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Annwyl gyfeillion,  

Pleser o’r mwyaf yw cael cyfle unwaith eto i’ch cyfarch trwy gyfrwng y daflen fisol. Soniais yn nhaflen mis Chwefror 

fod y gaeaf yn prysur hedfan a’r gwanwyn ar y gorwel, a dyma ni’n bellach yn dod at fis Medi, y dydd yn byrhau a thy-

mor y Diolchgarwch yn nesáu. Cawsom dywydd braf dros wythnosau’r Pasg ond nid felly dros fisoedd yr haf, gyda’r 

tywydd yn ansefydlog a’r tymheredd yn is nag arfer. Dros gyfnod y Pasg bu nifer o aelodau Salem ar ymweliad ag Ynys 

Manaw. Teithiasom ar fws i borthladd Heysham a chroesi’r môr ar long i’r brif ddinas, 

Douglas, lle buom yn aros dros gyfnod yr Ŵyl. Cawsom gyfle i deithio o amgylch yr 

ynys, gan ymweld â llawer o bentrefi tlws. Difyr oedd ein hymweliad ag eglwys Sant 

Ioan (gweler chwith), sydd wedi ei lleoli mewn pentref bach rhwng Douglas a Peel. 

Mae’n eglwys hardd, gyda ffenestri lliw a phensaernïaeth arbennig yn perthyn iddi. Ar 

y 5ed o Orffennaf, sef diwrnod cenedlaethol yr ynys, y mae’r Tynwald (Senedd yr 

ynys) yn cyfarfod ar fryn, Tynwald Hill (gweler chwith isod), gerllaw’r eglwys, yn 

hytrach nag yn Douglas. Ar y diwrnod hwnnw bydd deddfau newydd yn cael eu 

cyhoeddi neu eu hadnewyddu. Defnyddir yr eglwys fel man addoli ar y Sul. Diddorol 

hefyd oedd ymweld ag Amgueddfa Werin ym mhentref Cregneash, gyda bythynnod 

hynafol wedi eu gwyngalchu. Braf oedd cael sgwrs gyda’r gwirfoddolwyr a weithiai 

yno. Yn y tŷ fferm ar y safle roedd clamp o dân yn ein haros. Cawsom groeso gan 

ferch y tŷ, yn enedigol o’r ynys, ond doedd hi ddim yn siarad yr iaith frodorol. Caw-

som ein tywys ganddi o amgylch yr adeilad ac roedd hyd yn oed yn fwy croesawus 

pan ddeallodd ein bod yn dod o Feirionnydd. Gwelsom fod yna harmoniwm yn y parlwr a chefais ganiatâd ganddi i’w 

chwarae. Dyna lle y buom am beth amser yn canu emynau’r Pasg yng nghwmni teulu’r ffydd ar aelwyd y tŷ fferm. 

Roedd pawb ohonom wedi mwynhau’r achlysur, gan gofio am ein Gwaredwr ar benwythnos y Pasg. Roedd y 

dywyswraig wedi cael modd i fyw gyda’r canu bendigedig  a chafwyd gwahoddiad ganddi i ddychwelyd yn fuan.  

Cafwyd Eisteddfod Genedlaethol lwyddiannus a safonol ym Meifod eleni; llongyfarchiadau i Owain Meirion ar ennill 

gwobr yn y Babell Wyddoniaeth.  

Hoffwn longyfarch y canlynol ar ganlyniadau eu harholiadau TGAU; Nia James, Lewis Jones (Pentre), Steffan, John a 

Ffion Parry, Ceris Jones (merch Peter a June Jones), Iwan Lloyd (ŵyr Terry ac Eira Lloyd) a Dafydd Owain Roberts 

(Esgairgawr). Hefyd, hoffwn longyfarch Glesni Davenport a lwyddodd yn ei harholiadau lefel A - pob dymuniad da i ti 

ym Mhrifysgol Bangor, Glesni. Un arall sy’n haeddu canmoliaeth yw Iwan Rhys Lewis (mab Geraint ac Eleri Lewis) 

sydd wedi graddio yn anrhydeddus iawn yr haf yma ac wedi ennill gwobr arbennig ym Mhrifysgol Loughborough. Os 

wyf wedi anghofio neu fethu enw rhywun, gadewch i mi wybod, os gwelwch yn dda, fel ein bod yn gallu eu cynnwys yn 

y cylchlythyr nesaf. 

