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Annwyl gyfeillion, 

Erbyn i chi dderbyn y cylchlythyr hwn mae’n siŵr y byddwn ni i gyd yn ddigon swrth, yn llawn o dwrci a mins peis 

ac yn difaru na wnaethom fwy o ymdrech i wrthsefyll temtasiwn y tun Roses a’r bisgedi Belgian chocolate! Pawb 

wedyn yn gwneud adduned Flwyddyn Newydd (a bery tua` wythnos) i fwyta llai a cherdded mwy. Ond fel y dywed 

y diweddar Ryan Davies yn ei gân  enwog “Ai hyn yw’r Nadolig? Pwy a ŵyr?”, mae’n siŵr eich bod chithau fel nin-

nau yn mynd i’r cwpwrdd neu’r atig yn ystod yr wythnosau cyn y Nadolig i estyn y goeden, y tinsel a’r trimins oll. 

Yna, os ydych yn dilyn y traddodiad, byddwch yn eu tynnu i lawr ac yn eu cadw cyn yr Ystwyll, sef y “12th Night”. 

Dywed geiriadur byr Rhydychen hyn am y noson honno “….noson y pumed o Ionawr, cyn y deuddegfed diwrnod, y 

noson cyn yr Ystwyll, sef  diwrnod olaf dathliadau’r Nadolig, y cyfnod o ddathlu a llawenhau.” Mae’n rhaid i mi gy-

faddef fy mod yn flin gyda’r rhai hynny yn ein cymdeithas sydd yn manteisio ar y stori ryfeddol hon am ddyfodiad 

gwyrthiol ein Gwaredwr, a hynny trwy wledda ac yfed hyd ormodedd, heb feddwl fawr ddim, os o gwbl, am wir 

ystyr  y Stori Fawr. Yn wir, rhaid i bob un ohonom ochel rhag rhoi'r baban yr Iesu yn ôl yn yr atig gyda’r trimins a’r 

goeden. Unwaith eto eleni cawsom dorch Adfent hyfryd iawn yn Salem, diolch i Mrs Eira Williams a Mrs Helen Par-

ry. Yng nghyfnod yr Adfent fe oleuir un gannwyll pob Sul nes cyrraedd dydd Nadolig pan oleuir y gannwyll olaf. Yn 

y cyfnod hwn y mae’r canhwyllau sydd heb eu goleuo yn cynrychioli’r tywyllwch a fodolai yn y byd cyn dyfodiad yr 

Iesu.  Ar ddydd Nadolig fe oleuir y gannwyll olaf, gweithred symbolaidd sydd yn cynrychioli dyfodiad yr Iesu a’i 

oleuni i’r byd. Y gamp i ni yn Salem, ac yn wir, i bob Cristion o argyhoeddiad, yw sicrhau fod y fflam yn aros 

ynghyn gydol y flwyddyn. Ar wahân i ddod at ein gilydd yn gyson i  addoli, sut fedrwn ni wneud hynny mewn ffordd 

ymarferol? Credaf fod cynorthwyo elusennau a mudiadau dyngarol yn un ffordd o wneud hynny, fel rydym eisoes yn 

ei wneud yn gyson. Fe gofiwch inni gynnal ymgyrch llwyddiannus yn ystod cyfnod Diolchgarwch i gefnogi y Banc 

Bwyd yn Abermaw. Hefyd, rhwng casgliad rhydd mis Hydref a’r arian a ddeilliodd o’r stondin Moes a Phryn yn y 

Gymdeithas, llwyddwyd i anfon siec am £324 i Gymorth Cristnogol ym Mangor. Bydd y Llywodraeth yn San Stef-

fan  yn dyblu’r swn hyn, gan wneud cyfanswm anrhydeddus iawn, sef £648. 

