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Rhifyn 204 

Ffrindiau Annwyl , 

     Rwy’n ysgrifennu'r ychydig eiriau hyn ar fore Sul, Sul y Mamau, ac yn rhyfeddu o feddwl fod tri 

mis o'r flwyddyn hon eisoes wedi mynd heibio.  O leiaf fe gawn godi ein golygon a'n gobeithion i 

gyfeiriad y Gwanwyn a'r Haf ac wrth gwrs erbyn hyn mae'r awrlais wedi camu ymlaen un awr.   

      O gofio'r cyfnod tangnefeddus rydym ni fel Cristion ynddo ac yn ei wynebu cofiwn am y 

brawddegau hyn o'r Ysgrythur - Y Garawys - Dywed Iesu, “Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd; yr 
wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun. …. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a 
pheidiwch ag ofni.” Tymor y Dioddefaint - “Ond yn awr, yng Nghrist Iesu, yr ydych chwi, a fu unwaith ymhell, 
wedi eich dwyn yn agos trwy farw aberthol Crist.” 

Rwyf eisoes wedi cyfeirio at Sul y Mamau, ond beth yw ei darddiad tybed?  Mae bellach yn wyliau sy’n cael ei 

gydnabod gan Gristnogion yn y wlad hon ac mewn rhannau eraill o'r byd gan gynnwys Canada ac Awstralia.  Fel y 

gwyddoch mae'n disgyn ar y pedwerydd Sul yn y Grawys, union dair wythnos cyn Sul y Pasg.  Ar un adeg roedd yn 

cael ei gysylltu â phobl yn dychwelyd adref i’w cymuned a'i heglwys mebyd, neu'r eglwys lle roeddynt wedi ei 

bedyddio.  Heddiw fe'i cysylltir fwyfwy â phlant yn rhoi anrhegion i'w mamau.  Fe gofiwn flynyddoedd yn ôl fod 

plant ifanc iawn yn gweithio ac yn gwasanaethu oddi cartref ac mae'n debyg, yn ôl yr hanes, mae'r diwrnod hwn 

oedd yr unig gyfle a gaent i gael "gwyliau" mewn blwyddyn - da o beth dybiwn i fod pethau wedi newid er gwell. 

       Yn ystod yr wythnosau sy'n arwain at y Pasg mae Cristnogion fel rheol, yn cymryd y cyfle o ddifrif i edrych ar 

eu sefyllfa yn bersonol ac yn ehangach - fe elwir y cyfnod hwn yn Grawys ac mae'r cyfnod yn para am ychydig dros 

chwe wythnos.  Mae llawer o weddïo a chydnabod gwendidau a ffaeleddau a llawer o ymbalfalu ar sut i fyw yn well.  

Mae'r hunan reolaeth hyn yn rhoi ffocws i fywyd y Cristion a diolchwn am y cyfle o gael ennyd i fyfyrio ar bethau 

pwysig y byd hwn.  Rydym mewn cyfnod cythryblus yn ein bywydau fel Cristnogion ac erfyniaf ar i bawb rannu eu 

llawenydd ag eraill gyda'r gobaith o greu byd gwell. 

      Wrth sôn am lawenydd hyfryd yw cael cyfeirio at briodas Angharad Davenport a Paul Gwalchmai a gymerodd le 

ar Fawrth 1af yn Neuadd y Dref Y Trallwng.  Mae Angharad yn athrawes yn Nhywyn a Paul yn beiriannydd.  

Maent wedi ymgartrefu ym Maes Mathrafal,  Llangyniew, Y Trallwng.  Dymunwn hir oes ag aelwyd llawn ded-

wyddwch a hapusrwydd iddynt.  Da iawn chwi.   

      Hefyd, mae un o ffrindiau pennaf teulu Salem yn dathlu pen-blwydd arbennig yn ystod y cyfnod hwn a 

dymunwn ddathliadau arbennig a hir oes i Aelwyn Gomer Roberts.  Mae'n bleser cael bod yn ei gwmni bob amser a 

diolch iddo am ei gyfraniad ym mha bynnag ffordd i Salem.  I fod yn bersonol, rwy’n teimlo yn fwy diwylliedig ar ôl 

pob sgwrs gyda'r gŵr bonheddig arbennig hwn. 

