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Annwyl gyfeillion, 

Pleser i’w cael cyfle i’ch cyfarch a ninnau ar drothwy mis Mawrth a dydd Gŵyl ein nawddsant. Erbyn i chi ddarllen 

y llythyr hwn mae’n ddigon posib y byddwch wedi mwynhau gwledd yn “Sosial” y Gymdeithas - deallaf mai’r 

dynion sydd yn gyfrifol am y prif gwrs a’r merched am y “dessert”. Yn anffodus, oherwydd ymarfer côr, ni fyddaf 

yn gallu bod hefo chi ond byddaf yn siŵr o dderbyn adroddiad ar safon y “cuisine”. 

Da yw gallu adrodd fod ein cyfaill Mr Henry Edwards wedi cael ei lawdriniaeth hir-ddisgwyliedig yn Ysbyty 

Gwynedd a’i fod bellach yn gwella’n dda yn ei gartref. Gwelais Mrs Enid Jones yn ei chartref yn ddiweddar - cefais 

y croeso cynnes arferol ganddi ac roedd mewn hwyliau da. Treuliodd Mrs Menna Reed gyfnod yn yr ysbyty leol yn 

ddiweddar ond roedd John, ei gŵr, yn dweud wrthyf ei bod gartref bellach. Serch hynny, mae’n amlwg o’r hyn 

roedd John yn ddweud wrthyf nad yw Menna fawr gwell - gresyn am hynny. Hoffwn ddymuno’n dda i’r tri ohon-

ynt ac i bob un ohonoch sydd ddim yn mwynhau’r iechyd gorau ar hyn o bryd – rydym yn meddwl amdanoch yn 

aml ac yn cael adroddiadau cyson yn eich cylch yn ein hoedfaon.  

Braf oedd gweld Mrs Gwen Jones yn yr oedfa bore Sul diwethaf – roedd yn edrych mor drwsiadus a sionc ag arfer a 

hithau newydd ddathlu ei phenblwydd yn naw deg ac wyth mlwydd oed.  

Fe gofiwch inni gynnal pleidlais yn ddiweddar parthed cyd-ganu neu gyd-adrodd Gweddi’r Arglwydd yn ein 

hoedfaon boreol. Roedd oddeutu dwy ran o dair o’r rhai a oedd yn bresennol o blaid yr adrodd. Mewn ymdrech i 

blesio pawb (gan gynnwys fi fy hun!) awgrymais yn fwy diweddar ein bod yn dilyn y drefn ganlynol -yn yr oedfaon 

pan fyddwn yn nesáu at Fwrdd y Cymun byddwn yn CANU'R weddi ond ar  bob achlysur arall, sef y mwyafrif 

helaeth o oedfaon, byddwn yn ei HADRODD. Cyflwynwyd yr awgrym hwn i’r gynulleidfa mewn oedfa foreol yn  

yr ddiweddar ac roedd pawb i’w weld yn hapus gyda’r cyfaddawd. 

Fe sonais yng nghylchlythyr mis Chwefror am y gwaith adferol a wnaed ar y capel a’r festri. Erbyn hyn mae’r bibell 

nwy newydd yn ei lle a chyntedd y festri wedi ei lanhau a’i baentio. Gobeithio y cawn lonydd am sbel rŵan o ran yr 

angen i gynnal a chadw'r adeilad. 

Rydym yn ymwybodol fod y nifer sydd yn mynychu’r oedfa hwyrol wedi bod yn gostwng yn raddol ers sawl 

blwyddyn bellach a hynny am resymau amlwg – colledion, henaint, salwch ac yn y blaen. Rydym wedi gwrando ar 

farn y ffyddloniaid ac wedi penderfynu na fydd oedfaon hwyrol yn cael eu cynnal yn Salem o hyn ymlaen oni bai 

fod trefniadau yn eu lle na fedrir eu dadwneud. Hoffai’r swyddogion ddiolch i’r criw bach ffyddlon sydd wedi bod 

yn troi allan ar nosweithiau Sul, boed yr hin yn dda neu’n ddrwg. Hoffwn hefyd ddiolch i Mr Gerallt Hughes am ei 

waith caled yn cysylltu â’r amrywiol weinidogion i adrefnu patrwm y Suliau. 

