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Rhifyn 201 

Annwyl gyfeillion, 

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn newydd sef 2019.  Blwyddyn newydd dda i chi i gyd.  Dwi’n siŵr 

fod pawb â’i ffordd wahanol i groesawu y flwyddyn newydd.  Hwyrach fod rhai ohonoch yn gwylio 

rhaglenni ar y teledu, eraill mewn parti, gan diweddu gyda chân, sef  "Auld Lang Syne", neu dân 

gwyllt!  A drannoeth hwyrach roedd `na hel calennig neu ddilyn y Fari Lwyd neu wasanaeth 

plygain ond yn sicr Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn.  Dyma’n arferiad traddodiadol ni ond nid 

felly mae yn ambell i wlad fel dwi wedi gweld trwy gymorth Google. 

I bobol sengl yn Iwerddon mae rhoi uchelwydd (misletoe) o dan glustog cyn mynd i gysgu i fod i ddod â  lwc mewn 

cariad iddynt am y flwyddyn sy’n dod.  Yn Yr Eidal, mae taflu hen eiddo yn symboleiddio fod person yn barod am y 

flwyddyn newydd.  Yn Ynysoedd y Philipinas, mae pethau crwn yn arwyddocáu llwyddiant ac oherwydd hyn mae 

pobol yn sicrhau fod ganddynt bethau crwn fel darnau arian neu orennau yn eu pocedi neu eu bod yn gwisgo gwisg 

gyda ‘polka dots’ arni ar Noswyl Calan.  Yn Denmarc mae’n arferiad i daflu platiau at ddrysau a mwya`n byd yw’r 

malu mwya`n byd o ffrindiau a lwc a gânt yn y flwyddyn newydd.  Ym Mrasil mae taflu blodau gwyn i’r môr yn 

offrwm i Dduwies y Môr, sef Yemoja, ac i un sy’n gwneud hyn mae’n gobeithio cael dymuniadau da am y flwyddyn.  

Yn Ecuador mae trigolion yn cerdded eu strydoedd gyda chesys dillad gwag i sicrhau y bydd y flwyddyn o’u blaenau 

yn llawn o deithio. 

Ond er y traddodiadau hyn sydd i fod i sicrhau y byddwn yn ffortunus ac yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn, 

does dim sicrwydd beth fydd o’n blaenau ni, mewn gwirionedd.  Fel Cristionogion rydym yn ffodus fod Duw yn ein 

caru a beth bynnag a ddaw, mi fydd Ef gyda ni.  Yn yr Efengylau mae Iesu Grist, ein Harglwydd a’n Hathro, yn 

dweud wrthym beth bynnag fydd o’n blaenau, ni fydd angen i ni gynhyrfu.  Yn ei bregethau a’i wersi mae yn 

dangos y ffordd i ni sut i fyw ac yn ei ddyddiau olaf ar y ddaear hon dywedodd wrth ei ddisgyblion ‘Carwch eich 

gilydd.  Fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwithau i garu’ch gilydd’.  Yn fy marn i dyma’r wers bwysicaf mae’n ei 

roi i ni, a’r wers fwyaf anodd ei chyflawni, ond rhaid gwneud ein gorau.  Wrth gredu yn Iesu Grist rydym yn credu 

yn Nuw hefyd a bydd hyn yn arwain i fywyd tragwyddol.  Mae sicrwydd o ofal Duw yn cael ei roi hefyd yn yr 

emyn sydd yn cynnwys y pennill ‘Pan fwyf yn teimlo’n unig lawer awr / heb un cydymaith ar hyd llwybrau’r 

llawr, / am law fy Ngheidwad y diolchaf i / â’i gafael ynof er nas gwaelaf hi’. 

Ar ddechrau mis Rhagfyr cafwyd gwybod am brofedigaeth a daeth i ran teulu Mr Trebor Davies gyda’r newyddion 

am farwolaeth ei fam, sef Mrs Beti Olwen Davies, Y Bala.  Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant iawn â Trebor â’r 

teulu yn eu colled. 

Diolchwn i Dwyryd Williams a Helen Parry am drefnu ein gwasanaethau Nadolig bendithiol ac i’r aelodau 

gymerodd ran.  Diolch hefyd i Helen Parry am harddu’r Capel gydag addurniadau Nadolig. 

Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Emrys Roberts ar ddod yn nain a thaid eto gyda genedigaeth ŵyr, sef Siôn Elis, mab 

bach i Rhian ac Eilir a brawd bach i  Cian ac Osian. Mae’r teulu’n byw yn ardal Corwen. 

Mae’n dda gweld bod Mrs Mair C. Jones, Pencoed Lodge wedi ymgartrefu’n hapus yng Nghefn Rodyn.  Braf oedd ei 

gweld a chael sgwrs  dros gyfnod y Nadolig, ynghyd ag aelodau eraill sydd yn preswylio yng Nghefn Rodyn neu sy’n 

gaeth i’w cartrefi. Anfonwn ein cofion at yr holl aelodau hŷn sy’n gaeth i’w cartrefi ac yn gweld colli dod i’r Capel. 

Wedi ysgrifennu'r daflen hon, mae’r geiriau yma yn dod i’m cof  ‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond mae llawer 

i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’. 

 Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

               Henry M. Edwards 

NODYN GAN EIN TRYSORYDD 

Bydd y Llyfrau’n cau ar yr 20fed o Ioanwr,  felly os nad ydych wedi cael cyfle i gyfrannu hyd yma, 
nid yw’n rhy hwyr. Llawer o ddiolch i chi am eich cyd-weithrediad.  Dyma fy rhif ffôn, 423 741, 
rhag ofn yr hoffech gysylltu ynglŷn â’ch cyfraniadau ar gyfer 2018.                                     John Cadwaladr                                   



 

OUR YORKSHIRE FARM - SIANEL 5  

Pan ddaw hi’n adeg y Nadolig tybed a ydych chi, fel fi, 

yn tueddu i gael pwl o nostalja, gan hiraethu am yr hen 

ddyddiau pan roedd bywyd yn syml, pan nad oedd y 

teledu, y we a’r cyfrifiadur yn rheoli ein bywydau, y 

dyddiau hirfelyn tesog hynny pan nad oedd sôn am ddi-

flastod oes Donald Trump a Brexit.  Os felly, y mae 

gwylio rhaglen deledu “Our Yorkshire Farm” wedi 

cynyddu’r hiraeth hynny 100%. Darlledwyd cyfres o 

bedair rhaglen ar Sianel 5 yn ystod mis Rhagfyr, gan 

ddilyn hynt a helynt un teulu arbennig dros y pedwar tymor. Beth sydd yn arbennig ynglŷn â’r teulu? Wel, 

mae gan y cwpl dan sylw sef Clive ac Amanda Owen naw o blant (wyth yn y llun) - Raven, 17, Reuben, 15, 

Miles, 13, Edith, 10, Violet, 8, Sidney, 7, and Annas, 5, Clemmy, 3  a  Nancy yn 2. Nid oedd yr un oedd 

ddau wedi’u magu ar fferm ond roedd y ddau wedi dyheu am gael bod yn fugeiliaid ar fryniau swydd Efrog. 

Roedd Clive yn hen lanc dros ei ddeugain oed pan aeth Amanda, ugain mlynedd yn iau,  i weithio ar ei 

fferm i ddysgu bugeilio. Dros gyfnod o amser fe syrthiodd y ddau mewn cariad, priodi a chael naw o blant. 

Erbyn hyn y mae Clive yn ei chwedegau ac Amanda yn ei phedwardegau. Mae fferm y teulu mewn man 

anghysbell iawn ym mherfeddion Dyffryndiroedd Swydd Efrog. Mae’r plant hynaf yn gorfod codi yn 

gynnar iawn oherwydd mae eu taith i’r ysgol yn cymryd dwy awr. Maent yn ffermio dwy fil o erwau, gan 

gadw mil o ddefaid Swaledale ac ychydig wartheg a cheffylau. Gan nad oes ganddynt deledu, cysylltiad 

ffôn na rhyngrwyd, y mae’r plant wedi hen arfer difyrru eu hunain â’r plant hŷn yn trosglwyddo sgiliau 

ymarferol i’r rhai iau. Reuben, pymtheg oed, sydd yn cynnal a chadw tractor a pheiriannau’r fferm ac 

mae’r plant i gyd, o’r hynaf i’r lleiaf, yn helpu i fwydo’r anifeiliaid. Ffilmiwyd y plant yn codi bore Nadolig, 

pob un wedi cyffroi yn lân o ganfod yr anrhegion syml a oedd yn eu hosanau  uwch ben y lle tân. Braf 

oedd gweld y tad yn gofyn i Sidney, saith oed, i ddweud gair o ras 

cyn iddynt ddechrau ar eu cinio Nadolig. Mae bywyd yn galed ar y 

fferm ond ni chlywyd `run aelod o’r teulu yn cwyno; yn hytrach, 

roeddynt i gyd yn gwerthfawrogi cael byw yng nghanol gwlad mor 

odidog a chael bod mor agos i’r pridd a byd natur. Os na welsoch 

chi’r gyfres ac os oes gennych fodd (gellwch wylio rhaglenni trwy’r 

cyfrifiadur neu “catch-up” ) buaswn yn eich annog i wneud hynny - 

mae’n gyfres fyddai’n codi eich calon ar ddechrau blwyddyn newydd. 

OEDFAON MIS IONAWR  2019  

Dydd Sul, Ionawr 6ed - 10 o.g. y bore  Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn 

Dydd Sul, Ionawr 13eg - 10 o.g. y bore  - Y Bnr John Price, Machynlleth 

Dydd  Sul, Ionawr 20fed  - 10 o.g. y bore  - Y Parchedig Patrick Slattery 

Dydd Sul, Ionawr 27ain - 10 o.g. y bore - Y Bnr Andrew Settatree 

Y GYMDEITHAS  

(Y Cyfarfodydd i’w cynnal yn Salem ar wahan i’r Cyfarfod Gweddi) 

Nos Iau, Ionawr 10fed - 7 o’r gloch yr hwyr - Cyfarfod Gweddi Undebol yn Ebeneser 

Nos Iau, Ionawr Ionawr 17eg - Owen Meirion, Fy ymweliad â  Phatagonia 

Nos Iau, Ionawr 24ain - Craig Duggan—Fy ngwaith fel  Newyddiadurwr  

FFURFLEN DIOGELU DATA 

Diolch i bawb sydd eisoes wedi dychwelyd y ffurflen Caniatad  a ddosbarthwyd cyn y Nadolig. I roi syniad i chi 

ynglŷn â phwysigrwydd y ffurflen, coeliwch neu beidio, heb dderbyn eich caniatad ni chawn ni hyd yn oed 

ddymuno’n dda i chi yn y daflen fisol, heb sôn am gyfeirio atoch yn yr Adroddiad Blynyddol ayyb.  Os nad ydych 

wedi dychwelyd y ffurflen busawn yn ddiolchgar pe baech yn ei rhoi i un o’r swyddogion, yn y flwyddyn newydd. 


