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Annwyl Gyfeillion, 

Erbyn i chi ddarllen y daflen hon, bydd mis Tachwedd a’i nosweithiau hirion wedi mynd 

heibio a bydd pawb yn edrych ymlaen at y Nadolig.    Rydym eisoes wedi cael ychydig o 

flas y tywydd oer, ac yn ystod yr wythnosau diwethaf yma gwelsom ddigon o law, ond ar 

y cyfan  cafwyd hydref mwyn a braf.   Mae emyn o waith Rebecca Powell yn Caneuon 

Ffydd sy’n dweud:                                                                                                                              
           “Pan ddaw pob tymor yn ei dro  

rhyfeddu wnawn at allu’r Iôr  
yn creu amrywiaeth lliw a llun  

ar faes a mynydd, tir a môr”.   
 

“Ac er bod hin y gaea’n oer  
a mantell wen yn cuddio’r llawr,  

clodforwn eto ryfedd wyrth  
amrywiaeth byd y Crëwr mawr”. 

Reit siwr mae tywydd garw yn creu trafferthion, ond mae angen pob tymor yn ei dro i’n galluogi i fan-

teisio ar yr holl mae Duw wedi’i ddarparu ar ein cyfer.  A ninnau bellach yng nghyfnod yr Adfent, cofiwn 

am rodd fwyaf Duw i ni, sef ei annwyl fab Iesu Grist a anfonwyd yn faban bach i oleuo’n byd.  Ond fel dy-

wed Mererid Hopwood yn ei cherdd Gwaith y Nadolig,  

“Mae na alw am gast drama’r geni drwy’r flwyddyn i weithio yn gudd,  

Am fod gwaith y Nadolig yn anodd – yn ormod o waith i un dydd.” 

Rydym yn ffodus iawn yma yn Salem bod gennym gnewyllun o aelodau sydd bob amser yn barod i 

ysgwyddo peth o’r baich. Mae llawer o waith wedi cael ei wneud yn dawel bach eleni gan rai unigolion i 

sicrhau bod popeth yn ei le ac yn drwsiadus ar ein cyfer wedi’r gwaith adeiladu yn y capel gael ei orffen.  

Bu criw o aelodau yn brysur yn glanhau hefyd – mae ein dyled a’n diolch iddynt yn fawr.  Mae peth 

gwaith a chostau eto i ddod gan bod y gwaith yn y festri yn parhau, ond bydd yn braf cael camu i 2016 gan 

wybod bod y rhan fwyaf o’r gwaith tu cefn i ni.  Wrth gwrs, fel ar unrhyw aelwyd arall, mae gwaith atgy-

weirio yn golygu gwariant ac felly hoffwn dynnu eich sylw at fy neges (amserol) a  welwch drosodd a di-

olchaf i chwi am eich cydweithrediad. 

 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 ar Rhagfyr 13, ac i ysgrifenyddesau’r 

Gymdeithas Ddiwylliannol am drefnu Gwasanaeth Naws y Nadolig ar Ragfyr 20fed. Cofiwch hefyd am 

wasanaeth arbennig fore dydd Nadolig am 9.30. 

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 Ŵyl, boed i chwi oll fwynhau Nadolig llawen a dedwydd iawn. 

                Nadolig Llawen i chwi gyd! 

                                 Yn gywir iawn, 

                                            John Cadwaladr 



 

 

OEDFAON MIS RHAGFYR  2015 
Dydd Sul, Rhagfyr 6eg - Bore - Oedfa dan ofal Mr Terry Lloyd Hwyr 5.30 p.m.- Undebol - Oedfa Garolau “Naw 

Llith a Charol”  yn Eglwys y Santes Fair  

Dydd Sul, Rhagfyr 13eg - Bore  yn unig - Gwasanaeth Nadolig y Plant a’r Bobl Ifanc 

Dydd Sul, Rhagfyr 20fed - Bore yn unig - Gwasanaeth Naws y Nadolig dan ofal Mrs Llinos Cadwaladr a Mrs 

Mona Hughes 

Bore Nadolig 9.30 a.m. Gwasanaeth Dydd Nadolig 

Dydd Sul, Tachwedd  27ain  - Dim oedfa yn Salem  

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

*Nos Iau, Rhagfyr 3ydd - “Sut `rydym yn dathlu’r Nadolig?” - Noson wedi ei threfnu gan Gerallt Hughes (*wedi 

cyfnewid dyddiadau hefo Shân Lea) 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Grŵp Marchogaeth Arbennig Meirionnydd 

Nos Iau, Tachwedd 5ed daeth Jaspa Wynne-Williams atom i roi 

cefndir a hanes y gwaith gwirfoddol a wneir gan y grŵp 

gweithgar hwn. Cynigir therapi i blant ac oedolion drwy farcho-

gaeth ceffylau ac y mae hyn yn rhoi annibyniaeth iddynt, hunan 

hyder, ymarfer corff yn ogystal â gwella eu sgiliau cymdeithasol. 

Cychwynnodd rhieni Jaspa gynnig y gwasanaeth hwn yn gynnar 

yn y saithdegau pan ddaethant yma i fyw ar ôl bod yn Ne Affrica. 

Bu mam Jaspa yn hynod o weithgar yn Nhy’n Sarn hyd iddi 

ymddeol yn 2013 ac yna symudwyd y gwasanaeth i Fwlch Gwyn 

yn Arthog. Mae Jaspa yn dal i wirfoddoli, dysgu a hyfforddi plant 

yno un diwrnod yr wythnos.  Cynhaliwyd bwrdd gwerthu ar 

ddiwedd y noson a chodwyd £100 er mwyn bod o gymorth bach 

i gynnal gwaith y grŵp pwysig hwn yn y dyfodol. 

Cwis 

Nos Iau, Tachwedd 19eg cafwyd cwis gweledol dan ofal Dwyryd 

Williams. Rhannwyd y deunaw oedd yn bresennol yn chwe thîm 

ac yna rhannwyd taflenni amrywiol i bawb geisio adnabod y 

lluniau. Roedd amrywiaeth o destunau sef logos, adar, trefi Cym-

ru, enwogion o Gymru, operâu a choed. Bu cryn dipyn o grafu 

pen ond roedd yn noson hwyliog iawn a phawb wedi mwynhau. 

Y buddugwyr oedd tîm Llinos Cadwaladr, Aelwyn Gomer Rob-

erts a Colin White. 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD 

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

hwyluso’r gwaith o gwbwlhau adroddiad ariannol 2015, ar fy rhan i fel Trysorydd, a Mr Henry Edwards 

fel Ysgrifennydd Ariannol, gofynnaf yn garedig i chi wneud eich cyfraniadau mewn da bryd os gwelwch 

yn dda. Os am gael gwybod cyfanswm eich cyfraniadau hyd yma, cysylltwch â mi (01341 423741) neu Mr Henry 

Edwards (01341 422232). Diolch am eich cydweithrediad. 


