Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon. Ebrill 2020
YR WYTHNOS SANCTAIDD

PENTECOST

Pasg ydi’r wyl bŵysicaf yng nghalendr y

Gair gan y Gweinidog .
Testun sgwrs pawb ohonom ers wythnosau yw’r coronofirws sydd nid yn unig wedi newid ein patrwn byw ond sy’n
feithio ar bob rhan o’n byd. ‘Rydych wedi sylwi ‘rwy’n siwr
rai o’r geiriau glywn ni yn ystod y cyfnod hwn

efar

‘Peidiwch teithio’.Y rheswm dros y cais yw rhwystro’r firws
rhag lledu a lleihau’r pwysau ar y rhai sy’n gweithio yn
rheng flaen ein gwasanaeth Iechyd. Cais syml ydyw mewn
gwirionedd, ond yr hyn sy’n siom ac yn warthus yw fod rhai mor bengaled ac
yn anwybyddu’r cais.
Gair arall yw ‘Dathlu’.Clywir y gair wrth drafod sut fyddwn yn dathlu
wedi’r cyfnod hwn. Teimlaf na ddylem gynnwys y gair yn ein trafodaethau
oherwydd,sut allwn ddathlu pan gofiwn am deuluoedd a gollodd eu hannwyliaid ac am weithwyr gwasanaeth iechyd a aberthodd eu bywydau .wrth ofalu .
Dau air arall sy’n amhrisiadwy i’w clywed yw :‘Diolch’a ‘Gobaith’. Mae’r
curo dwylo ar nos Iau yn fynegiant o’n gwerthfawrogiad i weithwyr y
gwasanaeth iechyd , yn cydnabod eu dewrder a hwythau heb gael yr adnoddau
digonnol ar ddechrau’r frwydyr. Tristwch yw nodi fod y ddarpariaeth yn parhau yn annigonol. Ydi mae’n gwella, ond nid yw’n ddigon da.
Diolchwn
hefyd i bawb sy’n parhau i weithio ym mha faes bynnag i sicrhau fod
gwasanaethau ar gael i ni

Cristion ac ‘roedd y Pasg eleni yn
wahanol i arfer. Bydd rhai’n
meddwl fod Gŵyl y Pasg yn wyl o ddydd Gwener y Groglith hyd Sul y Pasg
ond mewn difri mae’r wyl yn parhau am nawdeg diwrnod. Mae’r cyfnod yn
cynnwys pedwardeg diwrnod o dymor y Grawys ( dim yn cyfri’r Suliau ) cyn y
Pasg a pumdeg diwrnod ar ôl y Pasg sy’n cynnwys dydd Iau Dyrchafael a’r
Sulgwyn.
Cynhelir y Pentecost eleni ar Sul ola mis Mai. Llyfr yr Actau sy’n rhoi’r
adroddiad : ‘Yn gynnar ar fore Sul y Pentecost, pan oedd disgyblion Iesu
gyda’i gilydd, digwyddodd rhywbeth rhyfedd . Wrth ddisgrifio’r digwyddiad ,
dywedodd y disgyblion fod gwynt nerthol wedi rhuthro o’r nef a llenwi’r holl
dy a’i swn. Yna gwelsant dafodau bach o dan yn aros am eiliaid ar ben pob
peron oedd yno . Ond nid oedd y gweld a’r clywed i’w gymharu a’r hyn a
deimlent o’u mewn’ Llythyr y Galatiad sy’n dweud be yw ffrwythau’r Ysbryd
sef cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni,
ffyddlondeb, addfwynder a hunanreolaeth.

