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Rhifyn 178 

Annwyl Gyfeillion, 

Mae tymor yr Adfent eleni wedi dechrau cyn i chi dderbyn y daflen fisol yma. Fel y gwyddoch, 

mae'r Adfent yn cychwyn ar y pedwerydd Sul cyn y Nadolig ac felly y flwyddyn yma, roedd Sul 

cyntaf yr Adfent ar Dachwedd y 27ain. Dyma’r cyfnod i baratoi am ddathliad dyfodiad Iesu Grist 

i'r byd. Daw'r gair Adfent o’r Lladin Adventus a gyfieithir fel "Dyfodiad", mae’n dymor o ddisgw-

yl a gobaith. Mae’n amser braf, hudolus, i bawb o bob oedran sydd yn credu ac yn gwerthfawrogi 

bywyd a gwaith ein Harglwydd, Iesu Grist, ac mae hefyd yn amser arbennig i bawb sydd yn 

dathlu'r Nadolig, er bod nifer o’r rhai sydd yn dathlu'r Ŵyl, erbyn heddiw, wedi hen anghofio 

gwir neges y Nadolig. 

Un o’r uchafbwyntiau'r tymor i mi ydy gwrando ar a chanu carolau hen a newydd, ac yn eu 

mysg mae'r garol boblogaidd "Dawel Nos", cyfieithiad Cymraeg o’r garol Almaeneg Stille Nacht, 
Heilige Nacht. Mae yna ddau gan mlynedd ers i eiriau’r gân enwog yma gael eu hysgrifennu gan 

y Tad Joseph Mohr yn Mariapfarr yn Awstria. Mi symudodd yn 1817 i Oberndorf  ger Salzburg i 

barhau i gyflawni ei waith fel curad yn yr eglwys ac mi ofynnodd i'r athro ac organydd yn 

eglwys Sant Nicolas i ysgrifennu cerddoriaeth iddi. Mi gyfansoddwyd y darn gwreiddiol yn 1818 

gan yr athro Franz  Xaver Gruber ac mi berfformiwyd hi am y tro cyntaf ar noswyl Nadolig 

1818. Ar y noson honno, canwyd y garol gan y ddau i gyfeiliant côr yr eglwys a gitâr Joseph 

Mohr. 

Fe anwyd Joseph Mohr yn Saltzburg yn 1792 i deulu tlawd ac ar ei farwolaeth yn 1848 roedd yn parhau i fod yn 

dlawd ar fesur ariannol oherwydd fe ddefnyddiodd ei gyflog yn yr eglwys i roi cymorth i'r henoed ac i ariannu ad-

dysg y plant lleol. Mae wedi ei gofio gan drigolion Wagrian lle mae wedi ei gladdu trwy enw'r ysgol sydd wedi ei 

lleoli nid nepell o’i fedd, sef Ysgol Joseph Mohr. 

Mae'r garol wedi ei chyfieithu i dros 150 o ieithoedd, a mae’r un Gymraeg yng Nghaneuon Ffydd wedi ei ysgrifennu 

gan T H Parry-Williams. 

Mae dau bennill yng Nghaneuon Ffydd (467) ond tydi fy hoff fersiwn i ddim yno sef: 

Tawel nos, Duw ei Hun 

Ar y llawr gyda dyn; 

Cerddi'r engyl, a'r Ne'n trugarhau; 

Baban Duw gyda'r llygaid bach cau, 

Iesu, T'wysog ein hedd, 

Iesu, T'wysog ein hedd 

Rydym yn anfon ein cyfarchion i’n cyd aelodau sydd o dan anhwylder neu yn wael ac yn gaeth i’w cartrefi. Rydym 

yn meddwl amdanoch i gyd. 

Rydym yn edrych ymlaen at wasanaethau Nadolig a rydym yn ddiolchgar i bawb fydd yn trefnu ac yn cymryd rhan, 

gan gynnwys ein gwasanaeth arbennig ar fore Nadolig am 9.30. 

Mae’n fraint i mi ar ran swyddogion y Capel, i ddymuno llawenydd a heddwch yr Ŵyl i chi gyd, 

  Nadolig Llawen 

   Peter Jones (Ar ran y swyddogion) 

Franz Xaver Gruber 

Joseph Mohr 

OEDFAON MIS RHAGFYR 2016 

Dydd Sul, Rhagyfyr 4ydd  - 5.30 yr hwyr  - Oedfa garolau undebol yn Salem 

Dydd Sul, Rhagfyr 11eg - Bore  yn unig  - Oedfa Nadolig dan ofal swyddogion Cymorth Cristnogol sydd yn cerdded 

o Fethlehem yn y de i’r Aifft yn y gogledd - uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Rhagfyr 18fed - Bore  yn unig  - Oedfa Nadolig y plant a’r bobl ifanc 

Dydd Sul,  Rhagfyr 25ain - 9.30 y bore - Oedfa Bore  Nadolig 



 

 
Y GYMDEITHAS (Y Cyfarfodydd i’w cynnal yn y Tabernacl) 

Rhagfyr 1af - Cyfarfod Plygain Cyfundrefn Annibynwyr Meirion. Croeso i bawb.  

