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Annwyl Ffrindiau  

Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch. Gobeithio i chi gael Nadolig dedwydd, llawn bendithion. Yn ystod mis 

Rhagfyr cawsom wasanaethau i’n rhoi yn ysbryd yr Ŵyl. Diolch i’n hysgrifennydd am drefnu’r gwasanaeth 

Gwasanaeth Carolau Undebol ar Ragfyr 4ydd ac am gynrychioli Salem ar y noson.  Roedd yn braf gweld cynrychi-

olwyr o’r pedwar enwad anghydffurfiol, ynghyd â chynrychiolwyr o Eglwys y Santes Fair a’r Eglwys Gatholig yn 

cymryd rhan. Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd ac roedd awyrgylch cartrefol braf yn bodoli a chasglwyd £75 tuag 

at Gymorth Cristnogol yn ystod yr oedfa. 

Ar yr 11eg croesawyd cynrychiolwyr o elusen Cymorth Cristnogol ar eu taith gerdded o bentref Bethlehem yn y de 

i bentref yr Aifft yn Sir Ddinbych. Cynhaliwyd oedfa Undebol fendithiol yn Y Tabernacl dan eu harweiniad - 

thema'r oedfa oedd Ffoaduriaid. 
Diolch arbennig i Mrs Helen Parry am drefnu gwasanaeth hynod o effeithiol ar gyfer ieuenctid yr Eglwys ar y 

18fed, a diolch yn fawr iawn i bawb gymerodd ran. Diolch iddi hefyd am baratoi torch Adfent hyfryd ar ein cyfer 

eto eleni ac am ddarparu ac addurno coeden Nadolig hardd. Gobeithio iddi gael  cymorth gyda’r gwaith gan aelod-

au’r teulu! 

Diolch hefyd i deulu Ty’n y Coed am drefnu gwasanaeth bore’r Nadolig, ac i bawb a’u cynorthwyodd. 

Wrth i ni ffarwelio â 2016 - blwyddyn y “Brexit” ac ethol Donald Trump yn Arlywydd yr Unol Daleithiau - a sefyll 

ar drothwy blwyddyn newydd sbon, beth fydd yn aros yn y cof i chi am y deuddeg mis a aeth heibio? Yn ddi-os 

mae’r darluniau erchyll o’r chwalfa yn Aleppo wedi creu cryn argraff arnom yma yn Cefnydd 

wrth i ni wylio’r adroddiadau dyddiol ar y newyddion.  Ond ar nodyn hapusach, cawsom gryn 

lawenydd wrth groesawu ŵyr bach newydd yn nyddiau olaf Tachwedd - ac ydynt, mae Nain a 

Thaid wedi dotio gyda Mabon Lleu! 

Cyfnod Y Fari Lwyd (gweler y llun ar y dde) a’r Plygain yw’r adeg yma. Mae ardaloedd traddodi-

adol y plygeiniau yng nghysgod y Berwyn yng nghanolbarth Cymru a bydd eu tymor yn yme-

styn o ganol Rhagfyr hyd ganol Ionawr.  Yn draddodiadol, cynhaliwyd y “Blygain Fawr” yn 

Eglwys Llanfihangel-yng-ngwynfa (gweler y llun isod).  Fel awgrymir yn yr enw, yn wreiddiol 

gwasanaeth ben bore Nadolig ydoedd, a chedwir y naws hwnnw yng ngeiriau’r carolau a gennir.   

Mae hefyd yn gyfnod gwneud addunedau Blwyddyn Newydd; cyfle i lanhau’r llechen a chy-

chwyn eto gyda thudalen lan.  Yn naturiol, bydd rhai ohonom yn croesawu 

2017 yn llawn cyffro a brwdfrydedd, tra bydd eraill braidd yn ofnus a 

phryderus. Dymunaf y gorau i bob un ohonoch. 

Anfonwn ein cofion at bawb sydd o dan anhwylder a’r rhai sydd yn gaeth 

i’w cartrefi oherwydd llesgedd. Rydym yn meddwl amdanoch ac yn cyfeirio 

atoch yn ein gwasanaethau yn rheolaidd. 

Ond wrth glirio’r addurniadau a’r cardiau, y goeden a’r blychau siocled 

gwag, mae cerdd Mererid Hopwood “Gwaith y Nadolig” yn dod i’r meddwl.  

Mae’n cychwyn fel hyn 

“Y mae gwaith y Nadolig yn dechre pan ddaw dydd Nadolig i ben 
Pan fydd Santa di throi hi am adre a’r goeden yn ddim byd ond pren” 
Ac yn cloi -  

“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”. 
Boed i bob un ohonom gofio’r geiriau yma wrth gamu i’r flwyddyn newydd, a cheisio’n gorau i gyflawni gwaith yr 

Arglwydd. 