Gyda ‘Gobaith’ mae rhestr ein gobeithion yn cynnwys mynd allan, cyfarfod
ffrindiau; addoli ar y Sul; cwtch i’n hwyrion a’n hwyresau , a nifer o rai eraill,
ond ein blaenoriaeth yw gweld y cyfnod hwn yn dod i ben , gweld nifer o
farwolaethau yn cyrraedd dim, darganfod brechlyn ( vaccine) a chael digon o
ddefnyddiau i amddiffyn y rhai sy’n dod i gysylltiad a’r firws.
Dau air arall ‘rydym yn meddwl amdanynt fel eglwys yn y cyfnod yma ydy
‘Lladrad a Llanast achos dyna ddarganfuwyd yn Salem ganol y mis. Diolch am
bryder cymaint ohonoch a’r cwestiwn ofynnir gennych yw ; ‘Sut all pobol
wneud hyn mewn cyfnod mor ddyrys a chymaint o bryder a phoen beth
bynnag? Mae’r ateb yn syml – does dim ffiniau i ddrygioni. Cywilyddiwn
gyda’r digwyddiad ac mae’n drist cofnodi fod sawl adeilad a chartref wedi
cael yr un profiad yng Nghaernarfon yn ddiweddar.Wyneb yn wyneb a phrofiadau bywyd, sut wnawn ymateb ? Cofiwn eiriau ein Harglwydd ar ddiwedd
Efengyl Mathew : ‘Gallwch fod yn siwr y byddaf i gyda chi bob amser ‘ a
geiriau’r Salmydd :’Mae’r corff a’r meddwl yn pallu, ond mae Duw’n graig
ddiogel i mi bob amser’
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HUNODD.
Dydd Iau 9ed Ionawr bu farw Mrs Euronwy Mair Williams, Brig yr Allt,
26 Cae Gwyn. Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladdol yng nghapel
Gorffwys, Ffordd y De, Caernarfon dydd Gwener 17 Ionawr. Yn y
gwasanaeth myfyriwyd ar y geiriau ‘Gofala amdano’ o ddameg y Samariad Trugarog. Rheswm i mi ddewis y geiriau hynny yw fod y geiriau’n crynhoi persenoliaeth Euronwy. Medr llawer ohonom dystio i’w gofal, ond y rhai
all dystio fwyaf yw ei phriod Billy a’i mab John Llewelyn,Kate ei briod a’u
plant Awel ac Efa a ddaeth a chymaint o fwynhad i Euronwy a holl aelodau’r
teulu. Siaradodd John yn annwyl iawn wrth fynegi gwerthfawrogiad am ei fam.
Cydymdeimlwn yn ddwys a’r teulu yn eu galar.
Dydd Gwener 25ain o Ionawr bu farw Mrs Mair Jones, Cynfi, Ffordd Bethel.
Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladdol yng Nghrematoriwm Bangor,dydd Iau, 6
Chwefror. Rhoddwyd teyrnged gan Ffion ar ran y teulu a chan fod gŵyl
cyflwyno Iesu yn y deml newydd ddigwydd yng nghalendr yr eglwys,
myfyriwyd ar yr hanes. Yn yr hanes cawn gyfeiriad at ofal, pryferthwch a diolchgarwch ac ‘roedd rhain yn amlwg ym mywyd Mair. Mynegodd Ffion ddyled
y teulu i’w mam heb anghofio ei diweddwar chwaer Eirlys oedd angen gofal
ychwnaegol ac fe’i cafodd yn llawen gan Mair a’i phriod Eric . Cydymdeimlwn
â Ffion a Neil, Alwena a Peter a’u teuluoedd
COLLI PERTHYNAS
Mr Meirion a Kelly Owen ,Tŷ Capel Seilo ym marwolaeth tad Kelly. Mr Alun a
Haf Jones, Gwyddfan, Llys Meirion ym marwolaeth chwaer Alun.
Ms
Vera Owen, 98 Tre’r Gof ym marwolaeth ei brawd.
Mr Rhys a Vera Prytherch, Tŷ Fry, Ffordd Llanberis ym marwolaeth sydyn Mrs
Sue Prytherch ,Prysgol , Sgwar Uxbridge . Gwyddom am gysylltiad teulu Prysgol â Salem ers blynyddoedd ac i’r teulu brofi sawl profedigaeth drom.
Cofiwn am deuluoedd eraill sy’n galaru: Mr Elwyn a Lallie Griffiths , Stryd
Dinorwig a Mr John Howard a Gwenno Jones.Madryn, Cae Gwyn.
Wrth baratoi’r Llinyn Arian cawsom newyddion trist am farwolaeth Sister Jane
Eryl Jones a fu’n aelod yn Salem cyn symud lawr i’r de. Meddyliwn am ei phriod a’i merch Sian a’i theulu.
‘Rho im yr hedd , na ŵyr y byd amdano’ ( Emyn 787 C Ffydd)…..
O rho yr hedd na all y stormydd garwaf
ei flino byth na chwerwi ei fwynhad
pan fyddo’r enaid ar y noson dduaf
yn gwneud ei nyth ym mynwes Duw ein Tad.
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YN YR YSBYTY
Mr Eric Jones ,23 Bryn Rhos, Rhosbodrual—Ysbyty Eryri
CYFNOD YN YR YSBYTY.
Mrs Lorna Billingurst, Anned Wen, 12 Glan Seiont.
Mrs Menai Roberts, Robell, Ffordd Bethel
Miss Nerys Jackson, ,35 Caeau Bach.
LLONGYFARCHIADAU
Rhian Meleri a Chris Garlick, Tafarn Hen, Dinas ar enedigaeth Caio Rhys,
brawd i Seren Alaw a Morgan Rhys,ac i Nest a Gwilym am ddod yn Nain a
Taid unwaith eto ac i Mamgu Glyn Rhosyn
Mari Gwenllian a Glyn Price 30 Cae Berllan ar enedigaeth ac i Derwyn a
Rhiannon Roberts ar ddod yn Daid a Nain unwaith eto.
Awen Davies Jones a Sion Emlyn Jennings 10 Stryd William ar enedigaeth
Twm Emlyn brawd bach i Nel Sion.
Sioned a Dylan Wyn Owen, Y Berllan , Glan Beuno ar enedigaeth Greta Alaw
ac i Mrs Carys Owen ar ddod yn Nain unwaith eto.
Mrs Wendy Griffiths , 36 Bron y Garth ar ddod yn Nain unwaith eto.
Mr Aaron Davies ar ddod yn Daid am y tro cyntaf ac i Mrs Menai Davies fod
yn Nain hŷn.
Dymunwn yn dda i Mrs Janet Roberts, Bryn Afon, Mrs Ann Jones Roberts a
Mr Gwilym Pritchard ar eu hymddeoliad

