
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH MIS IONAWR 2016 

Rhifyn 168 

Annwyl Ffrindiau, 

Dyma fi yn ysgrifennu'r ychydig eiriau hyn o flaen tanllwyth o dân coed er bod y tymheredd y tu allan yn 

anghyffredin o uchel a'r tywydd yn fwyn iawn o gofio mai diwedd Rhagfyr ydyw. 

Erbyn hyn mae'r Nadolig eto wedi mynd heibio am flwyddyn arall ac os gwn i faint o bobl Prydain Fawr bel-

lach sy'n ymwybodol o'r arwyddocâd ac yn ei barchu.  Rwy'n siŵr fod teulu Salem, bob un ohonom, yn 

ymfalchïo yn ein magwraeth yn y Ffydd.  Mae'r Flwyddyn Newydd ar y gorwel a phwy a ŵyr beth a ddaw 

i'n rhan.  Rwy'n dymuno blwyddyn newydd dda a dedwydd i bob un ohonoch. 

Gwelsom golli ac ennill aelodau yn ystod y flwyddyn ond anodd yw llenwi'r bylchau.  Cawn sylwadau 

ymhellach ar hyn gan ein hysgrifennydd gweithgar Dwyryd yn yr Adroddiad Blynyddol. 

Mae llawer wedi digwydd yn hanes yr "Hen Gorff" yn ystod y flwyddyn a nifer ohonoch rwy'n siŵr wedi 

darllen am y digwyddiadau yn "Llais y Gymanfa".  Cofiwch o'i ddarllen mai ein ffrind Y Parchedig Dr Elwyn 

Richards yw'r Llywydd newydd ac fe longyfarchwn Elwyn hefyd ar ei alw yn Weinidog ar Gapel Berea 

Newydd, Bangor.  Cawsom, fel enwad, ymweliad "Tîm Ewyllys Da" o Eglwys Bresbyteraidd India a da oedd 

cael eu croesawu.  Mae llawer o wybodaeth gyffredinol a phenodol i'w weld ar wefan y Cyfundeb ac anogaf 

chwi i droi ati.  Cofiwn fod gan y cyfundeb apêl arbennig bob rhyw bum mlynedd ac fe fydd yn rhaid i ni yn 

Salem fwrw ati i gefnogi Apêl Cymorth Gristnogol 2017 - Ynysoedd y Philipinas - fel y cofiwch penderfyn-

wyd y byddai casgliadau mis Rhagfyr, fel man cychwynnol, yn cael eu cyfeirio at yr apêl arbennig hon. 

Traddodwyd y Ddarlith Davies eleni yn y Sasiwn gan y Barchedig Megan Williams a nodwyd mai hwn oedd 

y tro cyntaf yn hanes y ddarlith i wraig gyflwyno'r ddarlith - croesawyd Megan yn gynnes a roedd y ddarlith 

yn un amserol, wedi ei saernïo yn gelfydd.  Y testun oedd "O'r cysgodion - Golwg Feirniadol ar Ddarlun y 

Beibl o'r Ferch".   

I ddod yn ôl at Salem yn benodol, fe wyddoch bellach fod Gwerfyl Price wedi rhoi casgliad o englynion a 

cherddi eraill ei thad, Tomi Price, at ei gilydd ac wedi cyhoeddi cyfrol ar y testun "Cyfri'r Wermod yn Flo-

dyn".  Mae'r gyfrol wedi ei britho trwyddi â lluniau o'r cyfnod ac ar gael yn y dref mewn sawl lle. 

Cofiwn yn gynnes iawn at ac am bawb sydd mewn gwaeledd neu brofedigaeth ac yn arbennig felly ein ffrind 

cymeradwy Gareth Roberts sydd ar hyn o bryd yn gwella yng Ngwelafon wedi arhosiad byr yn Ysbyty 

Bronglais, Aberystwyth. Brysiwch wella. 

 Ar nodyn o lawenydd mawr yn ystod tymor o lawenydd mawr rwyf am rannu cyfrinach â phob un ohonoch 

sef fod Mrs Ann Osmond Jones yn dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed ar 10fed o Ionawr. Ymunwch bob un 

ohonoch gyda mi i ddymuno Pen-blwydd Hapus iawn iddi.  Rwy’n siŵr y cawn ei gweld yn fuan yn Salem 

eto fel bydd y tywydd yn gwella. 

Ar y funud rwy’n darllen llyfr Cofio Glyn Evans (y Cymro gynt) dan y testun “Sgriblwr - Byw i Sgwennu”.  

Felly, maddeuwch y sgribyls! 

    Ar ran y Swyddogion, 

      Gerallt  

NEGES BWYSIG 

Fe fydd ein trysorydd gweithgar Mr John Cadwaladr, yn cau’r llyfrau y flwyddyn ariannol 

2015 ar Ionawr 12fed, 2016. Felly, bydd unrhyw gyfraniadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad 

hwnnw yn cael eu cofnodi ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016. Mae John yn gorfod anfon ein 

hystadegau i’r Swyddfa yng Nghaerdydd tua chanol mis Ionawr ac felly mae’n hanfodol eich bod yn 

gweithredu ar fyrder os hoffech ychwanegu at eich cyfraniadau ar gyfer 2015. 