Rhagfyr 8fed - NEWID I'R RHAGLEN - Alwyn Hughes, Llangadfan - Rhyfel Byd 1af a hen greiriau 

Rhagfyr 15fed - Naws y Nadolig dan ofal Nerys Roberts a Gareth Wyn Jones. 

Ôl nodyn - Llawer o ddiolch I Terry Lloyd' Mary Jones a Bethan Williams am eu cyfraniadau i'r noson Lleoedd Ar-

bennig gynhaliwyd Tachwedd 17eg .            Ll. C. 

PWY WNAETH Y SER UWCHBEN, Y SÊR UWCHBEN, Y SER UWCHBEN? 

Faint o weithiau fyddwn ni yn clywed sôn neu yn canu am y “Seren” yn ystod y mis nesaf 

tybed? Mae’r “Seren” yn chwarae rhan allweddol yn y Stori Fawr ac mae hynny’n cael ei 

adlewyrchu yn y carolau y byddwn yn eu canu. Dyma i chi ddetholiad o’r llinellau yng 

Nghaneuon Ffydd sydd yn sôn am y Seren. 

Darllenais erthygl ddiddorol am sêr yn ddiweddar. Roedd yn sôn am delesgop gofodol 

Hubble a lansiwyd yn 1990 ac sydd wedi darparu trysorfa o wybodaeth newydd am y 

gofod pell. Gyda llaw, enwyd y telesgop ar ôl Edwin Powell Hubble, 1889 -1953 

(gweler dde) - seryddwr Americanaidd a wnaeth llawer i ddatblygu theorïau parthed 

astronomeg allalaethol (Extragalactic astronomy). Ond yn ôl at yr erthygl. Dau gan 

mlynedd yn ôl fe ofynnodd  seryddwr o’r Almaen, sef Heinrich Olbers, y cwestiwn, 

pam fod y nos yn dywyll? Cwestiwn gwirion medde chi….. ond na. Roedd Olbers yn 

tybio fod yna nifer di-ben-draw o sêr yn y nen, cymaint mewn gwirionedd fel y disgwyliai iddynt ffurfio 

un carped di-dor o oleuni. Ond…. roedd seryddwyr mwy diweddar nag Olbers yn tybio mai rhyw 100 i 

200 biliwn o sêr sydd yn y nen, dim digon mewn gwirionedd i lenwi pob darn o awyr y nos gyda’u go-

leuni. Ond…. erbyn hyn, gan ddefnyddio telesgop Hubble, mae gwyddonwyr a seryddwyr yn gallu edrych 

i bellafion y gofod, gan edrych yn ôl 13 biliwn o flynyddoedd i wawr ein bydysawd. Maent wedi dod i’r 

casgliad fod Heinrich Olbers yn gywir oherwydd maent yn amcangyfri’ bellach fod tua dwy triliwn 

galaeth (galaxy) a bod hynny’n ddigon i lenwi pob tamaid o’r gofod gyda goleuni. Pam felly fod y nos yn 

dywyll? Mae’n ymddangos mai’r ateb yw bod cymylau hydrogen rhwng y galaethau pell a’r ddaear a bod y 

cymylau hynny yn amsugno’r goleuni ac o ganlyniad nid ydym yn gallu gweld yr holl sêr sydd uwch ein 

pennau yn y nos… ond mae nhw yno! Da o beth nad ydym yn eu gweld, mae’n siŵr, oherwydd byddai’n 

eithaf diflas pe bai’r nos mor olau a’r dydd - a meddyliwch…. ni fyddai’r tri gŵr doeth wedi gallu canfod Y 

Seren, heb  sôn am ei dilyn! 

CYNGERDD GOLAU’R GANNWYLL 
7 o’r gloch yr hwyr, nos Sul, Rhagfyr 11eg yn Ysgol y Gader 

Gwasanaeth o fawl a chyd-fwynhau yr Adfent yng nghwmni 
Côr Bro Meirion a Chôr Merched Ysgol y Gader 

ynghyd ag unawdwyr  

Oedolion £8.00 Plant am ddim 

Elw at achosion da 

Tocynnau ar gael gan aelodau’r Côr 

O tyred, olau'r Seren Ddydd, Ni gawn seren i'n goleuo 

Wele seren deg yn arwain Seren Bethlem, dangos inni'r  
ffordd yn ôl i deyrnas Crist, 

Doethion gwylaidd ddaethant 
gyda'i seren ef, 

Saif y seren nefol 
uwch y tlotaf grud; 

seren y dwyrain, rhagflaenydd yr heulwen,  
dwg ni i'r fan lle mae'r baban ynghudd. 

Saif y seren nefol 
uwch y tlotaf grud 

Dawel nos, sanctaidd yw'r nos,  
wele fry seren dlos; 

Wele'r seren fry'n y dwyrain 
yno'n sefyll yn y nen 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR J. CADWALADR 

Mae diwedd blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar y 31ain o 

Ragfyr. A ninnau bellach ym mis Rhagfyr, fe hoffwn ofyn 

yn garedig i chi wneud eich cyfraniadau terfynol o fewn yr 

wythnos neu ddwy nesaf os gwelwch yn dda. Os am gael 

gwybod cyfanswm eich cyfraniadau hyd yma, cysylltwch â 

mi (01341 423741). Diolch am eich cydweithrediad. 