AELODAU
NEWYDD ;

Yn oedfa Gymun
bore Sul cyntaf yn
2020 croesawyd
Mrs Gwenllian
Roberts, Mrs Elen
Wakefield Jones ,
Mrs Buddug Jones a
Freya y ci!, Mrs
Megan Evans, Mrs
Bethan Owen a
Mrs Rhian Tomos

Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL
Cartref Marbryn Caernarfon : Mr Gareth Lee.
Cartef Golwg y Wyddfa, Llanberis : Mrs Gweneirys Jones.
Cartref Bryn Meddyg, Llanaelhaearn: Mr Bob Roberts.
Cartref
Bryn Seiont Newydd—Mr Eifion Roberts.
Cyflwynwn ein cyfarchion cynhesaf i’r rhai sy’n gaeth i’w cartref a’r rhai sydd
wedi derbyn triniaeth yn ddiweddar.
PENBLWYDD CAPEL SALEM .
Fel arfer byddwn yn dathlu ar ail Sul yn Mai drwy gynnal Gŵyl Bregethu a
mynd am ginio’r Sul. Gwahoddir gweinidogion o bell ac agos i arwain yr
addoliad. Hefyd ar y Sul gwneir casgliad arbennig ,y cyntaf o ddau a wneir yn
ystod y flwyddyn ;Casgliad Gwelliannau a Diolchgarwch yn Hydref.
Oherwydd yr amgylchiadau ni rennir yr amlen fel arfer ond os dymuna
unrhyw aelod sy’n bancio ar lein gyfrannu i Gasgliad y Gwelliannau neu i
gasgliad arferol y Sul cysylltwch â thrysorydd y capel am fanylion cyfrif
Salem neu cewch ddanfon siec. Calonogol oedd clywed aelod yn dweud ei bod
yn rhoi casgliad y Sul fel arfer yn amlen y capel ac yn edrych ymlaen am y Sul
pan gaiff ddod i’r oedfa i’w roi yn y blwch casglu —trefnwn fan Securicor!

