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Annwyl Ffrindiau, 

Blwyddyn Newydd Dda a bendithiol i bob un ohonoch! Gobeithio i bawb ohonoch 

dreulio Nadolig dedwydd a llawen. Mae’n amser chwerw-felys i lawer iawn o bobl ond 

trwy’r cyfan mae neges yr Ymgnawdoliad mor ogoneddus. Emaniwel! Duw gyda ni !- 

yn cyffwrdd ein byd ni trwy gymryd arno’i hun ein dynoliaeth  fel y gall O yn Iesu 

Grist fyw ein bywyd ni ac y gallwn ni gael Bywyd ynddo Ef.  Da deall i’r dathliadau 

yn Salem fod mor raenus ag erioed a chlywais ganmol arbennig i Oedfa Nadolig y 

plant. Diolch o galon i Helen Parry am ei threfnu unwaith eto ac i’r rhai fu’n gyfrifol 

am lunio’r oedfaon eraill hefyd. 

Fe gofiwn y flwyddyn 2013 fel y flwyddyn pan orseddwyd Justin Wellby yn Arches-

gob newydd Caergaint ac y daeth y Pâb Francis i ddilyn Benedict. Calondid yw gweld 

y naill a’r llall yn codi llais tros y difreintiedig a’r tlawd  yn ein cymdeithas a’n byd ac 

yn ein hatgoffa mai  ‘i beri i’r gorthrymedig gerdded yn rhydd’ y ganwyd Crist i’r byd. 

Gwelsom  ddioddefaint mawr pobl Ynysoedd y Philipinau yn dilyn y ddaeargryn ddy-

chrynllyd ac ’roedd ymateb gwledydd y byd i’w sefyllfa yn galondid. Bellach mae 

arwyddion gobeithiol eu bod yn dechrau ail adeiladu’r gymdeithas. Ond ymddengys 

nad oes diwedd i ddioddefaint ofnadwy pobl Syria ac mae De Sudan unwaith eto yn 

rhyfela yn enw crefydd. Ym mis olaf y flwyddyn daeth y newydd am farwolaeth Nel-

son Mandela, gŵr a edmygid trwy’r byd am yr hyn a gyflawnodd. Fe dreuliodd saith 

mlynedd ar hugian mewn carchar caled a llwyddo i faddau i’r rhai fu’n ei erlid ac 

arwain ei wlad gan uno carfannau fu’n elynion. Gweddiwn y bydd arweinyddion y 

gwledydd yn ceisio dilyn ffordd cymod a chariad yn y flwyddyn sydd o’n blaenau 

“Fel na byddo mwyach na dial na phoen 

 Na chariad at ryfel ond rhyfel yr oen.” 

Mae Mr Sulwyn Jones bellach wedi dechrau ar ei driniaeth a dymunwn yn dda iawn 

iddo. Mae Mrs Wena Jones yn parhau yn Ysbyty’r dre ac anfonwn ein cofion a’n 

dymuniadau gorau ati hithau ac at bawb o’n haelodau sydd heb fod mewn llawn iechyd. 

Dyma’r tro olaf i mi eich cyfarch trwy’r daflen hon. Ar ddechrau’r flwyddyn newydd byddaf yn 

trosglwyddo fy aelodaeth i Eglwys Rhos y Gad ym Môn. Gwnaf hynny gyda theimladau cymysg iawn. Er 

fy mod bellach wedi setlo’i lawr yn hapus ym Mhorthaethwy mae’n anodd gollwng gafael ar fy Salem 

hoff! Diolch am yr holl atgofion hapus ac am y cyfeillgarwch a’r gefnogaeth drwy holl droeon yr yrfa a 

dymunaf Nawdd y Nef arnoch fel eglwys, yn aelodau a swyddogion. 

  Yn gywir iawn 

    Megan Williams 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR JOHN CADWALADR 

Fel y gwyddoch i gyd rwy'n siwr, mae diwedd blwyddyn ari-

annol Eglwys Salem ar y 31ain o Ragfyr. A ninnau bellach ar 

drothwy mis Ionawr, fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud 

eich cyfraniadau terfynol o fewn yr wythnos nesaf, 

os gwelwch yn dda. Os am gael gwybod cyfanswm 

eich cyfraniadau hyd yma, cysylltwch â mi (01341 

423741). Diolch am eich cydweithrediad. 

