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Rhifyn 180 

Annwyl Bawb, 

 Dyma ni ar drothwy'r mis bach fel y’i gelwir, ac fe gofiaf yn iawn, yn fy nyddiau cynnar, i Nain ddysgu rhyw 

rigwm i mi sut i gofio sawl diwrnod sydd ym mhob mis - mae’n rhyfedd fel y mae pethau yn cael ei dwyn i gof ar ôl 

yr holl flynyddoedd.  Edrychwn ymlaen rwy’n siŵr i’r flwyddyn newydd ond heb anghofio rhai o ddigwyddiadau'r 

gorffennol, rhai sur a melys.  Yn wleidyddol mae llawer wedi digwydd yn y wlad hon yn ddiweddar heb anghofio 

wrth gwrs y cerdyn yn America - “TRUMP” - os gwn i ba ddigwyddiadau annisgwyl y bydd yn eu cyflwyno i’r byd 

- cadwch eich clustiau a’ch llygaid ar agor a chofiwch mai trwy'r daflen fisol hon y clywsoch y syniad gyntaf!!!!. 

 Wrth sôn am newidiadau mae’n debyg y gall y drefn Gwasanaethau'r Sul yn Salem newid i’r dyfodol, hynny yw, 

gwelwn fel swyddogion nad oes gormod o alw am wasanaethau hwyrol y dyddiau hyn.  Fel yr un sydd yn gyfrifol 

am y “Llyfr Bach” bydd yn rhaid addasu’r drefn ar gyfer y dyfodol - rwyf eisoes yn prysur lenwi hyd at y flwyddyn 

2020 ond mae lle i altro fel bo’r gofyn. 

 Wel, beth amdanom ni fel Presbyteriaid?.  Fel y gallwch dybio mae trafodaethau yn digwydd yn fynych ar faterion 

o bwys mawr yn cynnwys “Cyfansoddiad yr Eglwys Bresbyteraidd”- sydd gyda llaw yn ddogfen yn cynnwys 12 

tudalen o brint mân!!!! - a llawer ohono yn hanesyddol. 

Fe gofiwch i mi gyfeirio o’r blaen mae rhai ohonom Swyddogion yn gwasanaethu ar bwyllgorau'r Henaduriaeth, y 

Gymdeithasfa yn y Gogledd a’r Cyfundeb yn ganolog.  Rwyf i yn gyfrifol, fel Llywydd, am y Pwyllgor Eglwys a 

Chymdeithas, ac er gwybodaeth dyma rai o’r materion mae’r pwyllgorau wedi rhoi ystyriaeth iddynt yn ddiweddar 

- 

Cofrestru Gwaith Ieuenctid / Argyfwng y Ffoaduriaid / Pobl yn dioddef prinder / Banciau Bwyd a thlodi a phrinder 

Cadw golwg ar ddatblygiad y Carchar newydd yn Wrecsam 

Parhau i gadw golwg ar y sylw a roir ar feddygon mewn ysbytai pan fyddant yn torri newyddion drwg i gleifion 

A dweud y gwir mae’r rhestr yn ddiddiwedd ond heb ymhelaethu dim fe welwch fod llawer o waith yn digwydd y 

tu allan i ddrysau ein capeli a’r gresyn yw bod y galw yn gynyddol.  Ond fel ym mhopeth arall diwedd y gân yw’r 

geiniog wrth gwrs ac fe adroddodd Mr Idris Hughes Trysorydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd fel a ganlyn -  

  Y mae disgwyl i aelodau mewn gofalaeth sydd â gweinidog llawn amser gyfrannu £143 y flwyddyn i 

Gaerdydd  – mae’r swm yn cael ei rannu fel a ganlyn - £45 gweinyddu canolog, £13 cynllun pensiwn 

gweinidogion a gweithwyr eraill, £85 tuag at y weinidogaeth. 

