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Annwyl gyfeillion, 

Daeth fy nhro i unwaith eto i’ch cyfarch trwy gyfrwng y daflen fisol.  

Mae misoedd 2020 wedi gwibio heibio a phob un ohonom yn chwilio am arwyddion fod y cymylau yn codi a 

rhyw arlliw o haul ar fryn.  Ar un adeg yn ystod yr haf roeddem yn canmol ein hunain wrth weld y sefyllfa yn 

gwella ac yn edrych yn addawol, yn arbennig felly yng Ngwynedd a Môn. Ond, yn anffodus daeth tro ar fyd ac er 

bod y sefyllfa yn weddol yng Ngwynedd y mae siroedd y de wedi gweld cynnydd sylweddol yn y niferoedd sydd 

wedi eu heintio, a llawer o rheiny wedi eu heintio gyda’r amrywiolyn o’r haint. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi 

gwahardd addoldai rhag cynnal oedfaon ac rydym wedi trio hyd eithaf ein gallu i gynnal o leiaf dwy oedfa bob mis 

yn Salem ers mis Medi. Llwyddom i gynnal  gwasanaeth Naws y Nadolig bendithiol iawn bore’r Sul cyn y Nadolig  

- diolch i bawb a gymerodd ran, yn enwedig felly y Parchedig Patrick Slattery am ei anerchiad amserol ar arwyd-

docad y Dorch Adfent. Diolch o galon i Mrs Helen Parry am ddarparu torch hyfryd ar ein 

cyfer eto eleni, a hithau yng nghanol ei phrysurdeb. Byddai’n llwm yn y capel heb y dorch 

a’r goeden Nadolig fach a ddarparwyd gan Mrs Ann Roberts. Fel y gwyddoch, roedd yn 

fwriad gennym i gynnal oedfa Gymun fer bore’r Nadolig ond yng ngoleuni y dirywiad yn y 

sefyllfa, penderfynodd y swyddogion mai doethach fyddai canslo’r trefniant am eleni. 

Serch hynny, mae’r eglwys Gristnogol wedi darparu cysur a lloches i bobl  ar hyd y canri-

foedd ac felly fe agorwyd drysau Salem am hanner awr bore Nadolig rhwng 9.30 a 10.00, 

rhag ofn y byddai rhywun yn dymuno troi i mewn am air tawel o weddi. Daeth pump oho-

nom ynghyd i ddangos ein bod ni “yma o hyd”. Fe adroddodd Mr Terry Lloyd (gweler dde) 

yr adnodau o efengyl Luc 2 sydd yn sôn am brofiad y bugeiliad a’r angylion ac fe ddarllen-

nodd Mr Peter Jones fyfyrdod byr o waith Mr Tecwyn Owen, ynghyd â gwed-

di. Yna, goleuwyd y gannwyll olaf yn y dorch, sef yr un wen yn y canol, 

cannwyll Crist (gweler dde). Diolch i Peter am ofalu am y trefniadau ac i Me-

gan, ei ferch, am ddarparu cerddoriaeth addas ar y piano.  

Mae’r arweiniad diweddaraf a gafwyd gan Eglwys Bresbyteriadd Cymru ar y 

23ain o Ragfyr yn nodi fod rhyddid eglwysi i gynnal oedfaon yn eu hadeiladau 

yn parhau - mae hynny yn cydfynd ag arweiniad y Llywodraeth. Serch hynny, 

mae’n nodi yr angen i bob eglwys ddwys ystyried y sefyllfa yn lleol a’u 

hamgylchiadau unigryw unigol. Rydym wedi nodi ein bwriadau ar gyfer mis 

Ionawr ar yr ail dudalen ond fel yr wyf wedi datgan, ni allwn warantu y 

byddwn yn gallu gwireddu y bwriadau hynny. Mae llawer o gapeli wedi bod yn cynnal oedfaon trwy gyfrwng 

Zoom dros y misoedd diwethaf ac mae gan nifer o’n haelodau brofiad o wasanaeth o’r fath oherwydd nos Sul, 

Rhagfyr 13eg cynhaliwyd gwasanaeth Naw Llith a Charol  Cytun ardal Dolgellau trwy’r cyfrwng hwnnw. Diolch i 

Mr Stephen Rowe, y Parchedig Tim Webb a Mr Elfed Lewis am y trefniadau effeithiol. Fe welwch gyfran o’r rhai 

a oedd yn “bresennol “ yn yr oedfa yn y llun isod. Mae’r llun yn dangos yr hyn sydd i’w weld ar y sgîn mewn 

sesiwn Zoom. Mae maint y sgriniau bach yn ddibynnol at y nifer sydd yn ymuno. Gellir ymuno trwy gyfrwng ffôn 

eitha` modern,  iPad, gliniadur neu gyfrifiadur confensiynol. 

