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                                                                        I Dad y trugareddau i gyd 
                                                                        Rhown foliant, holl drigolion byd; 
                                                                         Llu’r nef moliennwch, bawb ar gân, 
                                                                         Y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân. 
  
Bore Da Bobl y Byd.  Dyna ddywed Aled Hughes wrth ein cyfarch bob bore ar ei raglen foreol ar y radio.  O gofio y gall y 
ddogfen hon gael ei darllen ar y we, rhywle yn y byd, rwyf innau felly yn eich cyfarch yn yr un modd ac yn enwedig felly 
Aelodau Salem - rhai ohonoch wedi crwydro’r byd mawr yn ystod cyfnod yr Haf a braf yw cael eich croesawu adref.  
Wrth eich croesawu mae realiti’r Hydref yn ein gwynebu ac edrychwn ymlaen at eich gweld yng ngwasanaethau’r Sul a 
gweithgareddau'r Gymdeithas yn ystod y tymor sydd ar y gorwel.  Anfonwn ein dymuniadau gorau i bawb sydd wedi 
neu ar fin newid byd.  Llongyfarchiadau i Darius ar ei briodas a meddyliwn hefyd am rai ohonoch sydd yn newid ysgol 
neu yn mynd i goleg neu brifysgol.  Cofiwch amdanom lle bynnag y boch yn eich bywydau newydd a chofiwch fod croe-
so yn eich aros adref ac ar aelwyd Salem bob tro. 
Wrth feddwl am y Prifysgolion yn benodol,  gwelais gyfeiriad yn ddiweddar at Goleg yr Iesu yn Rhydychen ar holl gy-
sylltiadau â Chymru.  Cofiwn a diolchwn i glerigwr o Aberhonddu, Hugh Price, a gyfrannodd yn helaeth yn ariannol at y 
gwaith adeiladu.  Rhwng 1571 a 1915 roedd pob un o Brifathrawon Coleg yr Iesu, ac eithrio un, yn Gymry.  Mae’r 
cysylltiadau yn parhau ond wedi gwanhau tros y blynyddoedd er bod llawer iawn o’r traddodiadau Cymraeg a Chym-
reig yn parhau.  Mae cyfrannwr i’r erthygl yn gofyn faint o Gymru ifanc ddisglair y dyfodol fydd yn cadw gweledigaeth 
Hugh Price yn fyw yn un o Golegau enwocaf y byd. 
Pan yn Llundain roeddem, fel teulu, yn byw mewn ardal Iddewig iawn o’r Brifddinas ond o gofio mai un Duw sydd, co-
fiwn fod yr Iddewon ar draws y Byd newydd ddathlu blwyddyn newydd ROSH HASHANAH - dydd mwyaf sanctaidd y 
calendr Iddewig (Medi 19 2018).  Mae’r gymuned Iddewig wedi bod â chysylltiadau â Chymru ers tua 250 o 
flynyddoedd ac fe wyddom am siopau sydd wedi eu sefydlu ganddynt a Synagogau hefyd.  Mae’r hanesydd Dr Cai Parry
-Jones wedi dilyn hynt y gymuned a diolch iddo am rannu o’i wybodaeth gyda ni. 
Wrth gyfeirio at y dathliadau maddeuwch i mi am son fod Dafydd, Siân a minnau wedi bod yn Llundain ddechrau’r mis 
mewn Oedfa Ddathlu Penblwydd yr Ysgol Gymraeg yn 60oed a'r dyddiad yn cyd daro â dyddiad sefydlu'r Ysgol yn 1958.  
Fel y gallwch dybio, mae’r Ysgol yma wedi chwarae rhan bwysig yn ein bywyd fel teulu, a hynny ers y 60au ac yn wir 
mae’n wyrth ei bod yn dal i ffynnu ar ôl yr holl amser.  Ond, mae ar ei newydd wedd a digon o blant bach newydd o 
flwyddyn i flwyddyn i’w chynnal.  Mae bellach ar safle newydd yn Hanwell, Gorllewin Llundain.  Cawsom Oedfa fendi-
thiol yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain yn Eastcastle Street a hynny drwy garedigrwydd y Swyddogion a’r Gweinidog, 
y Parch Rob Nicholls.  Cafwyd anerchiad pwrpasol wedi ei theilwrio yn ofalus gan y Gwir Barchedig Ddr Barry Morgan  - 
cyn Archesgob Cymru.  Os oes rhywun yn torri bol i fynd i Lundain, ac os oes diddordeb gennych mae Cyngerdd Dathlu 
i’w gynnal yng Nghapel Jewin yn y Barbican, Dydd Sadwrn 27 Hydref 2018 - beth am drefnu trip a chawn wrando ar 
bedwar côr enwog ac unawdwyr cenedlaethol. 
Rwyf wedi cyfeirio at ddwy erthygl uchod trwy gofio fod Cymru wedi chwarae rhan bwysig dros y blynyddoedd mewn 
datblygu addysg a hefyd wedi bod yn flaengar iawn yn croesawu cyfeillion o wledydd eraill i’n cymunedau. 
Trist yw cofnodi fod Mrs Enid Jones, Murmur y Nant, Llanelltyd wedi ein gadael ar 24ain o Fedi 2018.  Fe gynhaliwyd 
Gwasanaeth o Ddiolchgarwch am ei bywyd yn Salem, Dolgellau dydd Llun 1af o Hydref 2018 dan arweiniad y Barchedig 
Megan Williams.  Yn ystod ei theyrnged soniodd Megan am ei magwraeth a'i bod yr ieuengaf o 12 o blant, roedd ei 
magwraeth yn un cynnes a diwylliedig.  Bu Enid yn aelod ffyddlon a gwerthfawr yn Salem am flynyddoedd lawer.  
Roedd yn berson tawel ei ffordd ac yn ddiymhongar gyda daliadau pendant.  Bu Enid yn wraig ffyddlon i'r diweddar 
Sulwyn Jones ac yn fam ofalus i Teleri a'i phriod Arfon ac yn nain falch i Dewi. 
Ar nodyn hapusach, braf yw llongyfarch Mrs Anne Osmond Jones ar ddod yn hen nain. 
Wrth gloi cofiwn am ein haelodau sydd mewn gwaeledd ac eraill a garent fod gyda ni yn addoli a chymdeithasu, ond yn 
methu.  Rydym ym meddwl amdanoch bob un ac yn son yn fynych amdanoch yn ein sgyrsiau.  Brysiwch wella bawb ac 
edrychwn ymlaen am eich gweld yn fuan.  Rydym yn eich colli bob un. 

