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Annwyl Gyfeillion, 

Braint i mi yw eich cyfarch drwy'r daflen fisol. Rydym yn nhymor yr haf, yn swyddogol, ac mae'r dyddiau yn hir ac 

yn braf a chyfnod gwyliau yn nesáu. Rydym ni, ym Modlondeb, am dreulio amser yn Stratford upon Avon ac yna 

ymlaen i Rydychen i weld arddangosfa ar fywyd a gwaith J.R.R. Tolkien, sef awdur Yr Hobbit a Lord of the Rings. 

Gobeithio y cewch amser braf beth bynnag a wnewch yn ystod Gorffennaf ac Awst. 

Yn ystod Mehefin, cynhaliwyd y Gymanfa Undebol yn Salem o dan arweiniad Arfon Williams, Cwmtirmynach. Mi 

ddaeth nifer teilwng at ei gilydd i gefnogi ac i fwynhau canu cymysgedd o emynau, hen a newydd, yn cynnwys yr 

hyfryd  "Bu bron im anghofio dweud “Diolch", gan ein cyfaill annwyl, Mr Tecwyn Owen. Mae'n braf edrych trwy'r 

Detholiad bob blwyddyn a gweld yr emynau a thonau sydd wedi cael eu dewis, yn eu mysg eleni, pedwar gan Wil-

liam Williams, Pantycelyn, yn cynnwys y ddau emyn arbennig " Mi dafla' 'maich oddi ar fy ngwar” " ac " O nefol 

addfwyn Oen”. Mae’n ddiddorol clywed sut mae emynwyr wedi eu hysbrydoli i ysgrifennu emynau ac mae’r llyfr 

"Emynau a’u hawduriaid" gan y Parchedig John Thickens (wedi ei ddiwygio gan y Parchedig Gomer Roberts yn 

1961), yn ddarlleniad da. Ynddo mae Hanes John Gruffydd Moelwyn Hughes (Moelwyn) 1866-1944 sef 

cyfansoddwr "Pwy am dwg i’r ddinas gadarn". Yng ngeiriau Moelwyn "Yr oeddwn yn glerc cyfreithiwr ym 

Mhorthmadog. Un diwrnod daeth Llew Madog i mewn i’r swyddfa a rhoi imi gopi o’i dôn “Tyddyn Llwyn” a gofyn 

imi wneud emyn arni. “Fedrai ddim yn siŵr”, meddwn innau, “ni wnes ond un emyn erioed”. “Mi ddylech dreio”, 

meddai Mr Lloyd George. “Na”, meddwn innau, “nid peth i dreio ei wneud ydyw emyn - rhaid iddo fo ddŵad ei 

hun neu ddim”. Aeth wythnosau heibio a minnau bellach wedi llwyr anghofio cais yr hen gerddor. Yr oeddwn 

wedi dechrau pregethu ers tua blwyddyn. Cefais ddannodd wyllt a phan ddaeth y Sul ni allwn fynd i’r capel. Nos 

Sul oedd hi, diwrnod fy mhen-blwydd yn 19 oed, a phawb yn y capel ond myfi. Agorais fy Meibl, a'r peth cyntaf y 

disgynnodd fy llygaid arno oedd y frawddeg "Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn?" Trawyd fi â syndod - ergyd yn deffroi 

dyn.  Fe’m caethiwyd yn y fan a dyna’r ysbrydoliaeth yn dod a’r emyn gydag ef. Yr oeddwn wedi ei orffen cyn 

iddynt ddod adre o’r capel" 

Dyma’r pennill olaf o weddi i’r “Emyn” gan Aled Lloyd Davies a ddarllenais ar ddechrau’r Gymanfa, sydd yn cryn-

hoi gwerth emynau i lawer ohonom. 

 Ac mewn priodas gair a chân, 
Cawn hafan o’n pryderon. 
Fe gawn mewn emyn, fel mewn salm 
Eli dry’n falm i’r galon. 

Ar fater arall, roeddwn yn darllen y Western Mail wythnos diwethaf ac ynddo roedd Carolyn Hitt yn cefnogi 

Tudur Owen am iddo godi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r ymgyrch i sicrhau parhad enwau Cymraeg ar ein 

mynyddoedd, llynnoedd, adeiladau ac yn y blaen. Er bod Salem yn dod o air Hebraeg, dwi’n sicr bod ein henwad yn 

gefnogol i’r ymgyrch yma. Dwi’n falch iawn fy mod yn enedigol o "Llwyn y Gog", Pantperthog, neu, os bydd 

pethau yn parhau i newid, y mae peryg y byddaf yn  enedigol o Cuckoo Grove, Bushy Hollow. Efallai y buaswn yn 

cael lle yn arddangosfa Tolkien ……mi fydda pobol yn meddwl fy mod yn gymeriad o un o’i lyfrau!! 

Rydym yn diolch i’r holl gasglyddion a chyfranwyr sydd wedi codi £2311.19 i Gymorth Cristnogol (Mae’r cy-

fanswm yn cynnwys y casgliad a wnaed yn yr Oedfa Cymorth Cristnogol).                                    
Rydym yn gyrru ein cofion a’n dymuniadau gorau i’n haelodau i gyd. Deallaf fod Mrs Meirwen Owen wedi treulio 

cyfnod yn yr ysbyty yn ddiweddar yn dioddef o anhwylder. Da yw deall ei bod wedi dychwelyd i’w chartref erbyn 

hyn a’i bod yn parhau i wella ac i gryfhau. Gobeithio hefyd fod Mrs Enid Jones yn esmwyth - deallaf mai yn Ysbyty 

Gwynedd y mae Enid ar hyn o bryd. 