Pe bawn i am drefnu oedfa Zoom buaswn yn anfon gwahod-

diad i chi trwy e-bost; ar yr amser penodol byddai angen i chi 

glicio ar y gwahoddiad yn yr e-bost ac yna busawn yn rhoi 

mynediad i’r cyfarfod i chi. I hyn weithio byddai angen lawrl-

wytho app Zoom o’r we o flaen llaw ond tasg hanner munud 

yw honno. Hefyd, os nad oes gennyf eich cyfeiriad e-bost 

bydd angen i chi anfon neges i fy hysbysu ynglŷn â hynny—

dwyryd@gmail.com. Os nad ydych wedi mentro hyd yma, 

beth am roi cynnig arni? Nid yw’n fawr o dasg - dwi’n .... ➔   



siwr y byddai llawer un, boed yn ifanc neu yn hŷn yn cadarnhau hynny.  

Deallaf hefyd nad yw Mrs Gwen Jones wedi bod yn dda yn ddiweddar a’i bod yn aros gyda’i mab Islwyn yn 

Wrecsam ar hyn o bryd.  Rydym yn cofio atoch yn annwyl iawn, Gwen, ac yn dymuno adferiad buan i chi. 

Deallaf hefyd nad yw Mr Peter Johnson, gŵr Mrs Ann Johnson, sydd yn ymweld â ni yn achlysurol yn Salem, 

wedi bod yn hanner da yn ddiweddar ond y newyddion diweddaraf yw ei fod ychydig yn well  a’i fod wedi 

dychwelyd i’w gartref o’r ysbyty. Da clywed hynny. Siwr y caiff pob gofal gan Ann. 

Ar nodyn hapusach, hoffwn ddymuno penblwydd hapus iawn i Mrs Ann Osmond Jones ar Ionawr 10fed. 

Wel, hefo lwc, bydd cyfran helaeth o’r haelodau yn derbyn y brechlyn gwrth-Cofid yn ystod y tri mis nesaf. 

Gobeithio y bydd hynny yn caniatau i ni ddychwelyd i sefyllfa mwy normal. 

Felly, gyda hynny mewn golwg, ga’i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. 

           Dwyryd (ar ran y swyddogion) 

DIOLCH GAN GYMORTH CRISTNOGOL   

Y mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol 

iawn i bawb fe dybiwn, gan gynnwys 

elusennau. Mae’r Llywodraeth wedi 

cynnig cefnogaeth i elsusennau ar ffurf 

grantiau ond nid yw hynny wedi gwneud 

yn iawn am yr incwm a gollwyd. Mae 

ardal Dolgellau yn arfer casglu dros 

£2,000 tuag at Cymorth Cristnogol trwy 

gyfrwng y casgliad a wneir yn ystod 

Wythnos Cymorth Cristnogol  ond wrth 

gwrs, nid oedd hynny’n bosib` eleni. Braf 

felly oedd cael gwneud rhywbeth bach i 

helpu’r achos a hynny trwy brynu cardiau 

Nadolig yr eleusen. Fel y gwelwch o’r lly-

thyr o ddiolch a dderbyniwyd gan Llinos 

Roberts o Gymorth Cristnogol, 

gwerthwyd gwerth  £533.70 o gardiau yn 

yr ardal hon, gyda elw o £91.30 yn deillio. 

Cyfran Salem o’r gwerthiant oedd £169.80 

- swm anrhydeddus iawn. Fel y dywedir 

yn un o hysbysebion archfarchnad 

adnabyddus, “Every little helps!” 