 

 
OEDFAON MIS IONAWR 2016 

Dydd Sul, Ionawr  3ydd  - Bore’n unig - Cyfarfod Gweddi dechrau’r flwyddyn 
Dydd Iau, Ionawr 7fed - 7.00 yr hwyr - Cyfarfod Gweddi Undebol yng Nghapel Judah 
Dydd Sul, Ionawr 10fed  - Bore a hwyr  - Y Parchedig William Davies, Y Bala - Gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn 
oedfa’r bore. 
Dydd Sul, Ionawr 17eg - Bore a hwyr  - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 
Dydd Sul, Ionawr 24ain - Bore a hwyr  - Y Parchedig Angharad Griffith, Dolgellau (mae’r trefniant hwn yn 
ddibynnol ar gyflwr iechyd Y Parchedig Angharad Griffith) 
Dydd Sul, Tachwedd  31ain - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mrs Nerys Roberts 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
Nos Iau, Ionawr 21ain - Gardd “Craig y Ffynnon” - Shân Lea 

TALFYRIADAU - GAIR HIR I DDISGRIFIO PETHAU BACH 
Ie, mae TALFYRIADAU yn glamp o air, yn cynnwys un llythyren ar ddeg, ond mae’r fersiwn Saesneg, ABBREVIA-

TIONS, yn hirach fyth, gan gynnwys tair llythyren ar ddeg.  

Daw’r gair abbreviation o’r gair Lladin brevis, sydd yn sail i’r gair Saesneg brevity hefyd. Ystyr brevity, fel y gwyd-

doch, o bosib`, yw byrder neu fyrdra. Diffinnir talfyrru yn Wiciadur ar y we fel a ganlyn: 

 I fyrhau trwy hepgor rhannau neu fanylion. 

 I leihau gair neu ymadrodd drwy adael geiriau neu lythrennau allan 

Talfyrru, felly, yw’r arferiad  o fyrhau  geiriau er mwyn cymryd llai o le. Mae’r arferiad yn un hen iawn - gwelir 

llawer o enghreifftiau mewn ysgrifau yn dyddio o oes y Groegiaid a’r Rhufeiniaid. Gwelir enghreifftiau lu yn 

llenyddiaeth y Canol Oesoedd hefyd e.e. (a dyna chi enghraifft, wrth gwrs) yn y gerdd Saesneg Beowulf, defnyddir 

& yn lle and. Yn ein hoes ni y mae’r rhestr talfyriadau wedi cynyddu’n sylweddol iawn oherwydd yr angen i fod yn 

gryno wrth anfon negeseuon testun trwy gyfrwng ffonau symudol e.e. CU@ =see you around, 2NTE=tonight, 

LOL=laugh out loud.  

Pam mod i’n paldaruo am dalfyriadau medde chi? Wel, mae’r ateb i’w ganfod yng nghwestiwn olaf y cwis canlynol 

(ie, cwis arall i chi!). Felly, daliwch ati i ddarllen. 

CWIS TALFYRIADAU – Faint o’r talfyriadau isod allwch chi eu hadnabod a’u dehongli? Maent yn gymysgedd o 

enghreifftiau Cymraeg(C), Saesneg (S), Lladin (Ll) Ffrangeg (Ff) a Groeg (G) 
Ceir yr atebion ar waelod y dudalen – dim sbecian, cofiwch!! 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. FAQ        (S) 6.    HD      (C) 11.       Cyf.        (C) 16.  SOCO        (S) 

2. Parch.     (C) 7.    C          (C) neu (S) 12.       Y.M.C.A (S) 17.  AC             (C) 

3. RSVP       (Ff) 8.    eb         (C) 13      ll.               (C) 18.  p.m.           (Ll) 

4. MHz        (C) neu (S) 9.    BBC      (S) 14.      DEFRA     (S) 19.  OC             (C) 

5.  AD         (Ll) 10.  U.D.A   (C) 15.      W.H.O      (S) 20.    MEP         (S) 

Diolch i Mrs Helen Parry am 
ddarparu torch Adfent a 
choeden Nadolig hardd. 

21. A dyma’r un olaf (a’r anoddaf, fe dybiaf). Rydych wedi ei weld lawer gwaith o’r 

blaen. Gobeithio eich bod yn cofio ym mha le! Ie, o flaen y pulpud yn Salem– ond  

wyddoch chi beth yw ystyr IHS? 

Cewch yr atebion yn rhifyn mis Chwefror 

GWASANAETH NADOLIG Y PLANT A’R BOBL IFANC 
Bore Sul, Rhagfyr y 13eg, wedi goleuo pedwaredd gannwyll y 
dorch Adfent, tywyswyd ni drwy stori’r Nadolig yng nghwmni’r 
plant a’r bobl ifanc. Roedd Mrs Helen Parry wedi plethu’r carolau, 
y darlleniadau cyfarwydd, a’r ymsonau gyda chaneuon newydd i 
greu gwasanaeth hyfryd oedd yn llawn o naws y Nadolig. 

Cymerwyd rhan hefyd drwy ganu deuawdau, darllen a gweddïo gan Steffan, John, 
Ffion a Tomos; Marged, Siôn ac Osian; Dylan ac Iwan; Glesni a Siân; Owain a 
Gwenno; Ffion, Mared a Ceris. Cafwyd darlleniad hefyd gan Mr Gethin Jones. 

Cyfeiliwyd i’r deuawdwyr gan Nerys Roberts. Yr organyddes oedd Bethan Wil-
liams ac Ann Roberts oedd yn codi canu. 

https://cy.wiktionary.org/wiki/byrhau
https://cy.wiktionary.org/wiki/hepgor
https://cy.wiktionary.org/wiki/manylion
https://cy.wiktionary.org/wiki/lleihau
https://cy.wiktionary.org/wiki/ymadrodd
https://cy.wiktionary.org/wiki/llythyren

