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Rhifyn 208 

Annwyl Ffrindiau, 

A hithau bellach yn fis Medi, braint yw cael cyfle i’ch cyfarch unwaith eto drwy gyfrwng ein taflen fisol.    
Dyma ddywed un o’n beirdd cenedlaethol am y mis .... 

    Mis y cnau, mis cynhaeaf – mis gwair rhos, 

     Mis y grawn melynaf, 

    Mis gwiw cyn gormes gaeaf, 

    Mis liw’r aur, mis ola’r haf. 

Mae’r geiriau yn ein hatgoffa bod y diwrnodau’n byrhau a’r haf yn dirwyn i ben, ond mawr obeithiaf y bydd 

peth tywydd braf i ddod eto cyn i’r hydref gyrraedd o ddifri. Wrth edrych yn ôl dros yr wythnosau diwethaf, 

daw’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst i’m meddwl. Os cawsoch chi gyfle i ymweld â’r brifwyl eleni, 

dwi’n siŵr i chi gytuno ei fod yn faes braf  - er,  roedd digon o fwd i’w gael yno erbyn diwedd yr wythnos pan 

gyrhaeddodd y glaw.  Braf clywed bod Mrs Mair Jones wedi gallu mynychu seremonïau’r orsedd ar y dydd 

Llun, a bod yr haul wedi gwenu arni. Roedd yn gyfnod prysur i nifer o aelodau Salem gan i rai ohonom gy-

stadlu gyda naill ai Côr Bro Meirion, Y Brythoniaid, Côr y Gwyniaid  neu Gôr y Lechen Lân.  Bu’r  Bry-

thoniaid yn ddigon ffodus i dderbyn y drydedd wobr yng nghystadleuaeth y corau meibion ond er bod llawer 

wedi mwynhau perfformiadau’r tri chôr arall, ni chafwyd llwyddiant eleni mewn cystadlaethau oedd wedi 

denu nifer fawr o gorau.  Braf wedyn oedd cael seibiant drwy fis Awst a dim angen poeni am fynychu ymarfer 

o fath yn y byd! 

Mae’r Eisteddfod wedi ymweld â thref Llanrwst ddwywaith o’r blaen.  Mae’n bosib eich bod chi, fel fi, yn co-

fio ymweld â’r Ŵyl yn 1989 pan oedd Emrys Deudraeth (Roberts) yn Archdderwydd. Ond tybed oes rhywun 

yn cofio ymweld â’r Eisteddfod yn Llanrwst yn 1951  pan oedd Cynan yn Archdderwydd - 68 o flynyddoedd 

yn ôl! 

Mae gan awdur y gerdd uchod, Tilsli (Gwilym Richard Tilsley), gysylltiadau â Llanrwst hefyd.  Bu’n 

gweinidogaethu yng nghapel Methodist y dref rhwng 1955 ac 1960.  Enillodd y gadair yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol ddwywaith, yng Nghaerffili yn 1950 gyda’i awdl “Moliant i’r Glöwr” ac eto yn Llangefni yn 

1957 gyda’r gwaith “Cwm Carnedd”.   Mae hefyd, wrth gwrs, wedi ysgrifennu nifer o emynau adnabyddus. 

Bu’n Archdderwydd rhwng 1969 ac 1972. 

Parhawn i gyd-addoli yn rheolaidd gyda’n ffrindiau o eglwys y Tabernacl, a braf yw cael eu cwmni yma yn 

Salem bob mis.   Rydym ninnau hefyd yn falch o gael mynychu eu gwasanaethau hwythau o dro i dro. Gyda’n 

cynulleidfaoedd yn mynd yn llai niferus credaf fod hyn o fantais i ni gyd ac mai dyma’r ffordd ymlaen. 

Anfonwn ein cofion anwylaf at yr aelodau hynny sydd mewn cartrefi henoed neu  yn gaeth i’w cartrefi ac yn 

methu ymuno â ni yng ngwasanaethau’r Sul 

Llongyfarchiadau i ieuenctid yr eglwys, ac i wyrion / perthnasau rhai o’n haelodau, sydd wedi profi llwyddiant 

academaidd dros yr haf. Pob hwyl i chi wrth i chi ddechrau pennod newydd. 

Yn ystod oedfa’r bore dydd Sul, Medi 1af, bydd un o’r bobl ifanc hynny, sef Owain Meirion Edwards, yn cael 

ei dderbyn yn gyflawn aelod o’r eglwys ac felly edrychwn ymlaen at yr achlysur arbennig hwnnw. 

