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Annwyl gyfeillion, 
Pleser a braint i mi yw cael eich cyfarch trwy gyfrwng y daflen fisol. Gobeithio eich bod wedi cynefino bellach â’r 
nosweithiau hirach a’r angen am dipyn o wres yn eich cartref. 
Hoffwn, ar ddechrau’r llythyr, ddiolch a thalu teyrnged i fy nghyd swyddogion am eu parodrwydd i fynychu cyfar-
fodydd ar ran yr eglwys. Bu mis Hydref yn arbennig o drwm o ran cyfarfodydd ac yn dipyn o dreth arnom fel swyddo-
gion. I roi syniad i chi ynglŷn â nifer y cyfarfodydd a’u natur, dyma i chi grynodeb: 24/09 Hyfforddiant i ystadegwyr, 
Aberystwyth - H.Edwards Nos Iau 4/10 Hyfforddiant Blaenoriaid, Porthmadog  - G. W. Roberts, H. Edwards a T. 
Lloyd. Bore Mawrth 9/10  Cwrs Diogelu Data, Coleg y Bala – J.Cadwaladr, G.W.Hughes a D. Williams Nos Fawrth 
9/10 - Cyfarfod Cytûn, Dolgellau – G.W.Roberts, T. Lloyd Dydd Mercher 10/10  Cymdeithasfa’r Gogledd, Capel Tegid, 
Y Bala – G.W. Roberts, H.Edwards a D.Williams  Bore Iau 11/10  Pwyllgor Gweinidogaethau, Porthmadog – 
D.Williams. Gwerthfawrogwn y ffaith na all Mr Peter Jones fynychu’r cyfarfodydd hyn gan mai ef yw’r unig un o’r 
swyddogion sydd yn gweithio’n llawn amser. 
Un o’r pethau a drafodwyd yn ystod y Gymdeithasfa oedd yr awydd i gydnabod gyda thystysgrif, dyweder, y rhai sydd 
wedi rhoi blynyddoedd lawer o wasanaeth fel organyddion neu arweinyddion y gân yn ein capeli. Penderfynwyd na 
fyddai modd gweithredu’r fath drefn oherwydd y diffyg cofnodion ayyb. Serch hynny, hoffwn, ar ran aelodau Salem, 
ddiolch yn ffurfiol i’n horganyddion sef Mrs Nerys Roberts, Mrs Bethan Williams a Mr Gareth Roberts, ynghyd â Mrs 
Ann Roberts, arweinydd y gân, am eu gwasanaeth clodwiw o Sul i Sul. 
Ar Fai 25ain eleni daeth Deddf newydd (General Data Protection Regulation  - GDPR) i  rym ac mae’n siŵr eich bod wedi gweld 
effaith hynny, gyda bob math o gwmnïau yn cysylltu â chi i ofyn am eich caniatâd i gysylltu â chi mewn amrywiol 
ffyrdd. Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn berthnasol i bob math o sefydliadau, boed yn gapel, yn fusnes, yn gôr neu’n 
elusen, a rhaid gweithredu yn unol â’r gofynion statudol. Yn y dyfodol agos, bydd yn rhaid i ni gysylltu â phob un 
ohonoch, yn aelodau ac yn gyfeillion yr achos yn Salem, i ofyn am eich caniatâd i wneud gwahanol bethau e.e. 
cysylltu â chi trwy e-bost, i ddymuno’n dda i chi yn y daflen fisol neu  i gynnwys eich manylion yn yr Adroddiad 
Blynyddol.  Heb y caniatâd hynny byddai fy swydd i fel ysgrifennydd a swydd John Cadwaladr fel trysorydd yn llawer 
mwy cymhleth. Rhagwelaf y byddwn yn cyflwyno neu’n anfon ffurflen ganiatâd i chi. Pe bai pawb yn rhoi tic yn y 
blwch cyntaf ar y ffurflen byddai hynny yn rhoi caniatâd i ni barhau gyda’n trefniadau arferol yn hollol ddid-
ramgwydd. OND, fe fydd yna opsiynau eraill ar y daflen e.e. gallwch ofyn i gael eich eithrio o rai agweddau. Cewch 
fwy o fanylion am hyn pan fyddwn wedi  cadarnhau a  chwblhau’r trefniadau. Un peth fydd yn holl bwysig yn y 
broses yw bod PAWB, yn dychwelyd y ffurflen -un o’r pethau sydd yn llesteirio gwaith swyddogion mewn bob math 
o swyddi y dyddiau hyn yw difaterwch a phobl ddim yn ymateb i geisiadau hollol resymol. 
Trist oedd clywedd yn ddiweddar am farwolaeth un o’n haelodau hynaf, sef Mrs Kitty James. Nid oedd ei hiechyd 
wedi  caniatau iddi fynychu oedfaon yn Salem yn y cyfnod diweddar  ond bu’n aelod ffyddlon iawn pan oedd yn iau 
a’i hiechyd yn well. Cynhelir gwasanaeth er cof am Kitty yn Salem am 2 o’r gloch, prynhawn Sadwrn, Tachwedd 
3ydd. Estynnwn eich cydymdeimlad dwysaf â Llion ac Eirian a’u teuluoedd yn eu colled - boed i’r atgofion hapus fe-
lysu eu hiraeth. 
Dymunwn yn dda i Mrs Mair Jones, Lodge Pencoed, a fydd, yn y dyfodol agos, yn symud i breswylio yng Nghartref 
Cefn Rodyn.  Byddwn yn gweld eich colli ym Mhencefn, Mair, ond pob bendith i chi yn eich cartref newydd. 
Dymuniadau gorau hefyd i Mr Gerallt Hughes sydd newydd cael clun newydd sbon yn Ysbyty Gobowen. 
Anfonwn ein cofion at bawb o’n haelodau a’n cyfeillion sydd dan anhwylder neu sy’n gaeth i’w cartrefi am wahanol 
resymau. Rydym yn meddwl ac yn sôn amdanoch yn aml ac yn cofio amdanoch yn ein gweddïau. 
                      Yn gywir, 