I gloi mae geiriau Eifion Wyn o Ddetholiad eleni yn dod i’r cof, 

          Dy garu, digon yw  
         wrth fyw i'th wasanaethu,  
          ac yn oes oesoedd ger dy fron  
        fy nigon fydd dy garu.                                                                                                  DROSODD  



  Dymuniadau gorau i chi gyd. 

                                          Peter Jones (ar ran y swyddogion) 

Taith Y Gymdeithas o gwmpas safle y Plas, Dinas Mawddwy 
Mae’r daith uchod wedi ei threfnu ar gyfer 5.00 o’r gloch yr hwyr, nos Iau Gorffennaf 5ed  ac mae Alun Puw wedi 

cytuno i’n tywys. 

Byddwn wedyn yn cael swper yn y Llew Coch, Dinas Mawddwy. 

Byddwn yn cyfarfod ym maes parcio y Tabernacl am 4.30yp er mwyn trefnu ceir. Dyma’r dewisiadau o ran bwyd - 

PRIF GWRS - 1) Pastai cig eidion cartre 2) Lasagne cig eidion cartre 3) Ham cartre 4) Ffiled o eog mewn 

saws gwin gwyn 5) Lasagne madarch a spigoglys 

PWDIN - 1) Treiffl mŵs siocled 2) Cacen gaws lemwn a mefus 3)Rolâd meringue a mafon cochion  

TE NEU GOFFI 

Mae angen i chi gysylltu gyda Mrs Mona Hughes gyda’ch dewis o fwyd erbyn dydd Sul, Gorffennaf 1af. 

Bydd Mona angen derbyn arian am y bwyd hefyd, sef £13.00. Ei rhif ffôn yw 423 200. 

Dyrchafaf  fy llygaid i’r mynyddoedd….. 
Yn ei lythyr y mae Peter yn sôn am ei fwriadau dros y gwyliau. Gan fod  Bethan bellach wedi ymddeol rydym ni’n 

dau yn rhydd i grwydro pan mae’r ysgolion ar agor. Dechrau mis Mehefin aethom i’r Swistir am y tro gyntaf ers 

blynyddoedd maith. Er ein bod wedi trulio ambell ddiwrnod yn y wlad, croesi o wledydd 

cyfagos roeddem bryd hynny. Y tro yma roeddem yn aros ym mhentref Wengen, yng nghys-

god tri o fynyddoedd uchaf Ewrop, sef yr Eiger, Mönch a’r Jungfrau. Nid oes trafnidaeth yn 

Wengen ac mae pawb yn gorfod mynd yno ar dren, gan ddringo o bentref Lauterbrunnen yn 

y dyffryn islaw. Roeddem yn teithio yn ddyddiol i wahanol gyfeiriadau ar drenau ac roed-

dynt, fel roedd llawer wedi dweud wrthym ymlaen llaw, yn hollol ddibynadwy ac effeithiol. 

Un o nodweddion hyfrytaf y wlad yw y clychau, rhai ohonynt yn fach, eraill yn enfawr, 

sydd yn crogi dan enau pob buwch, gafr a dafad yn y wlad. Wrth i ni grwydro’r llwybrau 

mynyddig roeddem yn clywed symffoni hyfryd y clychau o bell. Buom yn crwydro llawer ar 

lechweddau’r ardal gan ryfeddu ar yr amrywiaeth o flodau Alpaidd a oedd i’w gweld ym 

mhobman, blodau sydd â fersiynau garddwrol i’w gweld yn ein gerddi. Braf hefyd oedd 

gweld gloyn cynffon wennol am y tro cyntaf erioed. Dim ond yn nwyrain Lloegr y gellir eu 

gweld bellach ym Mhrydain. 

Wrth grwydro yr uchelderau, mewn un man eithaf anghysbell, dyma ddod ar draws plac 

wedi ei osod ar ochr craig fawr (gweler y llun). Roedd yr ysgrifen ar y 

lechen yn yr iaith leol, sef Almaeneg. Mae’r rhan gyntaf  yn cyfeirio at 

Salm 66, adnod 4, sef “Y mae’r holl ddaear yn ymgrymu o’th flaen, ac yn canu mawl i ti, yn 
canu mawl i’th enw”, geiriau addas iawn yn wir, yng nghyd-destun y golgfeydd godidog oedd 

yn ein hamgylchynu. Ond beth am y sylw sy’n dilyn yr adnod? Wel, o’i roi i mewn i Google 

Translate, rhywbeth fel a ganlyn sy’n dod allan. “O Dad, Tad, pwy all ddeall yr hyn rydych chi 
wedi'i greu a'i garu. Mae'r creadur o’ch blaen yn gweddïo, fel un sy’n credu yn eich cariad”. 

OEDFAON MISOEDD GORFFENNAF AC AWST 2018  
Dydd Sul, Gorffennaf  1af  -10 o.g. y bore  -  Oedfa Gymun dan ofal y Parch. Nerys Tudor 

Dydd Sul, Gorffennaf  8fed—10 o.g. y bore  - Y Bnr. Elfed Lewis, Trawsfynydd 

Dydd Sul, Gorffennaf  15fed - 10 o.g. y bore - Y Parch. Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul,  Gorffennaf  22ain  -  10 o.g. y bore  - Y Parch. R.O.Roberts, Morfa Nefyn 

Dydd Sul,  Gorffennaf  29ain  - 10 o.g. y bore - Oedfa dan ofal Mrs Nerys Roberts 

Dydd Sul, Awst 5ed - 10 o.g. y bore - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Awst 12fed - 10 o.g. y bore - Uno yn Salem - Y Parch. Eifion Jones, Dinbych 

Dydd Sul, Awst 19eg - 10 o.g. y bore - Uno yn Ebeneser 

Dydd Sul, Awst 26ain  - 10 o.g. y bore - Uno yn Judah 


