberts. Dysgai hi 

bopeth iddynt yn yr ysgol- nid yn unig y pynciau arferol ond canu, adrodd a gwaith llaw, a byddai pob tasg yn cael 

ei wneud gyda graen arbennig. Cofiai i’r dosbarth cyfan gymeryd y rhannau arweiniol yn y gymanfa ganu yn Sa-

lem ac yn 1949, cyn yr Eisteddfod Genedlaethol, roedd y plant i gyd wedi cael cogio bod yn archdderwydd a 

chyhoeddi o’r maen llog wrth fynd am dro ar hyd caeau’r gymdogaeth. 

Roedd ganddo atgofion melys iawn am Wilfred Jones hefyd. Bu yn filwr yn y Rhyfel Mawr ac ar ôl cyfnod ym 

mhyllau glo y De daeth yn denant i’r Allt Lwyd. Roedd yn gerddor da iawn a chododd gôr cymysg yn yr ardal. Yn 

ystod y tridegau, daeth y côr yn fuddugol yn Eisteddfod Llangwm allan o saith côr, gan ennill y swm anrhydeddus 

o £10!  

Un arall y mae gan Glyn atgofion melys iawn amdani oedd Gwen Roberts, Tŵr Maen. Roedd hi yn byw gyda’i 

brawd a bob amser yn gwisgo cap stabal. Roedd hi yn gymeriad unigryw a difyr oedd clywed ei hanes yn treulio 

noson ar ben to beudy Cwm Hesgen rhag i’r tarw ymosod arni, ac am ei hantur yn prynu esgidiau newydd mewn 

siop yn Nolgellau ac yn taro bargen galed gyda’r siopwr. 

Diolch i Glyn am ei atofion diddorol a does ryfedd mai Cwm Abergeirw yw “Cwm tecaf y cymoedd” iddo ef. 

Meddyginiaethau Ddoe a Heddiw - Siôn Llywelyn, y fferyllydd o 

Lanuwchllyn, oedd ein gŵr gwâdd nos Iau, Tachwedd 21ain ac aeth â ni ar 

daith ddiddorol ac addysgiadol drwy hanes meddyginiaeth. Atgoffodd ni 

mai ffrwythau a llysiau oedd yr unig bethau a oedd ar gael ers talwm ac yn 

wir mae rhai ohonynt megis garlleg a mêl yn dal o werth mawr i ni o hyd. 

Darllenodd Sion rannau difyr o Lyfr Pawb ar Bob Peth a gyhoeddwyd tua 

1870 ac y mae rhai elfennau o’r cynghorion hynny hefyd yn cael eu def-

nyddio heddiw. 

Yn wyneb yr holl newidiadau ym maes meddygaeth a baich gwaith meddy-

gon teulu, mae rôl y fferyllydd yn newid hefyd yn ac yn y dyfodol bydd 

anhwylderau megis ecsema yn cael eu trin yn y fferyllfa. Anogodd ni i 

gymeryd mwy o ofal o’n cyrff a rheoli ein  pwysau, pwysau gwaed, cholestrol a’n diet ac fe’n hatgoffodd y gall y 

fferyllydd roi cyngor i ni ar bob math o anhwylderau. Llywyddwyd y noson gan Ellyw Richards. 


