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Annwyl Gyfeillion, 

 Carwch eich cymydog a gweithredwch yn awr 

        Cofia'r newynog, nefol Dad,  

        filiynau llesg a thrist eu stad  

        sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd,  

         ac angau'n rhythu yn eu gwedd. 

Bellach, mae’r cyfnod presennol, mewn termau meteorolegol, 

yn Haf.  Wedi cyrraedd o’r diwedd ac Alban Hefin - Heuldro’r 

Haf - wedi pasio eleni ar yr 20fed o Fehefin ac nid yr 21ain o 

Fehefin fel arfer, hynny oherwydd ei bod yn flwyddyn naid - 

rhai ohonoch hwyrach yn dathlu eich pen-blwydd dim ond 

bob pedair blynedd oherwydd - a lwcus iawn ynte!!!!. 

Mae heddiw, sef 24ain o Fehefin, yn Ŵyl Ifan - sydd, gyda 

llaw, yn dathlu 40 mlynedd eleni.  Gŵyl yw hon sy’n cael ei chynnal yng Nghaerdydd ac sy’n dathlu dawnsio 

gwerin fel rhan annatod o’n treftadaeth yng Nghymru.  Mae yn lliwio strydoedd y brifddinas a’n dymuniad ninnau, 

fel aelodau Salem ydy i ninnau fedru bod yn gyfrwng i liwio bywydau'r rhai llai ffodus na nyni, adref ac yn y gwle-

dydd tramor. 

Hefyd, mae heddiw, sef y 24ain o Fehefin, yn ddiwrnod pwysig yng nghalendr yr Eglwys lle rydym yn dathlu geni 

Ioan Fedyddiwr.  Fe gofiwch iddo ragweld dyfodiad yr Iesu ac ef wedyn a fedyddiodd yr Iesu.  Bu farw yn y flwyd-

dyn 30 OC.  Dywed yr Efengylau iddo gael ei garcharu gan Herod Antipas ychydig fisoedd wedi iddo fedyddio’r Ie-

su oherwydd iddo gondemnio priodas Herod - diddorol ynte, meddylfryd pobl yr oes honno.  Ond, yn anffodus iddo 

fe’i dienyddwyd i blesio Salome - merched eto!!!!.  Rhaid i ni glosio Hogia!.   

 Mae sawl achlysur pwysig wedi digwydd yn enwadol yn ddiweddar yng nghalendr yr Eglwys Bresbyteraidd.  Bu 

Cymdeithasfa’r Gogledd tymor y gwanwyn yn cyfarfod yn Llanrug yn Ebrill ac yn fwy diweddar cyfarfod o He-

naduriaeth Gorllewin Gwynedd yma yn Salem pryd ordeiniwyd Blaenoriaid newydd, sef Mrs Kathryn Davies a Mr 

Robert Elwyn Thomas, y ddau ohonynt o Dremadog ac amryw ohonoch rwy’n siŵr yn eu hadnabod.  Fe ly-

wyddwyd yr Henaduriaeth gan Mr John Aneurin Thomas Morfa, Nefyn, ac yn bresennol hefyd i dderbyn ac i drad-

dodi cyngor i’r Blaenoriaid newydd oedd Mr Gwyn Roberts, Dolwyddelan - Llywydd y Gymdeithasfa.  Mae Gwyn a 

minnau yn ffrindiau ers blynyddoedd, wedi cyd weithio lawer, y fo fel Ysgrifennydd a minnau fel Llywydd Pwyll-

gor Eglwys a Chymdeithas y Gymdeithasfa.  Cafwyd anerchiad priodol ac amserol iawn gan Gwyn a diolchwn iddo 

am ei gyfraniad a’i gyngor.  Fel y gallwch dybio, mae’r Henaduriaeth yn trafod llawer o faterion ac fe gynigwyd y 

tro hyn fod gair o gydymdeimlad yn cael ei anfon i deulu Jo Cox yn dilyn yr archoll enfawr yn Swydd Efrog yn ddi-

weddar.  Dwyryd fel Ysgrifennydd Pwyllgor Eglwys a Chymdeithas yr Henaduriaeth fydd yn llunio'r llythyr hwn. 

Pan gyfarfu’r Henaduriaeth mae angen trefnu i fwydo’r Pum Mil!!!! ac fe garwn ddiolch i Chwiorydd Salem am eu 

haelioni a’u gwaith caled unwaith eto yn darparu’n helaeth ar ein cyfer.  Diolch i chwi Chwiorydd ac i bawb a 

gyfrannodd at lwyddiant yr achlysur arbennig hwn. 

Cyfeiriaf at y Gymanfa Undebol a diolchaf eto i bawb a fu’n gysylltiol â’r trefniadau.  Diolch i Mary Lloyd Davies 

am arwain yn ei ffordd arbennig ei hun.  Gresyn fod y niferoedd sy’n mynychu yn lleihau ac mae hyn yn creu pry-

der am ddyfodol yr achlysur.  Mae’n debyg fod hyn eto yn adlewyrchiad o’r hyn sydd yn digwydd yn gymdeithasol 

yn ein cymunedau.   