                                    Dwyryd (ar ran y Swyddogion) 
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Dydd Sul, Tachwedd 4ydd -10 o.g. y bore  -  Uno yn Y Tabernacl - Y Parch Euros Wyn Jones, Llangefni 

Dydd Sul, Tachwedd 11eg - 10 o.g. y bore  - Oedfa dan ofal Mr Elfed Lewis, Brithdir 

Nos Sul, Tachwedd 11eg  - 7 o.g. Eglwys y Santes Fair - Oedfa Arbennig Cytun ar gyfer Sul y Cofio 

Dydd Sul, Tachwedd 18fed  - 10 o.g. y bore - Y Bnr Edward Morus Jones, Llandegfan 

Dydd Sul,  Tachwedd 25ain  -  10 o.g. y bore  - Uno yn y Tabernacl - Y Parch R.H. Lewis, Talybont  



 BWYDYDD YN Y BEIBL 
Pe bawn i’n gofyn i chi enwi bwydydd sydd yn cael eu henwi yn y Beibl, pa mor hir fyddai’ch rhestr chi tybed? 
Mae’n siŵr y byddech chi, fel fi, yn dechrau hefo bara, pysgod, locustiaid, mêl gwyllt… ac yna byddai’r crafu 
pen yn dechrau. Ond o chwilota, na nid yn y Beibl go iawn, rhaid oedd twyllo ychydig bach a chael cymorth fy 
hen ffrind, Google, darganfyddais bod cyfeiriadau at bob math o fwydydd, rhai yn gyfarwydd a rhai yn eitha’  
egsotig. Dyma i chi ddetholiad o’r adnodau roeddwn i’n gweld yn ddiddorol.  
 “.. a dygwch yn anrheg i’r gŵr ychydig o falm ac ychydig o fêl, glud pêr, myrr, cnau ac almonau” (Yn y 

fersiwn Saesneg cyfeirir at pistachio nuts) - Genesis 43:11 
 “Yr ydym yn cofio’r pysgod yr oeddem yn eu bwyta yn rhad yn yr Aifft, a’r cucumerau, y melonau, y cennin, 

y winwyn a’r garlleg; ond yn awr, darfu am ein harchwaeth, ac nid oes dim i’w weld ond manna” – Numeri 
11: 5/6 

 “Cymer iti wenith a haidd, ffa a phys, miled a cheirch, a’u rhoi mewn un llestr, a gwna fara ohonynt” – 
Eseciel 4:9 

 “Pan fu iddynt ofyn, anfonodd soflieir iddynt a digonodd hwy â bara’r nefoedd.” – Salm 105:40 
 “Oherwydd o gorddi llaeth ceir ymenyn,..” – Diarhebion 30:33 
 “… hefyd gwenith, haidd,blawd, ŷd wedi ei grasu, ffa, ffacbys, mêl, ceulion o laeth defaid, a chaws o laeth 

gwartheg.” – II  Samuel 17:28 
Hwyrach y byddai’r bara nesa `ma yn mynd â’ch ffansi …. neu hwyrach ddim! 
 “Byddai’n ei fwyta yn desien haidd wedi ei chrasu yng ngŵydd y bobl ar gynnud o garthion dyn” – Eseciel 

4:12 
 “Pan ddychwelodd ymhen amser i’w phriodi, trodd i edrych ar ysgerbwd y llew, a dyna lle’r oedd haid o 

wenyn a mêl y tu mewn i’r corff. Cymerodd beth o’r mêl yn ei law, ac aeth yn ei flaen dan fwyta” – Barnwyr 
14:8 

Hwyrach y bydd yr adnod ddiwethaf yn canu cloch oherwydd fe bortreadir yr olygfa ar flaen 
tun Lyle’s Golden Syrup. Mae’r adnod yn sôn am fêl, a’r tun yn cynnwys surop, ond o leiaf 

mae’r ddau hylif yn hynod felys! A thra’n sôn am bethau melys - 
a ydych wedi meddwl erioed pam nad yw marmalêd yn cael ei 
alw’n Orange Jam? Daeth y cwestiwn i fy meddwl pan ddaeth 
Mari Fflur â jar o “Orange Jam” yn anrheg i Bethan a minnau o 
Ynys Creta. Mae’n debyg mai’r rheswm yw fod jam yn cael ei 
wneud gan ddefnyddio’r ffrwyth ei hun tra mae marmalêd yn 
cael ei wneud gyda chroen yr oren. Y mae’r gair marmalêd yn 
tarddu o’r Lladin yn y bôn ac ymddengys mai jam a wnaed gyda 
chwins oedd marmelada (gair Galiseg) yn yr hen oes. 
Tra’n sôn am fwyd, diolch i bawb a gyfrannodd mor hael tuag at 
y Banc Bwyd lleol adeg Diolchgarwch - roedd y pentwr bwydydd 
yn fwy nag erioed a’r Banc Bwyd yn werthfawrogol iawn. 
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