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Rhifyn 155 

Annwyl Ffrindiau, 

Mae arwyddion cryf bod Tymor yr Hydref wedi cyrraedd erbyn hyn ond mae’n anodd credu ein bod ar fin 

croesawu mis Tachwedd gan fod y tywydd wedi bod mor fwyn. Mae gennym le gwirioneddol i ddiolch am 

haf eithriadol o braf!  

Yn sgîl yr Hydref, fe ddaeth y dydd hirddisgwyliedig ac mae Salem o’r diwedd o dan warchae scaffaldiau! 

Mae’r gwaith atgyweirio yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ac rydym ninnau wedi symud i’r festri tra mae’r 

gwaith yn mynd yn ei flaen. Mae’r oedfaon yn y festri bob amser yn glòs a chynhesol a phan fydd y gaeafu 

trosodd, mi ddychwelwn ni i gapel a chanddo do dipyn mwy diddos gobeithio! Rydym yn hynod o ddiol-

chgar i Mr Dwyryd Williams am gydlynu’r gwaith rhagbaratoawl ar gyfer yr adeiladu – rydym yn hynod o 

ffodus bod gennym Ysgrifennydd sy’n giamstar ar Dechnoleg Gwybodaeth ac yn lythyrwr brwd heb ei ail! 

Yn ôl ein harfer, cawsom Oedfa Ddiolchgarwch yn Salem ac mae bod yn bresennol yn Oedfa Ddiolchgar-

wch y plant a’r bobl ifanc bob amser yn brofiad arbennig.  Roedd hi’n braf iawn gweld cynifer ohonynt yn 

y gwasanaeth ac rydym yn ddiolchgar am eu cyfraniad ynghyd â chyfraniad y rhai a’u cynorthwyodd. 

Diolch i Mr Gerallt Hughes am ei anerchiad amserol a mawr werthfawrogwn waith Mrs Helen Parry yn 

cydlynu’r cyfan mor effeithiol. Diolch i bawb!  

Yn ystod y gwasanaeth canodd Mared gân hyfryd – neges y gân oedd ‘Tydi hi ddim yn 

rhy hwyr i newid y drefn.’ Roedd geiriau merch ifanc arall a glywswn ar y teledu cyn 

dod i’r oedfa yn atsain yn fy nghlustiau – geiriau Malala Yosafzai o Bacistan. Mae hi 

newydd ennill Gwobr Heddwch Nobel yn 17 oed, yr ieuengaf erioed i ennill y wobr. 

Gwlad Fwslemaidd ydy Pacistan ond mae Malala yn mynnu nad oes sail crefyddol i 

amddifadu merched o addysg. Oherwydd ei safiad diysgog, fe’i saethwyd deirgwaith yn 

ei hwyneb ond, yn wyrthiol, fe oroesodd ac fe’i cludwyd i’r ysbyty yn Birmingham. 

Mae’n gwella ac mae mor huawdl a dewr ag erioed gan fynnu y gall un person ac un 

llyfr ‘newid y drefn’. Mae’n mynnu bod rhywbeth am eich lladd yn y pen draw ac nad 

ydy hynny yn rheswm dros dewi. Yn hynny o beth y mae Malala yn adleisio geiriau 

dewrion yr oesau – nid oes arni gywilydd o’r hyn mae’n ei gyhoeddi ac mae ei safiad yn arwrol. 

Yn ystod y mis diwethaf, neilltuwyd y casgliad rhydd yn yr oedfaon ar gyfer Cymorth Cristnogol ac fe fu 

aelodau yn gadael nwyddau yn y capel ar gyfer y banc bwyd – diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd mor 

hael. 

Cofiwn am  aelodau o'r eglwys nad ydynt yn mwynhau iechyd yn ddiweddar neu sy’n methu mynychu oed-

fa oherwydd llesgedd - rydym yn meddwl amdanoch ac yn anfon ein cofion a’n dymuniadau gorau at bawb 

ohonoch. 

   Cofion cynnes atoch,  

    Meirionna  (ar ran y Swyddogion) 

DIOLCHGARWCH A’R BANC BWYD 

Bore Sul, Hydref 12fed,  cafwyd oedfa Ddiolchgarwch 

fendithiol iawn yng nghwmni plant a phobl ifanc yr 

eglwys (gweler chwith). Braf iawn oedd cael cynulleidfa 

deilwng yn y festri i gefnogi’r ieuenctid ac roedd y ffaith 

fod yr adeilad yn llawn yn rhoi teimlad o ddiolchgarwch 

yng nghalonnau pawb, 

Cymerwyd rhan gan Ffion a Tomos; Siôn, Marged ac Osi-

an; Owain a Gwenno; Dylan ac Iwan; Ffion a Ffion Bryn. 

