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Annwyl ffrindiau, 

Blwyddyn newydd Dda i bob un ohonoch. Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r 

Nadolig a bod Siôn Corn wedi galw heibio yng ngwir ysbryd yr Ŵyl. Erbyn hyn, rwy'n 

siŵr fod y rhan fwyaf ohonom wedi claddu’r twrci, pwdin a’r gacen, ar ôl yr holl baratoi sydd 

yn rhan annatod o bob Nadolig. Mae gennym lawer o le i ddiolch  am yr hyn `rydym wedi ei dderbyn 

ar hyd 2019 ond heb anghofio’r anghenus yn ein gwlad sydd yn dibynnu ar y banciau bwyd i’w cynnal. 

A ninnau yn nyddiau cynnar y Flwyddyn Newydd bydd rhai ohonom yn gyndyn i ollwng gafael yn yr hen 

flwyddyn, tra bydd eraill y falch o ffarwelio â hi ac yn edrych ymlaen at y flwyddyn newydd yn llawn gobeithi-

on. Ni ŵyr yr un ohonom beth fydd gan y flwyddyn newydd ar ein cyfer, fel y dywed yr emynydd - 

Tad tragwyddoldeb, plygaf ger dy fron,  
ceisiaf dy fendith ddechrau'r flwyddyn hon;  
trwy blygion tywyll ei dyfodol hi,  
Arweinydd anffaeledig, arwain fi. 

Bore Sul, Rhagfyr 5ed cawsom gyfle i brofi oedfa Nadolig yn Salem, gyda diolch i Mr Gerallt Hughes a theulu 

Ty’n y Coed am drefnu’r gwasanaeth, ac i bawb a gymerodd ran. Y Sul canlynol, Rhagfyr 22ain, cafwyd oedfa 

“Naws y Nadolig - Goleuni’r Seren” dan ofal Mrs Llinos Cadwaladr a braf oedd gweld a chael cymorth rhai o bobl 

ifanc yr eglwys. Roedd y ddau wasanaeth yn ganmoladwy a threfnus - diolch i bawb a gyfrannodd trwy gyfrwng 

darlleniad, gweddi neu gân. Bore dydd Nadolig cafwyd oedfa gyd enwadol yn y Tabernacl dan arweiniad y 

Parchedig Euron Hughes. Daeth cynulleidfa luosog ynghyd a chafwyd gwasanaeth bendithiol a chartrefol - 

diolch i Euron am ei gyfraniad hwyliog ac i Mrs Beryl Hughes wrth y piano. 

Yr wythnos diwethaf daeth i fy sylw fod Mr Evan Williams, Fferm Caerynwch, Brithdir, wedi bod yn glaf ac 

wedi treulio cyfnod yn Ysbyty Bronglais. Deallaf fod Evan wedi bod yn bur symol cyn y Nadolig ond ei fod yn 

gwella a’i fod wedi cael dod adref erbyn hyn. Da oedd clywed hynny. Anfonwn ein cofion cynhesaf at Mrs Bet 

Griffith, Castell y Graig. Cafodd Bet anffawd tra yn y Bala tua diwedd mis Hydref a bu’n dioddef byth ers hynny. 

Gobeithio y byddwch yn well yn fuan, Bet. Rydym yn gweld eich colli yn Salem. Felly hefyd Miss Myfanwy 

Edwards sydd yn teithio hefo chi ar fore Sul. Deallaf i Miss Edwards fanteisio ar y cynnig i gael cinio Nadolig yn 

y Clwb Rygbi - gobeithio eich bod wedi mwynhau eich hun. Rhaid canmol y rhai a roddodd o’u hamser i 

ddarparu’r gwasanaeth gwerthfawr hwn ar gyfer pobl sydd ar ben eu hunain adeg y Nadolig. 

Ar y 10fed o Ionawr bydd Mrs Ann Osmond Jones yn dathlu ei phen-blwydd yn 104 oed. Llongyfarchiadau 

mawr i chi, Mrs Jones - dymuniadau gorau i chi gan eich holl ffrindiau yn Salem. 

Estynnwn ein dymuniadau gorau i Mr Llion James, Siop y Cymro, ar ei ymddeoliad ar ddiwedd  mis Rhagfyr, 

hynny wedi blynyddoedd  o wasanaeth clodwiw i’w gwsmeriaid yn ardal Dolgellau. Bu Llion a’i ddiweddar dad, 

Mr Idris James,  yn ffyddlon i Bapur Llafar y Deillion dros gyfnod o 35 mlynedd, gan ddarparu deunyddiau 

darllen i’r darllenwyr o wythnos i wythnos. Estynnwn ein cofion i Gwenan, priod Llion, sydd wedi bod dan 

anhwylder ers peth amser. Anfonwn ein cofion at aelodau sydd mewn cartrefi gofal oherwydd afiechyd neu 

henaint ac sydd yn gweld colli dod i’r capel ar y Sul. Bendith Duw a fo gyda chwi oll ar hyd y flwyddyn newydd. 