Yn sgil Brexit y mae llawer o sôn wedi bod yn ddiweddar ynglŷn â mewnfudo i’r Deyrnas Gyfunol, o wledydd eraill 

Ewrop ac o weddill y byd. Y mae llawer o’r mewnfudwyr hyn yn chwarae rhan allweddol yn ein cymdeithas ac yn 

economi'r wlad - maent i’w gweld yn cyflawni swyddi hanfodol yn ein hysbytai, ein cartrefi gofal, ein gwestai a’n 

bwytai. Yn ogystal, y mae llawer ohonynt yn gweithio mewn swyddi eithaf diflas mewn ffatrïoedd prosesu 

bwydydd neu’n cynaeafu cnydau ar ffermydd - swyddi sydd ddim yn apelio at bobl sydd yn gynhenid i’n gwlad. 

Mae gennyf bryderon na fyddwn yn gweld eu gwerth hyd nes bydd y drws 

wedi cael ei gau yn glep arnynt. Mae’n ymddangos fod nifer sylweddol o few-

nfudwyr eisoes wedi gadael y wlad oherwydd y gwymp yng ngwerth y bunt yn 

sgil Brexit, sydd yn golygu nad oes cymaint o werth i’r arian y maent yn ei 

anfon i'w teuluoedd yn eu mamwledydd. Un ddinas sydd wedi hen arfer 

ymdopi â mewnfudwyr yw Lerpwl.  Dros y  canrifoedd y mae miloedd o bobl 

wedi llifo i’r ddinas o wledydd megis Cymru, Iwerddon, Ynysoedd y Caribî, 

gwledydd Affrica ac Asia. Term Saesneg sydd yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r 

math o gymdeithas sydd yn bodoli yn y ddinas y dyddiau hyn yw “melting-pot”. 

Y mae’r dyfyniad a welir ar wal yn yr Amgueddfa Caethwasiaeth (gweler 

chwith) yn dweud y cyfan am agwedd dinasyddion Lerpwl tuag at fewnfudo. 

Treuliodd Bethan a minnau ddwy noson yn y ddinas yn ystod ...    DROSODD 
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Dydd Sul, Mawrth 5ed - Bore yn unig  -  Y Parchedig Ddr. John Tudno Williams, Capel Seion, Aberystwyth - 

gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn ystod yr oedfa.  

Dydd Sul, Mawrth 12fed - Bore  yn unig  - Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel  

Dydd Sul, Mawrth 19eg -  Bore yn unig  - Y Bnr. Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl, Powys 

Dydd Sul,  Mawrth  26ain -  Bore yn unig - Uno yn Judah  

PARHAD .. gwyliau hanner tymor a mwynhau’r profiad yn fawr.  Mae canol y ddinas yn gyfleus iawn o ran lleoliad 

y gwestai, yr atyniadau, y siopau a’r eglwysi cadeiriol.  Ond credaf mai’r hyn sydd yn gwneud y ddinas yn arbennig 

yw natur hoffus, optimistaidd a siriol trigolion y ddinas, er nad yw’n hawdd deall yr acen ar adegau! Un a soniai yn 

aml am gymeriad unigryw pobl Lerpwl oedd y diweddar annwyl Miss Ann Evans a fu’n athrawes yn un o ysgolion y 

ddinas am flynyddoedd lawer. Bûm yn osgoi Lerpwl am gyfnod helaeth, yn bennaf oherwydd nad oeddwn yn 

ffansïo mynd trwy’r traffig yng nghanol y ddinas, ond bellach rwyf wedi canfod ffordd gyfleus iawn i gyrraedd ein 

gwesty ger Pier Head trwy fynd trwy dwnnel Birkenhead (Queensway) a dychwelyd trwy dwnnel Wallasey 