Rydym yn anfon ein cofion cynhesaf at ein cyd-aelodau sydd yn glaf, yn gaeth i’w cartrefi neu sydd wedi treulio cyfnod 

yn yr ysbyty. Gwn, er enghraifft, fod Mrs Mair Jones, Lodge, Pencefn, wedi treulio sawl wythnos yn Ysbyty Gwynedd 

ac yna’r ysbyty lleol. Da yw  cael dweud fod Mrs Jones wedi dychwelyd i’w chartref; dymunwn wellhad buan i chi Mair 

ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn ôl yn Salem. Cofiwn hefyd at Miss Megan Richards sydd wedi symud i fyw i gar-

tref Cefn Rodyn yn ddiweddar - gobeithio y byddwch yn ddedwydd iawn yn eich cartref newydd.  

Estynnwn ein cydymdeimlad ag Arfon a Gwenan Owen, Cae Goronwy, Bontddu, ar farwolaeth Mrs Enid Owen, sef 

mam Arfon, a fu farw yn ddiweddar. Cydymdeimlwn a’r teulu oll yn eu profedigaeth.    

  Yn gywir, ar ran y swyddogion,  

     Gareth Roberts 



 

 

OEDFAON MIS MEDI 2015 
Dydd Sul, Medi 6ed - Bore a hwyr - Y Parchedig R.O.Jones, Gaerwen, Ynys Môn - Gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn 

ystod oedfa’r bore 

Dydd Sul, Medi 13eg - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Gareth Roberts 

Dydd Sul, Medi 20fed- Bore yn unig - Uno yn y Tabernacl - Y Parchedig Angharad Griffiths  

Dydd Sul, Medi 27ain - Bore  a hwyr - Y Parchedig John Owen, Rhuthun 

Nos Fawrth, Medi 22ain 7 o’r gloch - Cyfarfod Cenhadol y Chwiorydd, Gorllewin Meirionnydd - Anerchir gan Miss 

Eluned Williams MBE, Dolgellau 

ARWRES DAWEL O’R ALBAN 
Merch fferm dawel a diymhongar o’r  Alban oedd Jane Haining. Bu farw 

tra’n gaeth yn y gwersyll difodi mwyaf drwg-enwog yn hanes y byd, sef 

Auschwitz. Hi yw'r unig Albanes i gael ei hanrhydeddu yn swyddogol am roi 

ei bywyd dros Iddewon yn yr Holocost.Cafodd Jane ei geni yn Dunscore , ym 

mryniau Dumfries yn 1897. Bu farw ei mam pan oedd hi'n ddim ond pum 

mlwydd oed a bu’n rhaid i Jane, er mor ifanc, ofalu llawer am ei chwiorydd 

iau. 

Wedi tyfu’n ferch ifanc  bu Jane yn astudio yn Academi Dumfries - roedd yn fyfyrwraig ragorol ac yn 

ieithydd da iawn. Wedi gadael yr Academi derbyniodd Jane swydd ysgrifenyddol yn ffatri gwehyddu 

enfawr JP Coats yn Paisley. Arferai fynychu  eglwys yng ngorllewin Queen’s Park yn ardal Crosshill, 

Glasgow. Yno bellach y mae ffenestri lliw er cof am wraig hon a oedd yn cael ei gyrru gan ffydd Gristnogol gref. 

Yn 1932 gwelodd hysbyseb am swydd metron yng Nghenadaeth Eglwys yr Alban yn Budapest. Ar y pryd roedd y 

gymuned Iddewig yno yn llewyrchus iawn – roedd 60% o ddoctoriaid a hanner cyfreithwyr y ddinas yn Iddewon. Er mai 

Cristnogaeth oedd sail yr addysg a ddarparwyd yn ysgol y Genhadaeth roedd rhieni Iddewig yn awyddus iawn i’w 

merched gael eu haddysgu yno.Dywedodd un o gyn-ddisgybl Jane, sef Katalin Packard, ei bod yn cofio Jane fel person 

"caredig, croesawgar a chynnes". 

Roedd Jane, yn amlwg, yn  ymgorffori gwerthoedd megis tegwch, goddefgarwch a chydraddoldeb, sef y gwerthoedd a 

oedd yn sylfaenol i’r genhadaeth. "Doedden ni byth yn teimlo nad oeddem yn gyfartal â'n gilydd neu gyda'r disgyblion 

Cristnogol", meddai Dr Zsuzanna Pajzs, cyn-ddisgybl arall. "Doedden ni ddim hyd yn oed yn sylwi pwy oedd yn Grist-

nogion a phwy oedd yn Iddewon." 