Credaf i ni ddathlu’r Ŵyl mewn ffordd addas iawn yn Salem. Cawsom wasanaeth hyfryd dros ben ar Ragfyr 14eg,  

gwasanaeth y plant a’r bobl ifanc (gydag ychydig gymorth gan ambell aelod hŷn). Diolch o galon i Mrs Helen Parry 

am ymgymryd â’r gwaith o lunio a threfnu’r gwasanaeth ac i bawb a gymerodd ran - diolch i chi am eich parodrwydd 

i ymateb i’r alwad mewn ffordd gadarnhaol a dirwgnach. Braf oedd gweld y Festri yn llawn hyd yr ymylon. Diolch i 

Helen hefyd am ddarparu coeden Nadolig hyfryd ar gyfer y Festri. Yna, y Sul canlynol, cawsom wasanaeth bendithi-

ol iawn “Naws Y Nadolig”, dan ofal Mrs Llinos Cadwaladr a Mrs Mona Hughes, gyda Mr John Cadwaladr yn eu 

cynorthwyo. Diolch o galon i chithau am eich gwaith graenus. Yn olaf, diolch i Mr Terry Lloyd am fynd â’r cyfri-

foldeb o drefnu gwasanaeth bore Nadolig oddi ar fy `sgwyddau eleni. Braf  oedd cael dod at ein gilydd er mwyn cael 

dechreuad priodol i’r diwrnod. 

Ar nodyn mwy ymarferol, braf yw cael adrodd fod y gwaith o ail-doi'r capel ac atgyfnerthu’r distiau wedi ei 

gwblhau. Rhaid diolch am y tywydd ffafriol a gafwyd ym misoedd Hydref a Thachwedd a rhaid canmol y gweithwyr 

sydd wedi bod wrthi mor ddyfal. Mae yna dipyn o waith yn weddill - gorffen ail-bwyntio’r waliau allanol, glanhau ac 

ail beintio'r gwaith pren a’r cwterydd o amgylch y to, heb sôn am adfer nenfwd y capel ei hun. Y nôd yw cwblhau’r 

gwaith erbyn dechrau mis Mawrth. Credaf hefyd mai doeth fyddai manteisio ar bresenoldeb yr adeiladwyr a’r sgaf-

faldau i wneud ychydig o waith adferol  yn ac o amgylch y Festri, er nad yw hynny’n rhan o’r cynllun mawr.  

Wrth  edrych yn ôl ar 2014, trist yw nodi inni golli sawl aelod ffyddlon a ffrind da. `Rydym yn cofio at y teuluoedd 

profedigaethus hynny ac y mawr obeithio y cewch gysur a bendith yng nghwmni eich anwyliaid y Nadolig hwn. Co-

fiwn hefyd yn annwyl iawn at ein cyd-aelodau sydd dan anhwylder neu yn gaeth i’w cartrefi oherwydd llesgedd. Co-

fiwch fod y swyddogion yn barod iawn i’ch cynorthwyo mewn amrywiol  ffyrdd, dim ond i chi godi’r ffôn. Gyda 

hynny o eiriau, hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. 

  Cofion cynnes, 

    Dwyryd (ar ran y Swyddogion) 



 

 

 

GAIR 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 

ym mis Ionawr, fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud eich cyfraniadau terfynol o fewn y dyddiau nesaf, os gwelwch 

yn dda, fel y gallaf gau’r cyfrifon. Os am gael gwybod cyfanswm eich cyfraniadau hyd yma, cysylltwch â mi (01341 

423741). Diolch am eich cydweithrediad. 

OEDFAON MIS IONAWR  2015 

Dydd Sul, Ionawr  4ydd  - Bore yn Unig - Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn dan ofal y Swyddogion 

Nos Fawrth, Ionawr 6ed - 7 o’r gloch yr hwyr - Cyfarfod Gweddi y chwiorydd (yn y Festri) dan ofal Mrs 

Mary Jones a Miss Ann Evans 

Nos Iau, Ionawr 8fed - 7 o’r gloch yr hwyr - Cyfarfod Gweddi Undebol yn Ebeneser 

Dydd Sul, Ionawr 11eg - Bore yn unig – Uno yn y Tabernacl ar gyfer oedfa dan ofal Mrs Betsan John. 