                         Yn gywir iawn,  

 John Cadwaladr (ar ran y Swyddogion) 



 

 

Y GYMDEITHAS (Y Cyfarfodydd i’w cynnal yn Festri Salem oni nodir yn wahanol) 

Ionawr 5ed - Cyfarfod Gweddi Undebol  

Ionawr 12fed - Ymweld ag Archifdy Dolgellau 

Ionawr 19eg - Naomi Jones - Parc Cenedlaethol Eryri 

Ionawr 26ain - Er gwybodaeth yn unig - Cylch Llenyddol Idris (yn Festri Tabernacl) 

 

                                   CYNNIG CYSUR AR DDYDD NADOLIG 

Cyn y Nadolig fe arweiniodd Gareth Wyn Jones a Nerys Roberts aelodau’r Gymdeithas i 

brofi Naws y Nadolig. Soniodd Gareth Wyn fel y gall  y Nadolig fod yn gyfnod unig a 

digysur i lawer un - y rhai sydd yn ddi-gartref, y rhai sydd heb deulu neu sydd wedi colli 

cysylltiad â’u teuluoedd ayyb. Rhoddodd sylw i un a wnaeth lawer i helpu pobl sydd an-

gen clust i wrando ar eu pryderon a’u hofnau, sef y Parchedig Chad Varah (gweler 

chwith). Ef a sefydlodd mudiad y Samariad yn 1953 a hynny fel llinell gymorth ar gyfer 

pobl a oedd wedi colli pob gobaith ac yn ystyried hunanladdiad. Lleolwyd y swyddfa yng nghrypt ei 

eglwys, sef St Stephen's, Walbrook, yn ninas Llundain. Derbyniwyd yr alwad gyntaf ar 2il o Dachwedd 

1953, ac  fe gynyddodd y galwadau yn sylweddol ar ôl cyhoeddusrwydd yn y Daily Mirror ar y 7fed o 

Ragfyr y flwyddyn honno. Yn hwyr yn ei fywyd, cafodd Chad Varah ei ddadrithio gan gyfeiriad newydd 

y Samariaid. Cyhoeddodd yn 2004 "Nid yw bellach fel y mudiad a sefydlwyd gennyf. Sefydlais y mudiad i 

gynnig help i bobl hunanladdol. Yr adeg honno roedd yn wasanaeth brys ond bellach y mae’n fudiad sydd 

â’r nod o gynnig cefnogaeth emosiynol". Serch hynny, rhaid cydnabod fod y Samariad yn parhau i gynnig 

cymorth gwerthfawr iawn gydol y flwyddyn. 

Gŵr arall sydd a’i fryd ar gynnig cysur i bobl anghenus y Nadolig hwn yw Paul Baulch 

(gweler chwith). Mae’r gŵr hwn, sydd â phrofiad o fod yn ddigartref ar strydoedd Caer-

dydd, am agor  cegin arbennig ar ddydd Nadolig er mwyn rhoi bwyd, cwmni a chysur i 

bobl sy'n teimlo'n isel neu'n unig yn ardal Llanelli yn ystod cyfnod yr Ŵyl.  Cogydd yw 

Paul Baulch yn ôl ei alwedigaeth. Dywedodd ei fod wedi cael y syniad ar ôl treulio dros 

10 wythnos yn gweithio mewn caffi yng Nghapel Presbyteriadd (Saesneg) Ffordd Cow-

ell yn Llanelli. Busnesau a phobl leol sydd wedi cyfrannu'r bwyd a dywed Paul y bydd 

nifer o wirfoddolwyr yn ei helpu. 

"Ma' hwn yn gyfle i mi wneud rhywbeth. Dwi ddim yn Gristion fy hun, ond rwy'n gwybod fod yr amser 

yma o'r flwyddyn yn gallu bod yn anodd iawn i nifer o bobl. Tra bod llawer yn mwynhau a dathlu mae 

yna nifer sy'n teimlo eu bod yn fwy ynysig fyth a bod y byd yn llawn anobaith," meddai. 

"Dwi ddim yn hoff o'r amser yma o'r flwyddyn, mae'n rhy fasnachol. Dylai pobl dreulio mwy o amser yn 

edrych ar ôl ei gilydd yn hytrach na phoeni am anrhegion." 

"Roeddwn yma (yn y capel) ar gyfnod cynllun gwaith rai misoedd yn ôl, a dyna lle cefais y syniad. 

Roeddwn yn meddwl mae'n siŵr y byddai'r lle yn segur ar ddydd Nadolig, felly pam ddim ei ddefnyddio."  

Chware teg iddo, yn te? 

OEDFAON MIS IONAWR 2017 

Dydd Sul, Ionawr 1af  - Bore yn unig  - Cyfarfod Gweddi dechrau’r flwyddyn 

Dydd Sul, Ionawr 8fed - Bore  a hwyr - Y Parchedig William Davies, Y Bala  - gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn 

oedfa’r bore.  

Dydd Sul, Ionawr 15fed -  Bore yn unig  - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul,  Ionawr 22ain  - Bore yn unig -  Uno yn y Tabernacl  

Dydd Sul, Ionawr 29ain - Bore  a hwyr  - Y Parchedig Helen Wyn Jones, Eglwys Bach, Bae Colwyn,  

NODYN GAN Y TRYSORYDD 

Bydd y llyfrau’n cau ar 22.1.2017,  felly os nad ydych wedi cael cyfle i roi eich cyfraniad hyd 

yma, nid yw’n rhy hwyr. Llawer o ddiolch i chi am eich cyd-weithrediad.                                                             