ADFER YR ADEILAD 

Gair byr i gadarnhau’r hyn gyhoeddwyd 

mewn oedfa ddiweddar. Rydym yn mawr 

obeithio y bydd y gwaith o adfer to a nenfwd 

y capel yn mynd rhagddo yn gynnar yn y 

flwyddyn newydd. Golyga hynny y bydd yn 

rhaid cynnal ein hoedfaon yn y Festri am 

gyfnod eithaf estynedig, pedwar neu bum 

mis o bosib`.     DW 



 OEDFAON MIS IONAWR 

Dydd Sul, Ionawr 5ed  - Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn dan ofal Mr 

Terry Lloyd 

Nos Fawrth, Ionawr 7fed - 7 o’r gloch yr hwyr - Cyfarfod Gweddi y 

chwiorydd (yn y Festri) dan ofal Mrs Mary Williams a Miss Ann Evans 

Nos Iau, Ionawr 9fed - 7 o’r gloch yr hwyr - Cyfarfod Gweddi Undebol yn 

Judah 

Ionawr 12fed   -  Bore a hwyr - Y Parch Carwyn Sidall, Llanuwchllyn 

Ionawr 19fed   -   Bore yn unig - Y Bnr. John Price, Machynlleth 

Ionawr 26ain   -  Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Gareth Roberts 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Ionawr 16eg - Noson dan ofal Mr Gerallt Hughes 

Y SEIAT 

Nos Lun, Ionawr 13eg -  7 o’r goch yr hwyr yn yr Oruwchystafell - Croeso cynnes i bawb 

Nos Lun, Ionawr 27ain - 7 o’r goch yr hwyr yn yr Oruwchystafell 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

CERDD A CHÂN II  YNG NGHWMNI MR. TERRY LLOYD 

Cawsom wledd o gerddoriaeth a barddoniaeth ar y noson, a Terry wedi dewis a dethol yn ofalus ar ein cyfer.  I 

agor clywsom y darn agoriadol o’r opera “Y Barbwr o Seville”.  Yn wreiddiol nid oedd y cyfansoddwr Rossi-

ni wedi ysgrifennu overture ar gyfer y gwaith.  Yn ôl yr hanes wedi noson yn y carchar llwyddodd i gyfansod-

di’r darn oedd yn creu y cyfanwaith `da ni’n gyfarwydd â heddiw.  Cawsom amrywiaeth o fyd y gân, o Syr 

Geraint Evans a Richard Rees yn canu darnau o fyd yr opera, i Slim Whitman yn canu gwlad yn y 1960au. 

Soniodd Terry am y cyfnod yn yr 1980 pan fu’n cystadlu ar lefaru ar lwyfannau eisteddfodau lleol – neu 

adrodd fel y’i gelwir bryd hynny. ‘Roedd yn hoff o waith I D Hooson, R Williams Parry a T H Parry Williams 

ymysg eraill, a darllennodd ddwy gerdd am “ Y Llwynog”  - un o waith I D Hooson a'r llall gan R Williams 

Parry.  Clywsom hefyd am  y “Gwylliaid Cochion” – eto gwaith I D Hooson.  Yn Saesneg, darllennodd “Lake 

Isle of Innisfree” gan W B Yates, oedd yn cyfleu hiraeth y bardd am ei gartref yn Iwerddon, ac “Adlestrop” 

gan Edward Thomas.  Cofiai Colin White iddo ef a Terry ddysgu’r gerdd pan yn yr ysgol.  Ar nodyn ysgaf-

nach darllennodd “When I am an old woman I shall wear purple” gan Jenny Jospeh – cerdd i’n hatgoffa ni oll 

nad oes rhaid heneiddio’n barchus!                           Ll.C. 

GWASANAETH NADOLIG Y PLANT A’R BOBL IFANC 

Daeth cynulleidfa deilwng iawn i Salem fore Sul, Rhagfyr 15fed i ddathlu’r Nadolig yng nghwmni’r plant a’r 

bobl ifanc. Y thema eleni oedd hanes y Nadolig cyntaf ym Methlehem drwy lygaid yr anifeiliaid a chafwyd dar-

lleniadau addas a charolau hyfryd i ddweud yr hanes. Aethom at y preseb gyda’r defaid, yr ebol asyn a’r camel 

ac adroddwyd eu hanes mewn monolog a phennill gan Marged, Owain, Ffion Jones (yn ei gwisg camel- gweler 

isod) a Steffan. Cafwyd eitemau cerddorol amrywiol iawn - unawd swynol gan Mared; deuawdau hyfryd gan 

Dylan ac Iwan a Sian a Glesni; unawd ar y piano gan Gwenno a  thriawd cyrn gan  Ffion, John a Steffan. 

Cymerwyd rhan hefyd 

gan Rhys a Sion Owen, 

Tomos, Sara, Osian a 

Sion Davenport yn 

ogystal â Mr Terry Lloyd 

a Mrs Bet Griffiths. Di-

olch i Mrs Helen Parry 

am baratoi’r gwasanaeth, 

i’r rheini am eu 

cefnogaeth a’u cymorth 

ac i Mrs Nerys Roberts 

am gyfeilio i’r plant. 

Y Parch Carwyn Sidall 