OEDFAON MIS IONAWR 2021  
Ionawr  3ydd – Dim oedfa  

Ionawr 10fed  - Dim oedfa - gofynnwyd i’r Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen ohirio ei ymweliad 

Ionawr 17eg - 10.00 y bore  - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau   *gweler isod 

Ionawr 24ain - Dim oedfa 

Ionawr  31ain - 10.00 y bore  - Y Bnr. Andrew Settatree, Caeathro  *gweler isod 

*Mae posibilrwydd cryf  byddwn yn troi yr oedfaon a nodir ar gyfer y 17eg a’r 31ain yn oedfaon a gynhelir 
trwy gyfrwng Zoom. Byddai modd cael Oedfa Gymun Zoom ar y 17eg, mae’r Parchedig Patrick Slattery wedi 
mynegi parodrwydd i ymgymryd â hynny. Y mae’r rhai a oedd yn bresennol yn yr oedfa ar Ragfyr 20fed eisoes 
wedi mynd â Chymun parod adref hefo nhw ar gyfer y fath amgylchiad. Os hoffech gael Cymun parod dewch i 
gysylltiad  - dwyryd@gmail.com  neu 01341 423 494  
                                                      CYFARFODYDD GWEDDI  (trwy gyfrwng Zoom) 

Nos Iau, Ionawr 7fed, 7 o’r gloch yr hwyr  - Cyfarfod gweddi Dechrau’r Flwyddyn (Cyfrwng 

Cymraeg) 

Nos Sul, Ionawr, Ionawr 24ain, 6 o’r gloch yr hwyr - Cyfarfod Gweddi Wythnos Weddi dros Un-

deb Cristnogol                           (Gwahoddiadau Zoom i ddilyn trwy e-bost) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Edrych yn ôl ac edrych ymlaen” gan y Parchedig Patrick Slattery 

“Dysga ni i wneud y gorau o’n dyddiau, a gwna ni’n ddoeth”. Salm 90:12.  Beibl.net. 

Ar ddechrau blwyddyn newydd yr ydym yn tueddu i edrych yn ôl ar yr hen flwyddyn yn ogystal ag 

edrych ymlaen at y flwyddyn newydd.  

Trwy edrych yn ôl gallwn ddweud diolch wrth Dduw fod 2020 drosodd. Roedd hi'n flwyddyn anodd ac 

ofnus iawn i ni i gyd. Mae Cofid-19 wedi newid pob un ohonom mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Ond 

rhaid i ni  fod yn optimistaidd a gobeithio ein bod wedi newid er gwell. Rydym eisoes yn meddwl am y 

flwyddyn newydd hon, sef 2021. Beth fydd yn dod i ni? Beth fydd yn digwydd i ni yn ystod y flwyddyn 

hon? Un o ddirgelion bywyd yw na wyddom beth a ddigwydd i ni yn y dyfodol. Fel Cristnogion yr 

ydym yn ymddiried yn Nuw a byw un dydd ar y tro, gan geisio gwneud ei ewyllys Ef. Dywedodd 

Abraham Lincoln yn aml ; ’Ni wn beth mae’r dyfodol yn ei ddal, ond gwn pwy sy’n dal y dyfodol.’ Fel 

Cristnogion ar ddechrau'r flwyddyn newydd yr ydym i gyd eisiau bod yn bobl well. Dylai ein ffydd 

Gristnogol fod wedi tyfu ac aeddfedu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Ond ydy hyn wedi digwydd?  Ydy ein ffydd ni yn gryfach heddiw na 

blwyddyn yn ôl? A ydym ni yn well Cristnogion heddiw nag yr 

oeddem ni flwyddyn yn ôl?  Os ydym yn well Cristnogion ai pheidio, 

dwi’n mynd i gyfeirio at ddau beth all ein helpu ni i  dyfu fel 

Cristnogion yn ystod y flwyddyn newydd hon o 2021. 

Gadewch i ni edrych yn ôl yn ddiolchgar. 

Mae sawl ffordd o edrych yn ôl. Mae cadw dyddiadur yn ffordd dda. 

Mae cadw dyddiadur yn hanfodol i mi fel pregethwr i wneud yn siŵr nad wyf wedi pregethu'r un 

bregeth i chi eildro. Mae cadw dyddiadur yn ffordd dda o gofnodi achlysuron arbennig a phwysig 

mewn bywyd. Pan mae’r cof yn pallu gallwn droi at ein hen ddyddiaduron i gadarnhau rhyw achlysur 

neu ddigwyddiad. Ceir adegau mewn bywyd  pryd y dylem edrych yn ôl a rhoi diolch. Gwelwn yn y 

Beibl sut roedd Dafydd y Salmydd yn edrych yn ôl yn ddiolchgar. Mae Dafydd wedi cyfansoddi sawl 

Salm o ddiolchgarwch i Dduw, i’w ganmol Ef am ei gariad a’i drugaredd tuag ato. Ysgrifennodd yn Salm 

52:9; " Diolch iti hyd byth am yr hyn a wnaethost.” 

