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Annwyl gyfeillion, 
Daeth fy nhro innau unwaith eto i’ch cyfarch trwy 
gyfrwng y daflen fisol. Gobeithio eich bod yn mwynhau 
iechyd da ac yn edrych ymlaen at gyfnod yr Adfent a’r 
Nadolig, er mor gythryblus yw ein byd ar hyn o bryd. 
Mae’n gyfnod ansicr a phryderus i bawb ohonom ond 
mae yna lawer o bobl sydd mewn sefyllfa arbennig o 
fregus o ran cael dau ben llinyn ynghyd, gyda chostau 
hanfodion megis bwyd, ynni, tanwydd, trydan, nwy a 
morgeisi wedi codi’n sylweddol mewn byr amser. Ga’i 
ddiolch i bawb sydd wedi ymateb yn gadarnhaol i’n apêl 
am fwydydd a nwyddau ar gyfer y banc bwyd lleol. Fel 
arfer rydym yn cyfyngu’r apêl i gyfnod y Diolchgarwch 
ond fe fydd y blychau yng nghynteddau’r capel yn nod-
wedd barhaol o hyn ymlaen – gresyn fod angen y fath 
ddarpariaeth.  
Mae’n siŵr y byddwch chi, fel finnau, yn hel atgofion 
am Nadoligau’r gorffennol fel mae’r Ŵyl yn agosáu. Pan 
oeddwn yn fach roeddem yn byw ym Mrynffynnon a 
chofiaf nain Arfryn (Gellilydan), a oedd yn weddw 
erbyn hynny, ynghyd ag yncl Ieu, brawd fy nhad, yn 
cyrraedd bore Nadolig ar gyfer rhannu’r cinio hefo ni. 
Yna, mewn byr amser roedd yn amser te gyda brechda-
nau, mins peis, cacennau bach, cacen Nadolig a threiffl. 
Doedd neb gwell na mam am wneud mins peis gan iddi 
gael ei hyfforddi i wneud cacennau. Ac yna, ychydig 
oriau yn ddiweddarach roedd yn amser swper, 
brechdannau neu salad twrci – a chyfle i orffen y treiffl! 
Dwn i ddim ble roeddem yn rhoi yr holl fwyd. Y 
dyddiau hyn prin ein bod yn bwyta dim rhwng cinio a 
swper (ar wahan i ambell ffefryn o’r twb Roses). Doedd 
yncl Ieu ddim yn un am siopa Nadolig ac felly anrheg 
Nadolig fy chwaer a minnau ganddo bob blwyddyn yn 
ddieithraid oedd papur deg swllt. 
Fel y gwyddoch, y mae’r Gymdeithas wedi ail ddechrau 
yn ddiweddar. Diolch i bawb o Salem sydd wedi gwneud 
hyn yn bosib. Nid yw’r rhaglen yn un uchelgeisiol ond 
mater o gael y trên yn ôl ar y cledrau oedd hi eleni.  
Yn 1978 fe gyhoeddodd yr actores Ffrengig Simone Si-
gnoret hunangofiant dan y teitl gogleisiol “Nostalgia isn’t 
what is used to be!”, ond tybir fod y dywediad wedi’i 
fathu cyn hynny.  Tra’n sôn am y Gymdeithas, rwy’n 
siwr y gwnewch fwynhau’r talp o nostaljia a welwch ar 
y chwith .  
Hoffwn ddymuno Nadolig dedwydd i chi i gyd, 
            Cofion, 

           Dwyryd 

OEDFAON MIS RHAGFYR 2022 

Dydd Sul, Rhagfyr 4ydd - 10.00 a.m.  -  Uno yn y Tabernacl -Y Parchedig Euron Hughes 

Dydd Sul, Rhagfyr 11eg - 10.00 a.m. -Y Parch. Patrick Slattery  5.30 p.m. Carolau Undebol yn yr Eglwys Gatholig 

Dydd Sul, Rhagfyr 18fed- 10.00 a.m.  - “Naws y Nadolig” 

Dydd Sul, Rhagfyr 25ain - 9.30 a.m.  - Oedfa Bore Nadolig dan arweiniad ein gweinidog 

Cyngerdd Nadolig  
Côr Bro Meirion 

yng Nganolfan Pennal 
7.00 yr hwyr 

Nos Sul, Rhagfyr 4ydd 
Mynediad £8.00  

Plant ysgol yn rhad ac am ddim 



 

Y NADOLIG - GŴYL Y GOLEUNI  

Myfyrdod gan ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery. 

“ Mae’r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar 

y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth.” (Eseia 9:2.) 

“Ynddo fe roedd bywyd, a’r bywyd hwnnw’n rhoi golau i bobl. Mae’r golau’n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch, a’r 

tywyllwch wedi methu ei ddiffodd.” (Ioan 1:4+5.) 

Gŵyl y Goleuni yw’r Nadolig. Yn ein cartrefi, rhoddwn oleuadau ar ein coeden Nadolig ac yn ein ffenestri. Yn 

ein trefi rhoddir goleuadau llachar ar hyd y strydoedd, a choeden enfawr wedi ei goleuo’n lliwgar yn y sgwâr. 