Llai na blwyddyn ar ôl i Jane gyrraedd Budapest, cafodd Hitler ei ethol yn ganghellor yr Almaen a buan y daeth 

tueddiadau gwrth-semitiaeth i’r wyneb yn Hwngari. Ym 1939 ymosododd y Natsïaid ar Wlad Pwyl gan sbarduno 

Prydain i fynd i ryfel yn erbyn yr Almaen. Dechreuodd llywodraeth Hwngari gyflwyno deddfau gwrth-semitig mewn 

ymgais i ennill ffafr yr Almaen, y wlad gyfagos a oedd mor bwerus a bygythiol. Cafodd llawer o Iddewon a oedd wedi 

byw yn Budapest am ddegawdau heb ddinasyddiaeth eu caethiwo gan y llywodraeth. Wrth i’r Natsïaid ennill mwy a 

mwy o diriogaethau bu’r gynghrair rhwng Hwngari a’r Almaen yn ddigon i gadw’r wlad o grafangau Hitler, dros dro, 

beth bynnag.  Fodd bynnag, roedd Eglwys yr Alban yn pryderu fwyfwy am ddiogelwch ei chenhadon ac anfonwyd lly-

thyrau dro ar ôl tro yn annog Jane Haining i ddod adref. Ond gwrthod wnaeth hi  gan ddweud - "Os yw’r plant hyn fy 

angen mewn dyddiau o heulwen, faint mwy yw eu hangen yn y dyddiau hyn o dywyllwch?"  

Dywedodd  Annette Lantos, cyn-ddisgybl - "Nid oedd Jane yn gallu amgyffred beth roedd hi'n ei wynebu. Roedd yn 

byw mewn byd gwahanol, byd a oedd yn wâr a rhesymol a rhesymegol, lle nad oedd pobl yn lladd ei gilydd am unrhyw 

reswm."  

Yna, fe drodd Hitler ei sylw at Hwngari a'i Iddewon. Ar brynhawn dydd Sul Mawrth 1944 gorymdeithiodd milwyr 

Natsïaidd i mewn i Budapest. Bu’n rhaid i Jane wnïo sêr melyn i nodi bod ei disgyblion yn Iddewon - yn ôl y sôn, fe 

wylodd wrth iddi wneud y gwaith. Roedd ei chydymdeimlad agored yn rhoi Jane mewn perygl difrifol a dim ond un dig-

wyddiad gymerodd hi i droi’r drol yn llwyr. O fewn wythnos i'r goresgyniad dwrdiodd Jane fab-yng-nghyfraith y 

cogydd am fwyta bwyd a fwriadwyd ar gyfer y merched. Y bore wedyn cyrhaeddodd car heddlu Gestapo yr ysgol a 

chafodd ei harestio ar amheuaeth o "ysbïo ar ran Prydain". Aethpwyd â hi i ddechrau i'r carchar lleol, ond yn fuan 

cafodd ei chymryd i Auschwitz, yng Ngwlad Pwyl. Yno, roedd tua 12,000 o Iddewon Hwngari yn cael eu gyrru yn syth 

i’r siambrau nwy yn ddyddiol. Gan nad oedd yn Iddewes, cafodd Jane ei gorfodi i weithio yn y gwersylloedd llafur yn 

Auschwitz. Roedd Jane Haining yn un o filoedd o garcharorion gwleidyddol yn Auschwitz. Arferai gwarchodlu mileinig 

eu cam-drin trwy sgrechian arnynt, eu curo a’u herlid â chŵn. Bu farw Jane ar Awst16eg, 1944, dau fis yn unig ar ôl 

cyrraedd y gwersyll - roedd yn 47 mlwydd oed. Yn ôl ei thystysgrif marwolaeth, bu farw o "cachexia, yn dilyn catâr per-

feddol". Does wybod beth oedd gwir achos marwolaeth Jane – ai newyn, salwch, afiechyd neu a fu farw mewn siambr 

nwy fel llawer o ferched a oedd yn rhy sâl  i weithio.Cymerodd gryn amser cyn i aberth arwrol Jane gael ei gydnabod yn 

gyhoeddus.Yn 1997, yn dilyn pwysau o du Eglwys Queen’s Park ac ymchwiliad deng mlynedd gan fwrdd Israelaidd, 

cafodd  Jane ei henwi fel un Cyfiawn Ymhlith y Cenhedloedd yng nghofeb sanctaidd  Yad Vashem yn Jerwsalem.Yn 

2010 dyfarnwyd medal Arwr yr Holocost gan lywodraeth Prydain. Bu farw Jane yn ddi-sylw a heb sioe ond mae ei 

haberth tawel dros blant Iddewig  bellach wedi ei gydnabod ledled y byd. 