      Yng nghanol pryderon Brexit a’r effaith bosib ar ein bywydau gan gynnwys swyddi, braf yw cael llongyfarch a 

chroesawu Megan Jones i’w swydd gyntaf a hynny fel athrawes Saesneg yn Ysgol Bro Idris.  Rwy’n siŵr y bydd Pe-

ter a June yn elwa o'i chwmni unwaith eto ar ôl blynyddoedd oddi cartref yn y brifysgol.  Da iawn ti Megan. 

    Wrth gloi anfonwn ein cofion a'n cariad at bawb sydd ar hyn o bryd yn methu mynychu gwasanaethau a 

gweithgareddau Salem oherwydd anhwylderau.  Rydym yn meddwl amdanoch bob un, a gwn eich bod chwithau 

hefyd yn meddwl amdanom ni. 

                        Cofion cywir atoch i gyd, 

                                                        Gerallt 

OEDFAON MIS EBRILL 2019  

Dydd Sul, Ebrill 7fed  - 5.30  YR HWYR  - Y Parchedig Christopher Prew, Porthmadog - Oedfa Gymun 

Dydd Sul,  Ebrill 14eg - 10.00 y bore  - Y Bonwr Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl 

Dydd Gwener y Groglith, Ebrill 19eg  -10.00 y bore  Oedfa Undebol yn Ebeneser.    11.30 Gorymdaith o’r Marian  

Dydd  Sul,  Ebrill  21ain - 10.00. y bore  - Y Parchedig  Ddr Elfed ap Nefydd Roberts, Abergele 

Dydd Sul, Ebrill  28ain  - 10.00 y bore - Y Parchedig Trefor Lewis, Deganwy  



 

Darius a Marathon Llundain 
Dydd Sul, Ebrill 28ain bydd Darius, mab Wil a Sandra Elphick, ac un o blant yr eglwys, yn 

rhedeg ym Marathon Llundain. Y mae wedi bod wrthi ers misoedd yn ymarfer ar gyfer rhedeg 

y 26.219 milltir (42.195km ), sef  pellter swyddogol pob ras Marathon. Nôd Darius yw codi 

£1,900 tuag at yr elusen Sefydliad Iechyd Meddwl. Pe baech am ei gefnogi gallwch wneud 

hynny trwy’r dudalen we https://uk.virginmoneygiving.com/dariuselphick. Y mae Darius yn 

fodlon i mi dderbyn cyfraniadau ar ei ran os nad ydych yn bobl cyfrifiadurol eich natur. Gyda 

llaw, o ran gwybodaeth i chi, yn ddiwleddar ffarweliodd Darius ag adran digidol y BBC, ble y 

bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd,  er mwyn ymgymryd â swydd gydag adran digidol 

Trainline. Pob dymuniad da i ti yn dy swydd newydd, Darius.  

Y mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl  yn gweithio mewn amrywiol feysydd- gyda phlant a phobl ifanc, yn y gweithle a 

gyda phobl hŷn. Mae’n cynnig arweiniad, gwybodaeth a chefnogaeth i ddioddefwr ac yn gweithredu i ddylanwadau 

ar y Llywodraeth er mwyn gwella’r ddarpariaeth yn y maes hwn. Y mae hefyd yn cynnal ac yn noddi ymchwil i’r 

maes er mwyn deall beth sydd yn achosi problemau iechyd meddwl a sut y gellir eu lleddfu neu eu harbed. Y mae 

problemau iechyd meddwl wedi bodoli erioed mewn cymdeithas ond hyd yn ddiweddar , maent wedi bod yn  llechu 

dan y wyneb neu’n cael eu gwthio i gornel gudd. Y dyddiau hyn y mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio i 

sicrhau fod y pwnc yn cael sylw teilwng a dioddefwyr yn cael y sylw maent yn ei haeddu. 