                           Yn gywir, ar ran y Swyddogion, 

                                           Gareth W. Roberts 

NODYN GAN EIN TRYSORYDD 

Bydd y Llyfrau’n cau ar yr 20fed o Ionawr,  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 2019.     

                                                                                                                           John Cadwaladr                                   



 

NUEVO TESTAMENTO 

Yn ystod ein taith ddiweddar i’r Wladfa cawsom ymweld 

â nifer o gapeli, gan gynnwys capel Tabernacl yng ngha-

nol dinas Trelew. Yno i’n croesawu oedd merch o’r enw 

Siwan Lisa Evans, o Benrhyndeudraeth, coeliwch neu 

beidio. Roedd ei hwyneb yn gyfarwydd i mi a daeth yn 

amlwg yn ystod ein sgwrs ei bod wedi ymateb i fy nghais 

am stiwardiaid ar gyfer  yr Ŵyl Gerdd Dant a gyn-

haliwyd yn y Blaenau ym mis Tachwedd 2018. Y mae hefyd yn aelod o Gôr Eifionydd ac 

felly mae’n siŵr fy mod wedi ei gweld yn y cyd-destun hynny hefyd. Tra roeddem yn y 

capel, dros ddeugain ohonom, fe aeth Siwan at yr harmoniwm ac fe ganwyd emyn adnabyddus. Yna, tra roedd 

Siwan yn dangos y festri i nifer o’r criw fe aeth y Dr Gwyn Lewis o Gaernarfon, un o flaenoriaid Capel Seilo, a 

gŵr sydd yn gyfarwydd  i lawer ohonom, at yr offeryn ac fe gafwyd hwyl anfarwol yn morio canu emynau cy-

farwydd eraill. Treuliodd Siwan flwyddyn yn y Wladfa yn hybu gweithgareddau cerdd yn yr ysgolion a’r 

gymdeithas Gymreig ehangach yn y “Dyffryn”. Mae’n amlwg iddi gyflawni gwaith gwerthfawr iawn yno. 

Dychwelodd i Wynedd ychydig cyn y Nadolig. Cyn i ni ymadael â’r capel cynigiodd Siwan rodd i ni ymwelwyr,  

sef Testament Newydd dwyieithog, Cymraeg/Sbaeneg, (sydd hefyd yn cynnwys y Salmau a’r Diarhebion), ond, 

hyd y gwelais, dim ond y fi a fanteisiodd ar y cynnig.  

Dyma i chi nifer o adnodau mwyaf adnabyddus y Testament Newydd OND, maent yn y Sbaeneg.  

Tybed fedrwch chi eu hadnabod? Hwyrach y bydd yn rhaid i chi estyn eich TN neu Feibl i ganfod yr atebion. 

• Ustedes son la sal de este mundo (Mateo 5:13) 
• Llevaron unos ninos a Jesus, para que los tocara: (Marcos 10:13) 
• Por aquel tiempo, el emerador Augusto ordeno que se hiciera un censo de todo el mundo 

(Lucas 2:1) 
• En el principio ya existia la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios.(Juan 1:1) 

 
Beth am ymuno â’r  Seiat? 

Rydym yn gobeithio cynnal Seiat neu ddwy yn y flwyd-

dyn newydd a hynny dan arweiniad y Parchedig Patrick 

Slattery. Nid ydym wedi llwyddo i gynnal y Seiat ers sbel 

ond dwi’n siwr y byddai ffyddloniaid y Seiat yn cadarn-

hau eu bod yn gyfarfodydd difyr a hwyliog. Pa fath o bynciau sydd yn cael eu 

trafod?  Wel, gwelais y arwyddion ar y chwith ar y we yn ddiweddar. Maent yn 

bynciau sydd wedi cael eu trafod gan aelodau o’r Meditation Group sydd yn cy-

farfod yn eglwys Mantagh Memorial Congregational Church yn Efrog Newydd. 

Mae bugail yr eglwys o’r farn eu yn  gwneud i bobl sydd yn mynd heibio’r eglwys 

feddwl o ddifri` am faterion crefyddol a moesol sydd yn berthnasol i’n hoes ni. 

Dyna’r math o bynciau y byddwn ninnau’n eu trafod. Beth am roi cynnig arni? 

OEDFAON MIS IONAWR  2020  

Ioanwr 5ed – 10.00 - Cyfarfod Gweddi dechrau’r flwyddyn 

Ionawr 12fed - 10.00 y bore - Y Parch Patrick Slattery, Dolgellau 

Ionawr  19eg - 10.00 y bore  - I’w drefnu 

Ionawr  26ain -10.00 y bore  - Y Parch Judith Morris, Aberystwyth 

Y GYMDEITHAS  (yn Festri Salem, 7 o’r gloch yr hwyr) 

Ionawr 9fed  - Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn  

Ionawr 16eg - “Ffrindiau Dementia” gyda Cheryl Williams, Dinbych 

Ionawr 23ain - “Diogelwch Person ac Atal Troseddau” -  SCCH Gareth Jones, Dolgellau 