 Y mae disgwyl i aelodau mewn eglwys di-fugail (fel Salem) gyfrannu £86 y flwyddyn i Gaerdydd - mae’r swm 

yn cael ei rannu fel a ganlyn - £45 gweinyddu canolog, £13 cynllun pensiwn gweinidogion a gweithwyr eraill, 

£28 tuag at y weinidogaeth. 

Ond cofier pawb fod rhaid ychwanegu (£36 yn achos Salem) at y symiau yma y gost o weinyddu, atgyweirio a 

rhedeg y capeli o Sul i Sul.  Mae cyfraniad pawb felly yn bwysig dros ben ac rwy’n siŵr y bydd gan ein Trysorydd, 

John Cadwaladr air neu ddau i ychwanegu yn yr Adroddiad Blynyddol. 

Y mae ambell aelod wedi sôn yn ddiweddar y byddai’n well ganddynt adrodd Gweddi’r Arglwydd yn oedfa’r bore 

yn hytrach na’i chanu. Ar ddiwedd yr oedfa bore dydd Sul, Chwefror 5ed, byddwn yn gofyn i chi aros ar ôl am  

ychydig funudau er mwyn canfod eich barn. 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i longyfarch Elain a Nigel Williams, Bro Cymer,  ar enedigaeth merch fach, sef Lowri 

Cein, chwaer fach i Ffion a Guto. Pob dymuniad da i chi fel teulu. 

 Wrth gloi'r ychydig sylwadau hyn a chau pen y mwdwl fel petai nad anghofiwn anfon ein cofion at nifer o aelodau 

sy’n cwyno o anhwylderau ac yn methu mynychu ein gwasanaethau a’n cyfarfodydd wythnosol yn rheolaidd.  Coe-

liwch chi fi rydym yn meddwl amdanoch ac yn wir yn cyfeirio atoch yn ein sgyrsiau yn aml ac yn dymuno adferiad 

llwyr a buan i chi i gyd.  Rydym yn colli eich cymdeithasu â ni ac yn gofidio yn arw am hyn. 

 Fel y gwelwch, mae llawer yn digwydd ac yn wir llawer i’w wneud. 

   Tan y tro nesaf, hwyl fawr i bawb. 

       Gerallt 



 

 

Y GYMDEITHAS  

Chwefror 2il -  Dilwyn Morgan - “Mae bywyd yn ddoniol” - FESTRI TABERNACL 

Chwefror 9fed - Euron Hughes -  “Atgofion am y Co` Bach” - FESTRI SALEM  

Chwefror 16eg  - Orig yng nghwmni Elfyn Llwyd - FESTRI SALEM  

Chwefror  23ain - Cylch Llenyddol Idris - FESTRI TABERNACL 

Mawrth 2il - Sosial, yng nghwmni Arwyn Groe - FESTRI TABERNACL 

CORWYNT CARIAD 
Bob pum mlynedd y mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynnal ymgyrch arbennig i 

gefnogi gwaith Cymorth Cristnogol mewn gwlad benodol. Hwyrach y cofiwch chi 

mai Guatemala oedd ffocws yr ymgyrch ddiwethaf yn 2012. Ein nod, fel eglwys bryd 

hynny, oedd codi £1800 ac erbyn diwedd y flwyddyn roeddem wedi llwyddo i godi 

£1,850. Ffocws yr ymgyrch eleni yw Ynysoedd y Pilipinas a’r enw a roddwyd ar yr 

ymgyrch yw “Corwynt Cariad”. Y mae Ynysoedd y Pilipinas yn un o wledydd tlotaf y 

byd - gwlad ble y mae cyffuriau, tlodi, trais  a thywydd anwadal yn rhan anatod o fywyd y bobl gyffredin. Mae ein 

haelodaeth wedi gostwng ers yr ymgyrch ddiwethaf ac felly tybiaf y byddai £1,500 yn nod anrhydeddus ar gyfer yr 

ymgyrch newydd. Yn ystod y flwyddyn bydd angen mynd ati i gynnal gweithgareddau i godi arian. Un nod ber-

sonol sydd gennyf  i yw mynd ar daith feicio noddedig o Ddolgellau i’r Bala, drosodd i Drawsfynydd ac yna nôl i 

Ddolgellau, cyfanswm o 50 milltir  - caf weld sut y bydd y paratoadau yn mynd a chyflwr y pengliniau! Buaswn yn 

ddiolchgar pe baech yn fodlon meddwl am syniadau eraill ar gyfer codi arian tuag ar yr ymgyrch. 