               Mae’r Swyddogion i gyd yn anfon eu cofion. 

                                                                  Gerallt 
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Dydd Sul, Hydref 7fed -10 o.g. y bore  -  Y Parch John Owen, Rhuthun - Oedfa Gymun 

Dydd Sul, Hydref 14eg  - 10 o.g. y bore  - Diolchgarwch 

Dydd Sul, Hydref 21ain  - 10 o.g. y bore - Y Parch Megan Williams, Porthaethwy 

Dydd Sul,  Hydref 28ain  -  10 o.g. y bore  - Y Parch Eric Greene, Y Bala 

“ALL THE LONELY PEOPLE” 

Bendithiol iawn oedd cael bod yn rhan o’r gynulleidfa yn yr oedfa un-

debol yn Judah ddiwedd mis Awst. Y cennad oedd y Bnr Rhys ap 

Owain, gŵr ifanc hynaws sydd yn ymwelydd cyson â’r capel. Roedd 

ganddo bregeth “wahanol”, hynod ddiddorol ar ein cyfer. Roedd wedi 

darllen mewn erthygl, naill ai ar y we neu mewn papur newydd, fod 

Beibl bach a oedd yn eiddo i Eleanor Rigby, i gael ei werthu mewn oc-

siwn yn Lerpwl a’u bod yn disgwyl pris mawr amdano, hyd at £20,000. 

Cawsom wrando ar y Beatles yn canu'r gân yn ystod yr oedfa. 