Dydd Sul, Ionawr 18fed - Bore a hwyr - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul Ionawr 25ain - Bore yn unig - Yn Fns Buddug Medi McParlin 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Ionawr 22ain - “Profiad Ynad Heddwch” - Mrs Dorothy Hughes 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
Nos Iau, Rhagfyr 4ydd cafwyd noson hynod o ddiddorol ac addysgiadol yng nghwmni Mr Gareth 

Wyn Jones. Mae Gareth yn berson gwybodus iawn ac yn gallu trosglwyddo ei wybodaeth drylwyr 

heb nodiadau o gwbl! Testun ei sgwrs oedd Hanes y Crynwyr Lleol.  

Drwy nofel Marion Eames sef Y Stafell Ddirgel, daeth enwau megis Rowland Elis ac Elis Puw  yn 

enwau cyfarwydd i lawer ohonom a dyma oedd man cychwyn diddordeb Gareth yn hanes a chred 

y Crynwyr. Rhoddodd dipyn o hanes George Fox a John ap John yn dod i Ddolgellau gyda neges 

newydd a fyddai yn trawsnewid bywydau’r trigolion. Neges greiddiol y Crynwyr yw eu bod eisiau 

i bawb wrando ar y Goleuni mewnol a dilyn neges Duw yn uniongyrchol mewn distawrwydd. I’r Crynwyr mae pob per-

son yn gyfartal ac felly ni ddylid talu gwrogaeth i unrhyw un, ddim hyd yn oed i’r Nerys frenhiniaeth. Ffyddlondeb i 

Dduw yw y peth pwysicaf iddynt.   Oherwydd hyn, roeddynt yn cael eu herlid yn chwyrn a’u taflu i’r carchar.  

Roedd bywyd yn galed iawn i’r Crynwyr lleol megis Rowland Elis, Brynmawr; Robert Owen, Dolserau a Lewis Owen, 

Tyddyn Garreg a’r diwedd fu i nifer ohonynt ymfudo i Bensylfania.  Diolch i Gareth am noson ardderchog ac i Nerys 

Roberts am lywyddu. 

OEDFA NADOLIG Y PLANT A’R BOBL IFANC 

Bore Sul Rhagfyr y 14eg, wedi goleuo cannwyll cariad yn y dorch Adfent, tywyswyd ni drwy Stori Fawr y 

Nadolig yng nghwmni’r plant, pobl ifanc a rhai cyfeillion hŷn. Er mai hanes cyfarwydd oedd hanfod y 

gwasanaeth cafwyd lluniau, adnodau a cherddoriaeth ar ffurf Powerpoint yn y cefndir a roedd hyn yn gymorth i 

greu awyrgylch bwrpasol ac i  hoelio’n sylw.  

Roedd un llinyn drwy’r gwasanaeth sef y plant ieuengaf yn gofyn i’r seren 

(Tomos) “Be wyt ti’n weld?” ac yntau yn sôn am wahanol olygfeydd Y Geni. 

Yn anffodus roedd braidd yn anodd i Ffion Jones gan bod ei dwy ffrind sef Ffion 

Bryn a Gwenno yn sâl ond daeth Helen Parry i’r adwy. 

Cymerwyd rhan hefyd drwy ganu, darllen neu weddio gan Steffan, John a Ffion; 

Marged, Sion ac Osian; Dylan ac Iwan; Glesni a Sian; Owain, Catrin, Mared a 

Ceris a chanwyd carol gan Ann Roberts, Bethan Williams, Gerallt Hughes a 

Gomer Roberts.i Arolygwr yr Ysgol Sul sef Mrs  

Diolch arbennig Helen Parry am lunio’r  gwasanaeth 

trefnu fod pawb yn gwybod eu gwaith ac i Mrs Nerys 

Roberts am gyfeilio i bawb. 