OEDFAON MIS CHWEFROR 2017 

Dydd Sul, Chwefror 5ed - Bore yn unig  - Y Parchedig W.H.Pritchard, Bae Trearddur, Ynys Môn - gweinyddir y 

Cymun Sanctaidd yn ystod yr oedfa.  

Dydd Sul, Chwefror 12fed - Bore  yn unig  - Uno yn Judah - oedfa dan ofal Marc John Williams  

Dydd Sul, Chwefror 19eg -  Bore yn unig  - Oedfa dan ofal Mr Gerallt Hughes - dewch â’ch Detholiad hefo chi 

Dydd Sul,  Chwefror  26ain -  Bore a Hwyr (ond gall hyn newid) - Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

GAIR GAN YR YSGRIFENNYDD 
Y mae Mr Gerallt Hughes yn sôn yn ei sylwadau ar y dudalen flaen am y gofynion ariannol sydd ar eglwysi y 

dyddiau hyn. Fe welwch fod gofyn i’n trysorydd, Mr John Cadwaladr, anfon swm o £86 ar gyfer pob aelod i’r 

swyddfa ganolog yng Nghaerdydd yn flynyddol. Rydym yn gofyn yn garedig i chi ychwanegu £36 at y swm uchod 

er mwyn cyfarfod â’r gost o weinyddu’r capel, talu am wasanaeth gweinidogion o Sul i Sul ac atgyweirio’r adeilad. 

Gwna hynny swm o £122.  Fe fyddwch yn ymwybodol ein bod wedi gwario arian sylweddol ar atgyweirio’r adeilad 

yn ddiweddar. Cafwyd grantiau sylweddol tuag at y gwaith gan yr Henaduriaeth a Pharc Cenedlaethol Eryri, ond 

nid oedd y grantiau hynny yn ddigonol i gyfarfod â’r holl wariant. Bu’n rhaid  benthyg swm o Gronfa Fenthyg 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru i wneud yn iawn am y diffyg. Roedd y trefniant 

yn un manteisiol i’r capel gan fod y benthyciad yn un di-lôg. Golygu hynny ein 

bod yn gorfod ad-dalu swm o £6,800 yn flynyddol am yr wyth mlynedd nesaf (y 

mae dau ad-daliad eisoes wedi eu gwneud). Y mae'r gwaith mawr ar yr adeilad 

wedi ei wneud ond y mae yna gostau ychwanegol yn parhau i godi’n gyson. Fel 

yr wyf  yn ysgrifennu’r sylwadau hyn y mae dau beiriannydd o gwmni AER 

(Penrhyndeudraeth) yn gosod pibell nwy newydd sbon o gyntedd y Festri draw 

i’r prif fwyler yng nghefn yr adeilad. Roedd y gwaith yn angenrheidiol gan fod 

yr hen bibell wedi cyrydu’n arw. Oherwydd natur yr adeilad y mae’r dasg yn 

un eithaf  anodd a bydd yn costio sawl mil. Fe welwch yn y llun un o’r peiran-

nwyr yn y pellter yn ystyried sut i gyflawni’r gwaith. Y mae ein haelodaeth yn 

gostwng o flwyddyn i flwyddyn ac felly rwy’n siwr eich bod yn sylweddoli ein 

bod yn dibynnu ar, ac yn gwerthfawrogi eich cyfraniadau – fel y dywed Mr 

Gerallt Hughes yn ei sylwadau “….y mae eich cyfraniad yn bwysig dros ben.” 


