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Annwyl gyfeillion, 

Ga’i ddechrau hefo’r cyfarchiad sydd wedi dod mor gyffredin yn ystod y ddau fis diwethaf - gobeithio eich bod yn 

cadw’n iach a diogel, ble bynnag y bo’ch. Nid yw mor rhwydd derbyn newyddion am ein haelodau y dyddiau hyn 

ac felly buaswn yn gwerthfawrogi pe baech yn cysylltu, naill ai trwy alwad ffôn 423 494 neu e-bost, 

dwyryd@gmail.com pe baech yn clywed unrhyw beth fyddai o ddiddorddeb am les neu iechyd ein cyd-aelodau – 

y mae cymuned Salem wastad wedi bod yn un glos a'n consyrn am ein gilydd yn uchel ar ein rhestr blaeno-

riaethau.  

Gwelais Mr Tomi Davies, Prendy,  yn ddiweddar a deall ganddo fod ei briod, Mrs Iola Davies yn Ysbyty Gwynedd 

a’i wedi bod yn bur wael ond da yw gallu dweud ei bod yn well erbyn hyn ac yn gobeithio cael dod adref. 

Mae’n byd yn lle rhyfedd y dyddiau hyn a’r ffordd rydym yn ystyried y cysyniad o  “amser” wedi newid y llwyr. 

Mae’r Suliau yn ymdoddi i weddill yr wythnos a phob diwrnod yn o debyg i’w gilydd. Un o’r ychydig bethau 

sydd yn rhoi rhyw fath o ffocws i wythnos Bethan a minnau y dyddiau hyn yw diwrnod casglu'r biniau sbwriel ac 

ail-gylchu, dydd Mercher yn ein hachos ni yma ym Mhencefn. Mae hynny yn fy arwain i ddweud gair o ddiolch i 

ddynion y lori ludw, sydd, fel ein holl weithwyr allweddol, yn ddoctoriaid a nyrsys, yn ofalwyr, 

yn weithwyr siop a ffatrioedd, yn yrwyr loriau, yn athrawon ayyb - mae’r rhestr yn un faith - 

yn gweithio dan amodau anodd i sicrhau ein bod yn ddiogel a chysurus â’n silffoedd yn llawn. 

Diolch o galon i chi i gyd. Mae Bethan a minnau yn gwneud ein gorau i 

fynd allan am wyth bob nos Iau i glapio ond gan ein bod ychydig yn 

ddiarffordd dim ond ein cymdogion agosaf sy’n ein clywed ond rydym yn 

clywed swn cyffelyb yn atseinio o gyfeiriad y dre. Braf hefyd yw gweld yr 

holl amrywiol enfysau mewn gwahaol leoliadau yn ein trefi a’n pentrefi. 

Mae ‘na ddwy hardd i’w gweld ar gerrig ar waelod rhiw Pencefn (gweler 

dde). Tra’n sôn am liwiau’r enfys, braf yw gallu llongyfarch Gwenno Me-

irion ar ei llwyddiant yn cipio’r ail wobr yn y gystadleuaeth “Gornest y 
Gacen” yn Eisteddfod T Urdd Gobaith Cymru yn ddiweddar. Dyma i chi 

lun o Gwenno â’i “Chacen Ffrwythau’r Enfys” i weithwyr allweddol. 

Mae’n chwithig iawn methu eich gweld ar y Sul ond gwn fod llawer 

ohonoch yn cael bendith a chysur trwy  wylio a gwrando ar fyfyrdodau, 

gwasanaethau ac oedfaon ar y teledu, y radio neu’r we. Mae  llawer o’n 

gweinidogion, yn eu mysg y Parchedigion Euron Hughes, R.O.Roberts, 

Christopher Prew, W.Bryn Williams ac Iwan Llewelyn Jones, yn gwneud 

eu gorau i ddarparu ar ein cyfer. Hwyrach fod angen ychydig o chwilota i 

ganfod yr hyn sydd ganddynt i gynnig ond mae’n werth yr ymdrech. Y 

mae `na restr o adnoddau addoli digidol i’w canfod ar safle we Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru hefyd os ewch i safle we  https://www.ebcpcw.cymru/cy/addoli-digidol/ 

Mae llawer ohonom sydd yn rhydd i fanteisio ar y cyfle i gael ymarfer corff dyddiol wedi crwydro’r fro yn ystod 

yr wythnosau diwethaf ac wedi cael cyfle i ryfeddu at harddwch y wlad o’n gwmpas â gweld byd natur yn ei holl 

ogoniant. Mae fel petai ein daear wedi cael cyfle prin i anadlu. Rydym 

wedi darllen hanesion am anifeiliaid gwyllt yn manteisio ar y cyfle i 

grwydro i lefydd anarferol, megis geifr y Gogarth yn cerdded strydoedd 

Llandudno. Rhyfeddol oedd clywed fod dyfrgi wedi bod yn crwydro o 

amgylch iard Huws Gray yn ddiweddar – dyma lun ohono a dynnwyd 

gan un o’r gweithwyr, sef Iolo Hughes. Mae Bethan a minnau wedi cly-

wed y gog yn canu lawer gwaith, rhan amlaf yn y coed yng nghyffiniau 

Brynmawr, i’r de o Ddolgellau ond ger Moel Ispri a Moel DROSODD ..  

https://www.ebcpcw.cymru/cy/addoli-digidol/


 
Offrwm i’r gogledd o’r dre hefyd. Cyn bo hir, 

os gwir yr ymadrodd canlynol “Amser y 
gwcw yw Ebrill a Mai, A hanner Mehefin, 
chwi wyddoch bob rhai”  byddwn yn ffar-

welio â hi. Fe ysgrifennodd Eifion Wyn 

gerdd  dan y teitl “ Canu’n iach i’r gog”. Mae ambell ben-

nill yn taro nodyn hynod o gyfredol y dyddiau dwys hyn. 

