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Rhifyn 188 

Annwyl gyfeillion, 

Dyma fi yn cael y pleser o’ch cyfarch drwy gyfrwng y Daflen Fisol gan obeithio eich bod wedi mwynhau'r haf bach 

Mihangel, er mor gyfnewidiol y tywydd. Gobeithio na chawsoch ddifrod yn ystod y stormydd garw diweddar. 

Teimlaf ei bod yn ddyletswydd arnaf  i ddiolch i bawb a ddymunodd ben-blwydd arbennig i mi ddiwedd Awst ac 

am yr holl gardiau ac anrhegion a dderbyniais i nodi’r achlysur. Oed yr addewid wedi’i gyrraedd, gyda phob diwr-

nod ychwanegol yn FONWS! 

Hoffwn ddiolch hefyd i bawb a gymerodd ran yng Ngwasanaeth Diolchgarwch Salem - cafwyd oedfa fendithiol 

dros ben gyda phawb yn gwneud ei waith yn raenus iawn. Diolch i Dwyryd Williams am baratoi ar ein cyfer. Di-

olch i bawb ohonoch a gyfrannodd fwydydd amrywiol ar gyfer y Banc Bwyd at ddefnydd bobl anghenus yr ardal. 

Diolch i Henry a Dwyryd am eu cludo i’r Gapel Elim yn Y Bermo a diolch i’r trefnwyr am eu gwaith gwerthfawr. 

Pythefnos yn ôl ymwelais â’r Parchedig William Davies, sydd yn wael ei iechyd ar hyn o bryd, yn ei gartref yn Y 

Bala. Roedd Mr Davies yn siriol ei ysbryd ac yn disgwyl dychwelyd i Ysbyty Maelor Wrecsam am driniaeth 

ychwanegol. Roedd yn anfon ei gofion cynhesaf at bawb yn Salem. Pob dymuniad da iddo am wellhad buan. 

Anfonwn ein cofion at aelodau sydd yn gaeth i’w cartrefi neu sydd yn preswylio yng nghartref Cefn Rodyn neu’r 

Llwyn. Dymuniadau gorau i chwi oll.  

Teimlaf fod gwir angen crybwyll a chofio'r emynydd William Williams, Pantycelyn, dri chan mlynedd wedi ei eni. 

Fe’m siomwyd gyda’r prinder cyhoeddusrwydd a roddwyd yn genedlaethol i’r achlysur arbennig hwn. Ganed Wil-

liam Williams ar yr 11eg o Chwefror, 1717, ac fe’i magwyd ym mhentref Llanfair ar y Bryn ger Llanymddyfri. Wil-

liams oedd prif lenor Cymru yn ystod y 18fed ganrif. Ymfalchïwn a diolchwn am ei waith penigamp o baratoi 

wythdeg ac wyth o emynau, sydd i’w canfod yng Nghaneuon Ffydd. Byddai bwlch go arw yn ein llyfrau emynau 

heb gyfraniad ein hemynydd disglair, y Pêr Ganiedydd. Dyma rai o’r ffefrynnau a genir yn rheolaidd - Ni fethodd 

gweddi daer erioed (166), O nefol addfwyn Oen (312), Iesu, Iesu, 'rwyt ti'n ddigon(320), Iesu, nid oes terfyn arnat 

(321), O llefara' addfwyn Iesu(340), Gwyn a gwridog, hawddgar iawn (358). Bu farw yn 1791 yn 74 oed ac mae ei 

fedd ym mynwent Eglwys y plwyf, Llanymddyfri. Yn ystod y flwyddyn y mae’r mwyafrif o’n pregethwyr wedi 

ledio emyn o waith Williams yn ystod ein gwasanaethau. Braf  fyddai cael cofeb mewn man addas i nodi ei 

gyfraniad gwych i lenyddiaeth a thraddodiad Cristnogol ein gwlad. 

Dymunwn yn dda i bobl ifanc ein heglwys, yn arbennig y rhai sydd wedi gadael cartref er mwyn dilyn cyrsiau 

mewn prifysgolion neu golegau – pob hwyl i chi gyda’r astudio! 

Yn olaf , hoffwn longyfarch gŵr ifanc lleol, sef Elfyn Evans, ar ennill Rali Ceir GB/Cymru dros y penwythnos, gan 

roi Dolgellau ar y map go iawn! 