                   Yn gywir,   

                         John Cadwaladr (ar ran y Swyddogion) 

OEDFAON MIS MEDI  2019  

Dydd Sul, Medi 1af - 10.00 y bore - Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd - Oedfa Gymun 

Dydd Sul, Medi 8fed - 10.00 y bore  - Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair 

Dydd  Sul,  Medi 15fed  - 10.00 y bore  - Y Parchedig Robert Parry, Wrecsam 

Dydd Sul,  Medi 22ain - 10.00 y bore - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Medi 29ain - 10.00 y bore - Y Parchedig John Owen, Rhuthun 



 YMWELD AG ABERTEIFI 
Tua diwedd y gwyliau treuliodd Bethan a minnau ychydig ddyddiau 
mewn llety ar gyrion tref Aberteifi. Mae John a Llinos Cadwaladr yn 
gyfarwydd iawn â’r ardal honno gan fod Bethan, eu merch, a’i 
theulu yn byw yn y cyffiniau ond doedden ni 
ddim mor gyfarwydd â’r fro. Wedi cyrraedd y 
dref dyma benderfynu cerdded yr ychydig 
filltiroedd ar hyd glannau gogleddol yr afon 
Teifi,  i’r Gwbert. Oherwydd y gwrychoedd a’r 
coed doedd ddim modd gweld llawer o’r afon 
ond roedd y llwybr yn mynd â ni trwy ganol 
caeau o gorn talsyth, roedden ni’n teimlo fel 
petaem yng nghanol planhigfa yn India’r 
Gorllewin. Wedi cyrraedd y Gwbert roedd 
modd gweld aber yr afon draw i gyfeiriad 
traeth Poppit a phenrhyn Cemaes, golygfa 
hardd iawn (chwith uchod). 
Yr ail ddiwrnod dyma benderfynu cerdded i 

gyfeiriad y penrhyn hwnnw, gan ddilyn llwybr yr arfordir. Yn fuan wedi gadael Aberteifi 
cyrhaeddom bentref Llandudoch (St. Dogmaels). Dyma i chi bentref diddorol, a minnau’n 
gwybod dim am y lle! Yng nghanol y pentref ceir adfeilion helaeth Abaty Llandudoch. 
Sefydlwyd yr abaty rhwng 1113 a 1115 O.C. ar gyfer prior a deuddeg mynach yn perthyn 
i Urdd y Tironiaid, urdd sydd â’i wreiddiau yn Ffrainc. Yn cefnu ar yr adfeilion y mae 
eglwys Sant Thomas. Ym mhen gorllewinol yr eglwys saif Carreg Sagranus. Mae 
ysgolheigion wedi cydnabod fod y garreg hon yn un o bwys mawr. Mae'n garreg biler 
dolerit saith troedfedd o uchder a chredir ei bod yn dyddio o ddiwedd y 5ed ganrif neu 
ddechrau'r 6ed ganrif OC.  Mae'n debyg bod y garreg wedi dod o gell wreiddiol y 
fynachlog Geltaidd. Mae dau dwll yn y garreg sy'n awgrymu iddi gael ei ddefnyddio fel 
postyn giât yn y gorffennol, ac efallai ei bod hyd yn oed wedi cael ei defnyddio fel math o garreg gamu dros 
nant. O ran datrys dirgelwch, mae’r garreg hon yn hynod bwysig, oherwydd arni ceir ysgrifen mewn Lladin, 
ond hefyd ceir arni riciau Ogham . Yn 1848 galluogodd hyn i ysgolheigion ddehongli’r wyddor Ogham. Credir 
fod Ogham wedi ei dyfeisio tua diwedd y 4edd ganrif, efallai gan Gristnogion cynnar yn ne Iwerddon, lle mae 
arysgrifau Ogham yn arbennig o niferus. Y geiriau a geir ar y garreg, yn y ddwy iaith, yw 'Sagragnus fab 

Cunatamus'. Rwy’n dyfalu fod yr ymadrodd “llinell igam ogam” 
yn tarddu’r o’r hen wyddor Ogham. 
Ymlaen â ni wedyn, gan ddilyn llwybr yr arfordir i’r gogledd-
orllewin, draw at draeth hyfryd Poppit ac ymlaen wedyn i 
gyfeiriad Penrhyn Cemaes (gweler y map ar y chwith). Mae 
golygfeydd godidog i’w gweld ar y Penrhyn, gyda chlogwyni 
anferthol yn codi o’r môr, rheiny wedi eu hystumio gan sawl oes 
ddaearegol. Roedd y rhan hon o’r daith yn un eithaf anturus a 
dweud y gwir. Roeddem wedi rhagweld mai hyd y daith  fyddai 
tua wyth milltir ond buan y daeth yn amlwg ei bod llawer yn 
hirach na hynny (dros un ar ddeg, mewn gwirionedd). Roeddem 
wedi anelu i ddal bws yn ôl i Aberteifi o bentref bach Trewyddel 
(Moylgrove) am bum munud i dri - doedd yr un bws wedyn tan 
saith o’r gloch! Ond, gyda’r cloc yn tician, roedd amheuaeth a 
fyddem yn cyrraedd mewn pryd. Felly, roedd yn rhaid i’r ddau 
ohonom gwblhau’r tair milltir olaf ar wib. Fel y daethom i olwg y 
ffordd fawr yn Nhrewyddel, â Bethan  rhyw ddeg llath ar hugain 
ar y blaen i mi, gwelsom y bws yn mynd heibio. Dyma weiddi ar 
Bethan “Dos ar ei ôl!” ac i ffwrdd â hi rownd y gornel, gan 
chwifio’i breichiau! Trwy lwc roedd y bws wedi stopio am 
ychydig eiliadau rhyw hanner can llath i lawr y ffordd ac felly 
llwyddodd Bethan i ddal sylw'r gyrrwr ac fe gafwyd achubiaeth! 
Dyna beth oedd lwc oherwydd roedd fy nhraed yn o boenus erbyn 
hynny a’r ysbryd yn gwegian yn arw! 