Mae’r bedwaredd bennill yn llawn gobaith ond y bennill 

olaf yn drist a thywyll. Gobeithio y bydd y sefyllfa yn 

gwella’n fuan ac y cawn chwerthin unwaith yn rhagor. 

Gyda’r holl dristwch a phryder  yn ein llethu y dyddiau 

hyn braf oedd gallu mwynhau rhaglen ysgafn ar S4C 

ganol mis Mai sef “Ken Hughes yn Cadw ni Fynd”. Seren 

y sioe oedd hen gyfaill i mi, sef Ken Hughes, cyn ben-

naeth Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. Cafwyd darlun o fywyd Ken yn ei gartref ym Mhentrefelin ger Cricieth 

yn ystod cyfnod o hunan-ynysu. Mae Ken yn gymeriad lliwgar ym mhob ystyr o’r gair a difyr a doniol oedd ei 

weld yn gwneud cacen sbwng am y tro cyntaf erioed dan gyfarwyddyd Eirian Wyn Thomas (Cacennau Cil y 

Coed), sef merch Gareth ac Ann Roberts.  

Mae’r argyfwng Covid-19 wedi taro pob agwedd o’n cymdeithas ac un sector sydd wedi dioddef yn arw iawn 

yw ein helusennau, yn eu mysg Cymorth Cristnogol.  Y mae’r Llywodraeth wedi  rhoi cyfraniad sylweddol i’r 

sector mewn ymdrech i sicrhau nad oes yr un elusen yn mynd i’r wal ond bydd colli ei phrif ffynhonnell o 

incwm am y flwyddyn, sef Wythnos Cymorth Gristnogol, yn ergyd i’r elusen. Cofier fod £8.5 miliwn wedi ei 

godi yn ystod yr Wythnos yn 2018/2019. Er na fydd yr amlenni arferol y cael eu dosbarthu eleni nid yw 

hynny’n golygu na allwn gyfrannu, dim ond inni wneud ychydig ymdrech. Dyma’r arweinaid a gefais gan An-

na Jane parthed gwahanol ddulliau o gyfrannu: 

1) Gallwch greu eich amlen electronig eich hun – ewch i Google a theipio “Christian aid e-envelope”  

2) Gallwch fynd i Google a theipio “Christian Aid Week”  

3) Dros y ffôn - 08080 006 006  (galwad am ddim sy’n cael ei gyfeirio i swyddfa Cymorth Cristnogol Llun-

dain)  Os ydych eisiau gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg gallwch ffonio Swyddfa Bangor 01248 353574. 

4) Ar hyn o bryd nid yw swyddfeydd Cymru’n gallu prosesu sieciau gan bod y staff i gyd yn gweithio o’u car-

trefi, ond mae staff ariannol swyddfa Llundain yn bancio yn wythnosol felly gellir anfon siec i: IPU Christian 

Aid, 35 Lower Marsh, Waterloo, LONDON, SE1 7RL. Serch hynny, gwell fyddai defnyddio un o’r opsiynau 

eraill.  

            Cofion atoch i gyd, 

             Dwyryd (ar ran y Swyddogion) 

Gadewch i mi orffen gyda gweddi o safle we Cymorth Cristnogol. 

GWEDDI DROS  WEITHWYR IECHYD YM MHOBMAN 

Dduw adferiad ac iachâd, diolch am weithwyr iechyd ym mhobman, sy’n caru’n aberthol yn y dyddiau heriol 
hyn gan roi lles eraill o flaen eu lles eu hunain, yn cadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau, yn cysuro’r gofidus 
a’r galarus, yn calonogi’r pryderus a’r bregus, yn gweithio i iachau ac adfer pobl sâl. Bydd yn dywysydd, yn 
gryfder, doethineb a gobaith iddynt. Gweddïwn y bydd rhai mewn awdurdod yn eu gwarchod gan gyflenwi’r 
offer diogel sydd ei angen arnynt ac i’w hymroddiad gael ei gydnabod gyda diolch dwfn wrth iddynt 
ddychwelyd adref yn lluddedig. A gweddïwn dros weithwyr iechyd dros y byd, sydd â’u hoffer diogelwch bob 
amser yn brin, ac nid nawr yn unig. Bydded i’r dyddiau rhyfeddol hyn ein harwain 

i ddealltwriaeth o’r newid sydd ei angen yn ein byd, 
newid fydd yn sicrhau ymdrech go iawn i fynd i’r afael ag 
anghyfiawnder sy’n golygu y penderfynir disgwyliad oes 
gan ddaearyddiaeth, a’n bod i gyd yn perthyn i’r un byd 
ac yn gweithio tuag at yr un nod. Amen.  

A chanu y buost wedyn 
   Bob diwrnod ar ei hyd, 
Fel pe na bai dorcalon 
    Na hiraeth yn y byd. 

Ac yna tewi a wnaethost, 
  A mynd fel finnau’n fyd 
Fel pe na bai llawenydd 
   Na chwerthin yn y byd. 