Wedi cyrraedd adre` fe es ati i geisio mwy o wybodaeth am yr ocsiwn a 

darganfod ei bod, mewn gwirionedd, wedi ei chynnal blwyddyn yn ôl, 

ond ni werthwyd y Beibl gan nad oedd wedi cyrraedd y pris cadw. 

Serch hynny, roedd clywed am fodolaeth y Beibl bach yn ddiddorol 

ynddo’i hun. Fe welwch o’r llun uchod fod y Beibl yn hynod fach ond 

beth sydd yn ddiddorol yn ei gylch yw'r ffaith fod llofnod Eleanor 

Rigby (yn aneglur oherwydd defnydd) ar y clawr mewnol, ynghyd â’r 

dyddiad 1899. Ond yr hyn oedd o bwys i Rhys ap Owain oedd y ffaith 

fod yr adnod “God is Love” wedi ei hysgrifennu gyferbyn, ynghyd â’r 

geiriau “Watch and pray that ye enter not into temptation”. 

Rydym yn gyfarwydd â’r enw Eleanor Rigby oherwydd bod Lennon a 

McCartney wedi ysgrifennu cân amdani. Dywed Paul McCartney mai 

cyfuniad o enw actores (Eleanor Bron) ac enw siop win ym Mryste, sef 

Rigby and Evens Ltd, a oedd yn ei feddwl pan gyfansoddodd y geiriau. 

Serch hynny, cydnabu hwyrach fod yr enw yn stelcian yn ei isym-

wybod oherwydd mae bedd gwraig o’r enw Eleanor Rigby ym mynwent 

Eglwys Sant Pedr, Woolton, Lerpwl, ble y cyfarfu McCartney a John 

Lennon am y tro cyntaf, mewn ffair eglwysig, 

yn 1957. Cafodd Eleanor ei geni  yn 1895 a bu 

farw yn 1939 yn 44 oed. Mae’n ymddangos mai 

bywyd eitha` trist a di-nod gafodd Eleanor.Yn 

ôl Rhys mae arwyddocâd arbennig i’r geiriau 

yn yr oes sydd ohoni, gyda chymaint o bobl yn 

cysgu ar ein strydoedd ac eraill yn ddibynnol ar 

fanciau bwyd. Pwysleisiodd yr angen ar i aelod-

au pob eglwys ddangos gwir gonsyrn am yr 

anffodusion hyn mewn ffyrdd ymarferol ac nid 

mewn ffyrdd arwynebol. 

Dde  uchod  - Cerflun o Eleanor Rigby gan y canwr a’r diddanwr Tom-
my Steele yng nghanol dinas Lerpwl.  

Eleanor Rigby 

Ah look at all the lonely people 
Ah look at all the lonely people 

 
Eleanor Rigby, picks up the rice 

In the church where a wedding has been 
Lives in a dream 

Waits at the window, wearing the face 
That she keeps in a jar by the door 

Who is it for? 
 

All the lonely people 
Where do they all come from? 

All the lonely people 
Where do they all belong? 

 
Father McKenzie, writing the words 
Of a sermon that no one will hear 

No one comes near 
Look at him working, darning his socks 
In the night when there's nobody there 

What does he care? 
All the lonely people 

Where do they all come from? 
All the lonely people 

Where do they all belong? 
 

Ah look at all the lonely people 
Ah look at all the lonely people 

 
Eleanor Rigby, died in the church 

And was buried along with her name 
Nobody came 

Father McKenzie, wiping the dirt 
From his hands as he walks from the grave 

No one was saved. 
All the lonely people 

Where do they all come from? 
All the lonely people 

Where do they all belong?  

RHODDION AR GYFER EIN HOEDFA DIOLCHGARWCH  

Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn y drefn arferol o ddod â bwydydd addas ar 

gyfer y Banc Bwyd lleol,  sef Llaeth (UHT neu powdr, siwgr (500g), sudd 

ffrwythau(carton), cawl (tun neu sych), sawsys pasta, pwdin sbwng(tun), toma-

tos(tun), pwdin reis (tun), bisgedi, grawnfwydydd, bagiau te, coffi parod, tatws 

stwmp (sych), reis, pasta, cigoedd/pysgod tun, ffrwythau (tun), jam. 