Dylem ni hefyd fod yn fwy diolchgar a darllen rhai o'r Salmau hyn 

fyddai’n ein hannog. Trwy edrych yn ôl dros 2020  mae'n debyg 

bod gennym  feddyliau cymysg am rai digwyddiadau hapus a rhai 

nad oedd mor hapus - ‘Amser gwynfyd, amser croes.’ Mae hyn yn 

wir am fywyd wrth inni deithio trwy'r byd hwn. Mae'n debyg y 

flwyddyn newydd hon bydd cymysgedd o ddigwyddiadau da a 

ddim mor dda i bawb ohonom.  Eto, yn ystod holl gymhlethdodau 

bywyd gall pawb ddiolch i Dduw am ei bresenoldeb cyson a’i 

gefnogaeth ffyddlon i ni  drwy gydol y blynyddoedd. Diolch i Dduw am ein gwneud yn gryf yn ein 

ffydd, a diolch iddo am bob cyfle i dyfu ac aeddfedu fel Cristnogion. Felly, gadewch i ni edrych yn ôl  a 

rhoi diolch i Dduw am y flwyddyn  a aeth heibio. Diolch iddo am ein cadw ni yn ddiogel a iach rhag y 

coronafirws.  Heb ein ffydd a chred ble fydden ni?  Mae dechrau blwyddyn newydd a phennod newydd 

yn ein bywydau yn wir yn amser i gyfri` ein bendithion ac  i edrych yn ôl yn ddiolchgar.             ➔ 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR JOHN CADWALADR 

Bydd llyfrau'r Eglwys yn cau ar yr 20fed o Ionawr, felly os nad ydych wedi cael cyfle i gyfrannu 

hyd yma, nid yw'n rhy hwyr. Yn anffodus ychydig o wasanaethau gynhaliwyd eleni oherwydd y 

pandemig ond nid yw hyn wedi effeithio ar ein treuliau i gynnal yr Eglwys a'r adeiladau. Os hof-

fech gysylltu ynglŷn â'ch cyfraniad, fy rhif ffôn yw 01341 423741. O ganlyniad i'r haint, mae rhai wrth 

reswm yn anhapus i fynychu llefydd cyhoeddus a phetai’n well gennych anfon siec fy nghyfeiriad yw :- 

Cefnydd, Ffordd Pencefn, Dolgellau LL40 2YP.  Diolch am eich cydweithrediad. Cadwch yn saff.    JC 



Gadewch i ni edrych ymlaen mewn gobaith. 

Yn wir, ceir adegau pan mae ein ffydd ar brawf. Mae rhai ohonom wedi cael profiadau o hyn  yn     

ystod 2020. Mae cyfyngiadau Cofid-19 wedi  rhoi prawf ar ein ffydd. Weithiau rydym yn teimlo’n isel 

ac yn edrych yn ôl yn hiraethus ar amseroedd gwell yn ein bywydau. Pan mae ein ffydd 'ar y creigiau' 

mae’n haws edrych yn ôl mewn hiraeth nag i edrych ymlaen mewn gobaith. Mae rhai pobl heddiw yn 

cyfeirio at yr hen ddyddiau pan oedd y capeli yn llawn a gweinidog i ofalu am bob capel. Dim prinder 

pregethwyr, blaenoriaid, ysgrifenyddion, trysoryddion, organyddion. “The Good Old Days of Bible 

Black.” Ond mae’r amseroedd wedi newid, a rhaid i’r eglwys fod yn barod i newid. Ond ni fydd rhai pobl 

yn newid ac nid ydynt am newid. Ni allant dderbyn bod  rhaid inni newid ac arallgyfeirio i oroesi ac i 

ddiogelu dyfodol yr eglwys. Eu hagwedd yw ‘Mae’n ddigon da i ni fel ag y mae’, ac maent yn trio cysuro 

eu hunain wrth siarad am y gorffennol yn barhaus.          