(Kinsgwsay). Tra yno aethom am dro o amgylch canol y ddinas, gan ail-ymweld â’r ddwy eglwys gadeiriol, yr un 

Gatholig a’r un Anglicanaidd, y ddwy o fewn chwarter milltir i’w gilydd. Y mae’r ddwy eglwys yn rhyfeddol ac yn 

hardd mewn ffyrdd gwahanol - yr eglwys Gatholig unigryw ei siâp (“wigwam y Pab”, fel y cyfeirir ati gan y wags 

lleol)  gyda llawer o wydr lliw modernaidd ei naws, a’r eglwys Anglicaniadd gothic a chymharol dywyll ond yn 

drawiadol oherwydd ei maint, y bumed fwyaf yn y byd. Mae yna lu o amgueddfeydd ac orielau 

gwerth chweil yn y ddinas, y rhan fwyaf ohonynt yn cynnig mynediad rhad ac am ddim. Y mae 

ymweld ag amgueddfa yn gallu bod yn brofiad blinedig oherwydd yr angen i sefyllian er mwyn 

darllen yr hanes neu’r eglurhad, felly mae’n fanteisiol gallu taro heibio am awr neu ddwy ar y tro. 

Mae’r Amgueddfa Forwrol, sydd ar chwe llawr, yn un arbennig o ddiddorol, ond ni aethom llaw-

er pellach na’r ail lawr ble ceir hanes y Titanic a’i chysylltiadau â Lerpwl. Diddorol oedd gweld 

sawl cyfeiriad at Harold Alfred Lowe (gweler dde), sef y 5ed swyddog ar y Titanic, un o’r canran 

bychan a oroesodd y trychineb. Fe’i cofir yn bennaf am iddo fod yng ngofal yr unig bad achub a 

aeth yn ôl i safle’r suddo i chwilio am oroeswyr eraill.  Magwyd Lowe yn y Bermo ac mae’n debyg 

mai ar yr afon Fawddach y dysgodd hwylio. Y mae rhai o’i ddisgynyddion yn byw yn Nolgellau hyd heddiw. 

Rwyf wrth fy modd gyda cherfluniau - llynedd bu Bethan a minnau yn crwydro o amgylch strydoedd a pharciau 

Llundain, gan edmygu'r cerfluniau niferus ac amrywiol sydd i’w gweld yno. Mae llawer o gerfluniau i'w gweld yn 

Lerpwl hefyd ac un o’r rhai diweddaraf yw cerflun gwych o’r “Fab Four” sef Y Beatles (gweler chwith), ar lan yr 

Afon Mersi, ger y Liver Building. Mae hanes y Beatles yn rhan an-

natod o apêl y ddinas y dyddiau hyn ac mae pob math o bethau sydd 

yn gysylltiedig â’r grŵp yn denu 

ymwelwyr, er enghraifft, bedd a 

cherflun o Eleanor Rigby (o waith 

Tommy Steele - gweler dde). 

Cerflun arall a oedd yn fy mhlesio 

oedd un sydd i’w weld ger Doc 

Albert, cerflun o geffyl gwêdd 

(gweler chwith isod). Gosodwyd 

hwn yn ei le yn 2010 i goffau'r 

gwaith a wnaed gan y certwyr a’u 

ceffylau ffyddlon yn nociau Ler-

pwl yn yr oes a fu.  

Tra yn Lerpwl buom yn y pictiwrs 

ac yn Theatr yr Empire hefyd ond 

â’i ddim ar ôl yr hanesion hynny 

neu bydd angen taflen arall. 

 

Hwyl am y tro a phob bendith, 

   Dwyryd Williams 