Beth yw hanes dechreuad y ras Farathon? Yn ôl y chwedl, yn 490 C.C. gorchfygodd byddin yr Atheniaid fyddin Per-

sia mewn brwydr ar wastadedd Marathon, a leolir tua 26 milltir i'r gogledd o Athen. Gorchmynnodd yr Atheniaid i'r 

negesydd Pheidippides redeg rhag blaen i Athen a chyhoeddi hanes y fuddugoliaeth i'r ddinas.  

Rasiodd Pheidippides yn ôl i'r ddinas yng ngwres tanbaid diwedd yr haf. Ar ôl cyrraedd yr agora, sef y sgwâr yng 

nghanol y ddinas, fe waeddodd  “Nike!” (“Buddugoliaeth!”) neu “Llawenhewch! Rydym yn fuddugol” ac yna syrthi-

odd yn  farw gan flinder. Yn 1896, ar gyfer gemau Olympaidd cyntaf yr oes fodern a gynhaliwyd yn Athen, 

penderfynwyd mai da o beth fyddai cael ras i ddathlu hanes y wlad.  Mae’n debyg mai 24.8 milltir oedd hyd y ras 

gyntaf ond yna, ymhen rhai blynyddoedd, fe newidiwyd y pellter i 26.2 milltir. Doedd hynny ddim er mwyn 

adlewyrchu'r pellter rhwng Marathon ag Athen - yn hytrach, dyna oedd y pellter rhwng Castell Windsor a Stadiwm 

Olympaidd Llundain ar gyfer gemau Olympaidd 1908! 

ADRODDIAD BLYNYDDOL SALEM 2018 

Gyda’r cylchlythyr hwn byddwch yn derbyn copi o’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018. Y mae llunio’r adroddiad 

hwn wedi bod yn llawer mwy trafferthus nag arfer oherwydd yr angen i gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data. 

Pwrpas y deddfau hyn yw gwarchod eich preifatrwydd, nôd sydd yn ganmoladwy mewn gwirionedd, ond sydd yn 

golygu ein bod ni yn gorfod cael eich caniatad i sôn amdanoch yn gyhoeddus, boed yn ysgrifenedig neu ar lafar, 

mewn gweddiau, cofion o’r Set Fawr ayyb. Y mae llawer o gapeli, o bob enwad, yn crafu’u pennau ynglŷn â’r mater 

hwn, heb fod yn sicr sut i symud ymlaen. Beth bynnag am hynny, y mae eglwysi EBC wedi derbyn arweiniad ac ry-

dym ni, yn Salem, wedi gweithredu yng ngoleuni’r arweiniad hwnnw. Diolch i chi am gwblhau a dychwelyd y ffur-

flenni caniatâd. Y mae John Cadwaladr, ein trysorydd, a minnau wedi gwneud ein gorau i gydymffurffio â’ch 

dymuniadau ond os gwelwch chi nad ydym wedi llwyddo yn hynny o beth, gadewch i ni wybod ac fe sicrhawn fod 

y mater yn cael ei gywiro yn Adroddiad 2019. 

Cyfarfod Dydd Gweddi Byd Eang y Chwiorydd  
Eleni, cynhaliwyd y cyfarfod gweddi uchod yn Festri Salem. Paratowyd y gwasanaeth gan Chwiorydd Cristnogol o 

Slofenia. Thema’r gwasanaeth hyfryd hwn oedd ‘Dewch - mae popeth yn barod’. Trwy gyfrwng darlleniadau, emy-

nau, gweddiau  ac arteffactau fe atgoffwyd y rhai a oedd yn bresennol fod gwahoddiad Duw i bawb, beth bynnag eu 

hil, eu crefydd, eu rhyw, eu 

rhywioldeb, eu hoedran neu eu han-

abledd. Nid yw Duw yn gwrthod 

neb - a ddylen ninnau ddim gwneud 

hynny chwaith! Casglwyd £65 yn 

ystod yr oedfa tuag at yr achos. 

Yn y lluniau ar y chwith gwelir cyn-

rychiolwyr o wahanol eglwysi Dol-

gellau yn cymryd rhan  yn yr  oedfa. 