Mae cyfyngiadau Coid -19 wedi ein dysgu nad yw’r eglwys wedi ei chyfyngu i adeilad. Pan fydd y capel 

ar gau mae gwaith yr eglwys yn mynd yn ei flaen mewn llawer dull. Efallai ei fod yn wasanaeth ar y we, 

neges ar y ffôn neu'n lythyr fel rydych chi'n ei ddarllen `nawr. Efallai eich bod yn addoli adref ac yn 

darllen eich Beibl ac yn treulio cyfnod mewn myfyrdod gyda Duw. Yr aelodau yw’r eglwys nid yr 

adeilad.  

Mae rhai yn beirniadu pobl ifanc am beidio â dod i’r capel. Y gwir yw fod diwylliant pobl ifanc yn hollol 

wahanol i’n ddiwylliant ni. Cawsom ein magu i etifeddu'r Ffydd Biwritanaidd. ‘‘Crefydd y blychau 

sgwâr.’ Nid oedd gennym unrhyw dewis fel ieuenctid. Bu’n rhaid inni ufuddhau i’n rhieni. Bu’n rhaid 

inni fynychu’r Ysgol Sul ac ymaelodi yn y capel. Heddiw mae gan y bobl ifanc hawliau a’r rhyddid i 

ddewis drostynt eu hunain. Os crefydd y blychau sgwâr yw’n crefydd ni,  crefydd di-gapel, crefydd 

fentrus a radicalaidd yw crefydd y bobl ifanc. Ac maent yn weithgar ac yn gwneud llawer newid yn y 

gymdeithas er gwell ac yn siŵr o lwyddo. Dylem fod yn ddiolchgar fod cymaint o bobl ifanc yn 

Gristnogion ymarferol.  Efallai y dylem adael y gorffennol  ac edrych ymlaen mewn gobaith. Rhaid inni 

fentro i arbrofi a newid ac edrych ymlaen mewn gobaith. 

Dylem ddechrau'r flwyddyn newydd yn optimistaidd, yn gadarnhaol, gan ddefnyddio pob cyfle i rannu 

ein cariad Cristnogol gyda phawb. Mae angen inni adael Duw ein newid ni, ac i newid ei eglwys. Mae 

gennym gyfle gwych o’n blaen y flwyddyn newydd hon. Gadewch i ni edrych ymlaen mewn gobaith. 

Wrth ysgrifennu'r geiriau hyn, clywais y newyddion bod brechlyn Rhydychen bellach wedi'i 

gymeradwyo. Mae hyn yn newyddion da i ni i gyd. Rydym yn edrych ymlaen at gael ein brechiad a 

chael ein diogelu rhag coronafirws. Rhaid inni gadw’r ffydd a byw mewn gobaith.  

Rydyn ni i gyd yn gobeithio y gallwn ni ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd yn fuan ac y gallwn ni 

fynychu Salem a chanu ein hoff emynau eto. Yn y cyfamser gadewch inni wneud ein gorau glas i gadw 

ysbryd y Nadolig yn fyw trwy fyw bywydau heddychlon a chariadus a fydd, gobeithio, yn dylanwadu ar 

eraill i fod eisiau adnabod ein Duw. 

GWAITH Y NADOLIG gan Mererid Hopwood 

I orffen y myfyrdod hwn carwn ddymuno blwyddyn newydd hapus ac 

iach i chi ac i’ch anwyliaid. 

1 Mae gwaith y Nadolig yn dechrau 

pan ddaw dydd Nadolig i ben,                                                                     

pan fydd Santa ‘di throi hi am adre 

a’r goeden yn ddim byd ond pren. 

3Bryd hynny y mae angen angylion  

i dorchi’u hadenydd go iawn,                                                            

 a bryd hynny mae angen lletywyr 

all wneud lle er bo’r llety yn llawn. 

5 Mae ’na alw am gast drama’r geni 

drwy’r flwyddyn i weithio’n gudd,                                                   

am fod gwaith y Nadolig yn anodd, 

yn ormod o waith i un dydd.   

                    

 2 Pan fo’r tinsel yn saff yn yr atig   

yn angof mewn dau neu dri blwch,                                                                      

y cyfarchion a’r cardiau ‘di’u llosgi  

ac “Ysbryd yr Ŵyl” yn hel llwch. 

 

4 Yr un pryd mae galw am fugail  

i warchod y defaid i gyd,                                                                         

fel mae galw am ddoethion a seren  

i egluro tywyllwch y byd. 

                          