Yn y Testament Newydd, Mathew a Luc sy’n adrodd hanes geni Iesu Grist, ac y maent yn sôn am ddyfodiad y go-

leuni nefol i’r byd. Yn ôl Mathew, seren ddisglair yn goleuo’r awyr a welodd y doethion, ac wrth ei dilyn fe ddae-

thant i Fethlehem, a chael hyd i’r baban Iesu gyda Mair ei fam. Pobl oeddynt yn chwilio yn y tywyllwch, ond 

chwilio a wnaethant gan edrych i fyny ar seren ddisglair. Wrth barhau i edrych arni, sylwasant, fel y dywed 

Mathew, ei bod yn teithio i le arbennig: “Dyma’r seren yn mynd o’u blaen nes iddi aros uwchben yr union fan lle 

roedd y plentyn.” (Math.2:9.) Cyfrinach llwyddiant y daith i’r doethion oedd iddynt gadw eu golygon ar y seren. 

Er hynny, bu bron iddynt syrthio i brofedigaeth un adeg ar y daith, drwy ostwng eu golygon i holi’r brenin an-

nuwiol hwnnw, Herod.  Ond fel gwir ddoethion, fe ddysgodd y rhain oddi wrth eu camgymeriadau. Codasant eu 

golygon eilwaith at y seren, a’r tro hwn, arweiniwyd hwy yn ddiogel i Fethlehem Jwdea lle ganwyd y baban Iesu.  

Boed i ninnau hefyd godi ein golygon i’r nefoedd, a dyheu gyda’r bardd O.M.Lloyd: 

‘O na welem ni olau – ei seren                                                                                                                     

 A phrysuro’n camau                                                                                                                      

 I Fethlem, i roi’n gemau                                                                                                                      

 O’i flaen Ef i’w lawenhau.’ 

Y mae Luc hefyd yn sôn am oleuni yng nghanol nos. (Darllen Luc 2:8-20.) Fel yn hanes y doethion, mae’r nos yn 

amlwg yn hanes y bugeiliaid hefyd, ac i ganol nos eu bywydau y daeth angylion, gan ddisgleirio golau Duw o’u 

hamgylch. “Ac roedd ysblander yr Arglwydd fel golau llachar o’u cwmpas nhw.” Fe ddigwyddodd hyn ganol nos 

pan oedd hi dywylla’.  Mae hyn yn atgoffa ni am frawddeg y proffwyd Eseia, “Mae’r bobl oedd yn byw yn y tyw-

yllwch wedi gweld golau llachar.” Mae lle i ofni ei bod yn nos arnom yn ysbrydol yng Nghymru heddiw, ac mae’n 

well gan lawer aros yn nhywyllwch anghrediniaeth a phechod ein hoes nag ymateb i oleuni’r Efengyl. Ond nid 

felly’r bugeiliaid, ac aethant ar frys i weld yr hyn oedd wedi digwydd. Mae yn hanes y bugeiliaid neges arbennig i 

ninnau hefyd. Dywed Luc wrthym i’r bugeiliaid ddychwelyd i’w gwaith “gan ganmol a moli Duw am bopeth roed-

den nhw wedi’i weld a’i glywed.” Onid felly y dylai fod yn ein hanes ninnau hefyd? 

Un o nodweddion goleuni yw ei fod yn dileu’r tywyllwch. Onid hynny a wnaeth yr Arglwydd Iesu wrth ddod i’n 

byd? Llewyrchodd haul ei gariad lle bynnag yr âi, a thrwy angau’r groes, fe’n sicrhaodd na all holl alluoedd y tyw-

yllwch ddiffodd fflam ei gariad. Fe fynegir hyn yn rymus yn emyn George Rees (541 C.Ff.) 

‘Cans llosgi wnaeth dy gariad pur bob cam,                                                                                    

 Ni allodd angau’i hun ddiffoddi’r fflam.’ 

Credwn fod fflam cariad Iesu Grist yn dal i gynhesu calonnau ei ddilynwyr, ac yn eu galluogi i orchfygu holl al-

luoedd y tywyllwch.  Plant y goleuni yw Cristnogion. Mae goleuni yn llewyrchu orau pan fo’r tywyllwch dduaf. 

Fe ddylai hyn fod yn gysur inni, ac yn sbardun i ni ddal ati. Meddai Paul, “Mae’r nos bron mynd heibio, a’r diwr-

nod newydd ar fin gwawrio.  Felly gadewch i ni stopio ymddwyn fel petaen ni’n  perthyn i’r tywyllwch, a pha-

ratoi’n hunain i frwydro dros y goleuni.” (Rhuf.13:12.) 

Dymunwn i chwi oll, bendith y Nadolig, bendith Gŵyl y Goleuni, a’r llawenydd o wybod fod Iesu Grist yn 

Oleuni’r byd, ac yn Oleuni i bwy bynnag sy’n credu ynddo Ef. 

NODYN GAN EIN TRYSORYDD 

Bydd y Llyfrau’n cau ar yr 20fed o Ionawr, 2023. 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 2022.                 John Cadwaladr                                  