                 Gyda chofion atoch i gyd, yn  gywir, 

                    Gareth Roberts (ar ran y Swyddogion) 

OEDFAON  TACHWEDD 2017 

Dydd Sul, Tachwedd  5ed - Bore yn unig  - Ymuno â’n cyfeillion yn y Tabernacl ar gyfer oedfa gymun dan 

ofal y Bnr. Euron Hughes 

Dydd Sul, Tachwedd 12fed  - Bore yn unig  - Y Parch. W.H.Pritchard, Bae Trearddur, Ynys Môn 

Dydd Sul, Tachwedd 19eg   - Bore yn unig  - Y Parch. Dafydd Andrew Jones, Caerdydd - Oedfa Gymun 

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



COFIO 

Yn ddiweddar, cafodd nifer o aelodau’r Gymdeithas y pleser a’r fraint o ymweld â’r 

Ysgwrn, cartref Hedd Wyn. Fe adferwyd yr Ysgwrn yn ystod y blynyddol diwethaf 

gan Barc Cenedlaethol Eryri  a bellach mae’n gyrchfan diddorol a chysurus i ymwel-

wyr o bob rhan o Gymru, yn wir, o bob rhan o’r byd. Fel rhan o’r ailwampio mae 

gan Yr Ysgwrn bellach wefan safonol ac effeithiol. Hoffwn eich annog i ymweld â’r safle – http://www.yrysgwrn.com/

cym/home. Fe fues yn ddigon ffodus i fod yn y Babell Lên yn Eisteddfod Môn eleni pan fu  Mererid Hopwood yn holi 

nai Hedd Wyn, sef Gerald Williams. Roedd y Babell yn orlawn ar gyfer yr achlysur ac fe gafodd pawb a oedd yn bre-

sennol wledd wrth wrando arno yn sôn am ei ewythr a’i deulu yn ei ffordd unigryw, llawn hiwmor. 

Yn aml iawn mewn cyngherddau, yn enwedig felly yn yr hydref, fe fydd Côr y Brythoniaid yn canu cân o’r enw “The 

Mansions of the Lord”. Daw’r gân o ffilm o’r enw “We were soldiers” a ryddhawyd yn 2002. Nid wyf yn fardd o un-

rhyw ddisgrifiad ond peth amser yn ôl cefais yr awydd i roi cynnig ar ysgrifennu addasiad Cymraeg o’r geiriau Saesneg 

- nid cyfieithiad, rwy’n prysuro i ddweud. Dyma ffrwyth fy llafur! 

The Mansions of the Lord 

  

To fallen soldiers let us sing, 

Where no rockets fly nor bullets wing, 

Our broken brothers let us bring 

To the Mansions of the Lord 

  

No more bleeding, no more fight, 

No prayers pleading through the night, 

Just divine embrace, Eternal light 

In the Mansions of the Lord 

  

Where no mothers cry and no children weep, 

We will stand and guard though the angels sleep, 

All through the ages safely keep 

The Mansions of the Lord 

  

Gogoniant Tŷ ein Tad 

(Cofio Hedd Wyn a’r holl rai a gollwyd) 

Fe syrthiodd, do, ar faes y gad, 

Ymhell o’i fro, ymhell o’i wlad, 

Ein brawd clwyfedig, ni â’i ddwg 

I gynteddau tŷ ein Tad. 

  

Ni fydd wylo, ni fydd poen, 

Ni fydd trais ym mreichiau’r Oen, 

Ceir angylaidd wawl, Nefolaidd hoen, 

Yng nghynteddau tŷ ein Tad. 

  

Ni fydd dagrau mam, na wylofain trist, 

Fe geir heddwch pur yng nghwmpeini Crist, 

A thrwy yr oesoedd, yno bydd, 

Yng Ngogoniant tŷ ein Tad.  

                                                                           DW 

CYFRANIADAU I’R BANC BWYD 

Dyma Henry a minnau ar ein ffordd i’r Banc Bwyd gyda’ch cyfraniadau. Dyma’r 

neges a dderbyniais yn sgil ein hymweliad:  

Hi Dwyryd, 

Could I ask you to express our sincere thanks to the members of Salem 

Chapel for their generous donation of food to the foodbank at this Harvest 

Festival time. We are seeing an increased demand and are totally dependent 

upon donations from people such as yourselves.  

Thank you again. 

Dave Hooper (Manager) 

Y GYMDEITHAS 
Bydd tymor 2017/2018 yn cychwyn ar Dachwedd 9fed. Swper blasus i 

ddechrau ac adloniant i ddilyn.  Os nad ydych eisoes wedi cael cyfle i roi 

addewid o fwyd/cyfraniad ariannol at y noson, medrwch wneud drwy gysylltu 

ag Ann Roberts neu Llinos Cadwaladr. Diolch yn fawr. 

Yr holl gyfarfodydd isod am 7.00 yn Festri'r Tabernacl. 

 9/11/2017    Sosial - yng nghwmni Band Arall 

16/11/2017   Hanes Plas Dinas Mawddwy - Alun Puw 

23/11/2017   Y Gwyddelod yn Frongoch - Dewi Davies 

http://www.yrysgwrn.com/cym/home
http://www.yrysgwrn.com/cym/home