Cofiwn yma, fel bob amser, a meddyliwn yn ddwys am ein holl aelodau sy’n cwyno yn lle bynnag y bônt.  Rhai 

ohonoch adref, eraill mewn Cartrefi Gofal ac yn ddiweddar nifer wedi bod yn yr ysbyty.  Carwn i chi wybod, bob 

un ohonoch, ein bod yn cofio amdanoch ac yn son yn aml trwy gyfeiriadau yng ngwasanaethau boreol Salem.  Bry-

siwch wella fel y cawn eich gweld eto yn Salem yn fuan.  Cofiwn hefyd am yr aelodau galarus.   

Dymunwn longyfarch amryw o’n haelodau iau ar eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd eleni yn 

Fflint.  Da iawn chwi a daliwch ati - mae eich talentau yn cael eu cydnabod.  Mae cyfeiriadau am ….   DROSODDD   

Elwyn Thomas, Kathryn Davies, Gwyn Roberts, John 

A.Thomas, Geraint Ll. Jones, Parch. Christopher Prew 



 

 

OEDFAON MISOEDD GORFFENNAF/AWST 2016 

Dydd Sul, Gorffennaf 3ydd - Bore a hwyr – Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd. Gweinyddir yr ordinhad 

sanctaidd o Swper yr Arglwydd yn ystod Oedfa’r Bore. 

Dydd Sul, Gorffennaf 10fed - Bore un unig - Uno yn y Tabernacl - oedfa dan ofal Mr Tecwyn Owen 

Dydd Sul, Gorffennaf 17eg - Bore yn unig - Undebol yn y Tabernacl 

Dydd Sul,  Gorffenaf 24ain - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Terry Lloyd 

Dydd Sul,  Gorffenafaf 31ain - Bore a phrynhawn - Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair 

Dydd Sul, Awst 7fed - Bore yn unig - Undebol yn y Tabernacl  

Dydd Sul, Awst 14eg - Bore a hwyr - Y Parchedig Eric Greene, Y Bala 

Dydd Sul, Awst 21ain - Bore yn unig - Undebol yn Ebeneser 

Dydd Sul, Awst 28ain- Bore yn unig - Undebol yn Judah 

TAITH Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Mai 26ain,  aeth tua dau ddwsin o aelodau a ffrindiau Salem ar daith i Blas Tan y Bwlch. Pwrpas y noson 

oedd cael cyfle i glywed y diweddaraf am y datblygiadau yn Yr Ysgwrn, ymweld â gerddi’r Plas a chael cyfle i 

gymdeithasu a sgwrsio tra’n cael swper. Daeth Gerald Williams i’n  cwrdd â rhoi peth o hanes y Gadair Ddu i ni. 

Roedd replica o’r gadair yno (gweler isod), ac i’w gwneud roedd yn rhaid tynnu  3000 o luniau 3D digidol ac er 

mai plastig oedd y replica ac nad oedd yn ddu, roedd yn haws gweld y cerfiadau cywrain. Mae’r gadair wreiddiol 

rŵan yn cael ei thrwsio a bydd i’w gweld eto yn Yr Ysgwrn y flwyddyn nesaf. 

Yna, cawsom sgwrs fer gan Jessica Enston, (Swyddog Cynulleidfa’r prosiect) yn yr awdito-

riwm. Eglurodd fod Parc Cenedlaethol Eryri wedi prynu’r Ysgwrn yn 2012 ac wedi mynd 

ati i warchod y tŷ a’r  creiriau i gyd. Nid  amgueddfa’n unig fydd Yr Ysgwrn  er y bydd 

dogfennau chreiriau yno,  bydd yn parhau fel cartref a fferm. Mae’r tenant newydd, Meilir 

Jarret, eisoes wedi dechrau ffermio ac mae sied newydd gyda tho glaswellt  yn cael ei 

hadeiladu iddo gadw ei offer.  Bydd teimlad o hanes y teulu Cymreig a’r gymuned yn cael 

ei gadw yn Yr Ysgwrn drwy hanesion teuluoedd yr ardal,  hanes dioddefaint y gwragedd a 

barddoniaeth y cyfnod. Pwysleisiodd Jessica mai drwy Hedd Wyn yr ydym yn cofio’r 

Rhyfel Byd Cyntaf ac mai ef yw’r symbol o’r rhyfel a’r  dioddefaint yng Nghymru. 

Yna, aethom i Westy’r Seren yn Llan Ffestiniog i gael swper. Mae hen gartref plant Bryn 

Llywelyn wedi ei droi yn westy Sefydlwyd Cwmni Seren I wasanaethu pobl ag anableddau 

ac mae’r gwesty yn gaffaeliad 

mawr, nid yn unig i deuluoedd 

sydd yn gallu cael gwyliau ad-

das gyda'i gilydd ond hefyd i’r 

gymuned leol. Cafwyd pryd 

blasus iawn a diolch i Mona a 

Llinos am drefnu unwaith eto 

ar ein cyfer. 

Hon oedd noson olaf y 

Gymdeithas yn Salem gan y 

bydd Salem a’r Tabernacl yn 

dod at ei gilydd ym mis 

Tachwedd i gwrdd ar nos Iau. 

Cewch fwy o fanylion yn yr 

Hydref. 

bob un ohonoch eisoes wedi eu gwneud yn y papurau dyddiol. 

A ninnau yng nghanol tymor arholiadau o bob math dymunwn lwyddiant yn ddiffuant iawn i chwi i gyd.  Ac 

wedyn ----beth amdani----wel Gwyliau’r Haf - MWYNHEWCH 

                Cofion 

                 Gerallt (ar ran y Swyddogion) 