Canodd Mared ddwy unawd amserol iawn yn ein  hatgof-

fa am ein cyfrifoldeb ni bob un i geisio newid pethau er 

gwell. Cafwyd anerchiad pwrpasol gan Mr Gerallt Hughes 

a darllenwyd ysgrif yn dwyn y teitl ‘Parhad’ gan Mrs Bet 

Griffith oedd yn sôn am drefn natur o un flwyddyn i’r 

llall. Gofalwyd am y trefniadau gan Mrs ….DROSODD 



 

 

 

 

 

OEDFAON MIS TACHWEDD 2014 

Dydd Sul, Tachwedd 2il    - Bore a hwyr - Y Parchedig Pryderi Llwyd Jones, Cricieth - Gweinyddir y Cymun  

Sanctaidd yn oedfa’r bore. 

Dydd Sul, Tachwedd 9fed - Bore a hwyr - Y Parchedig Dafydd Owen, Caerdydd 

Dydd Sul, Tachwedd 16eg - Bore a hwyr - Y Parchedig William Davies, Y Bala 

Dydd Sul, Tachwedd 23ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

Dydd Sul, Tachwedd 30ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Irfon Roberts, Aberteifi 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Tachwedd 6ed  - “Atgofion” - Hedd Bleddyn, Llanbrynmair 

Tachwedd 20fed - “Fy nhaith i India” - Mary Thomas, Llanuwchllyn 

PARHAD ……… Mrs Helen Parry a Ms Rhiell Elidir 

a chyfeiliwyd  gan  Mrs Nerys Roberts.  

Eleni, yn hytrach na dod â ffrwythau a llysiau i’r Oed-

fa Diolchgarwch, daethpwyd â bwydydd ar gyfer y 

banc bwyd lleol. Yn ystod yr wythnos ganlynol fe 

aeth Mr Henry Edwards a minnau â’r bwyd a oedd 

eisoes wedi ei gasglu, i’r banc bwyd yn y Bermo. 

Roedd yn rhaid gwneud ychydig bach o ymchwil ar y 

we o flaen llaw er mwyn darganfod lleoliad y banc, a 

chael ar ddeall ei fod wedi ei leoli yng nghapel Pentecostaidd Elim, ger siop y Co-op. Drws nesaf i’r capel y mae siop 

Lyfrau Cristnogol ‘Revelation’ (Llun 1) a thrwy’r siop y mae cael mynediad i’r capel. Cawsom ein croesawu’n gynnes 

gan gydlynydd y banc bwyd, Mr Mike Hooper (Llun 2). Dangosodd y stafelloedd bach yng nghefn y capel ble mae’r 

bwyd yn cael ei ddidoli, ei ddyddio a’i storio (Lluniau 3 a 4). Arweinydd yr eglwys yw eu Pastor, Dawn Robinson.  Y 

mae aelodau Capel Elim, tua deugain yn unig mewn nifer, i’w canmol yn fawr am y gwaith da y maent yn ei wneud i 

gynorthwyo anffodusion ein cymdeithas. Mewn adeilad cyfagos maent yn rhedeg meithrinfa, a drws nesaf i’r feithrinfa 

mae ystafell a ddefnyddir ar gyfer Canolfan Undeb Credyd (Credit Union) ble y gall pobl sydd ag incwm anghyson ddys-

gu i reoli eu gwariant trwy gynilo neu i fenthyg arian dan amodau rhesymol. Y mae’r capel ar agor yn ddyddiol ar gyfer 

pobl sydd eisiau taro i mewn i drafod eu problemau, i gael paned, sgwrs ac arweiniad. Y mae Alcoholics Anonymous 

hefyd yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd yn yr adeilad. Yn ôl Mike Hooper, ers ei sefydlu, y mae’r banc bwyd yn y Bermo 

wedi cynorthwyo dros naw cant o bobl anghenus. Mae’r staff yn paratoi pecynnau o fwyd o wahanol faint ar gyfer 

teuluoedd bach, canolig neu fawr. Disgwylir i’r bwyd bara tua tridiau a dim ond tair gwaith  y ceir dychwelyd i’r banc i 

geisio cymorth. Yn achlysurol, y mae tunnell a mwy o fwyd a gesglir yn siop Tesco Porthmadog yn cyrraedd y banc 

bwyd - y mae Tesco yn ychwanegu 30% i’r hyn a gyfrennir gan y cyhoedd. Bryd hynny mae `na goblyn o waith didoli a 

darganfod lle i storio’r  holl fwyd. Wedi ein hymweliad derbyniwyd y neges testun ganlynol gan Mike Hooper  “It was 

good to meet you and your colleague this morning. Thank you so much for the food you brought us, it weighed a total of 

43.5kg, enough to provide three people with three days worth of food - Brilliant. Please thank all of your congregation.” 
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 NOSON AGORIADOL CYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL SALEM 

I agor tymor newydd y Gymdeithas eleni, cafwyd bachgen arbennig o dalentog 

sydd yn enw cyfarwydd led-led Cymru, sef Edryd Williams. Un o Fethel ger Y Bala 

yw Edryd ac y mae ganddo lais tenor hyfryd a dawn i greu awyrgylch briodol beth 

bynnag fo’r gân. Diddanodd ni drwy ganu amrywiaeth o ganeuon o sioeau cerdd,  

unawdau gan gyfansoddwyr cyfoes a cherdd dant, a hyn i gyd heb edrych ar eiriau 

yr un ohonynt! Cyfeiliwyd iddo gan Mrs Nerys Roberts.  