Mi fydd Wythnos Cymorth Crisntogol yn wahanol iawn eleni, ac mae
Cymorth Crisntogol wedi dweud y bydd yr wythnos yn digwydd 'ar lein'.
Fe wnawn ni yn Salem geisio rhannu gymaint o wybodaeth ac y
gallwn drwy ebost; ond y ffordd
orau i gael manylion am yr Apel a
gwaith CC ydy drwy fynd
i: christianaid.org.uk Mae gwefan
gymraeg ar gael, ond mae'r rhan
fwyaf o adnoddau ar eu prif wefan
saesneg.
Mae Cymorth Cristnogol wedi lansio Apel Argyfwng Coronafirws a dyma
fydd thema yr Wythnos. Bydd gwybodaeth a storiau oddi wrth bartneriaid Cymorth Cristnogol sy’n ymateb i’r coronafirws ym Mangladesh ac
yn Nigeria. Mae’r thema eleni yn ein huno efo gwledydd ar draws y byd
fwy nag erioed o’r blaen.

Y GYMDEITHAS

Dyma fanylion sydd wedi dod gan Cymorth Cristnogol Cymru ynglyn a
chyfrannu:

Dathlwyd Gŵyl Ddewi yng

•

nghwmni Geraint, Nerys ac
Alwena o Drawsfynydd . Noson rhagorol oedd
hon yn cynnwys darlleniadau
gafaelgar gan Nerys ac unawdau gan Geraint gyda Alwena yn canu’r piano. Cyn y
wledd gafwyd yng nghwmni’r
tri, cafwyd gwledd arall o gawl
blasus , paned a chacen gri . Bu
nifer yn gyfrifol am y paratoi
ond ar y noson gwnaed cais i ddiolch yn arbennig i Mrs Vera Jones.
Roedd tymor y Gymdeithas i orffen eleni gyda bore Coffi a Byrddau
Gwerthu gyda’r elw i’w rhanu rhwng Salem ac elusen lleol ac yn Mai
trefnu trip . Erbyn hyn gwyddom nad yw’n bosib cynnal y gweithgareddau a bydd rhaid bod yn amyneddgar cyn gellir meddwl am unrhyw
weithgarwch i’r dyfodol.
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Rhoi

Arlein trwy https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christianaid-week

•

Dros y ffôn - 08080 006 006 (galwad am ddim sy’n cael ei gyfeirio i
swyddfa Cymorth Cristnogol Llundain)
Ar hyn o bryd nid yw swyddfeydd Cymru’n gallu prosesu sieciau gan ein bod i
gyd yn gweithio o’n cartrefi – ond mae staff ariannol swyddfa Llundain yn bancio sieciau, felly os na allwch fancio arlein ond am roi cyfraniad gellir ei anfon
i:***IPU Christian Aid, 35 Lower Marsh,
Waterloo, LONDON SE1 7RL
*** Plis nodwch eich bod eisiau derbynneb o swyddfa Bangor er mwyn
hwyluso’r drefn a sicrhau llythyr cymraeg i gydnabod y rhodd. Bydd hefyd
yn help i ni glustnodi’r arian yn gywir i’r pwyllgor/grŵp lleol. ****
CYFEIRIAD SAFWE CAPEL SALEM www.capelsalemcaernarfon.com
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Lladrad a Llanast!
Trist oedd darganfod ganol y mis fod rhywrai wedi torri fewn i Salem.
Gadawyd llanast mawr yn rhannau o'r capel, festri ac yn yr ystafelloedd;
ystafell y diaconiaid, y gegin ac ystafell y bobl ifanc yng nghefn y festri.
Cafodd system sain y capel;meicroffonau, ceblau, desg gymysgu, a hanner cit drymiau eu dwyn. Mae nhw hefyd wedi difrodi pethau; speakers y
festri, boileri dwr y gegin a’r ‘safe’ oedd yn y stafell y
diaconiaid
– doedd dim arian yn y ‘safe’!
Hoffai’r Gweinidogion a’r Swyddogion ddiolch yn fawr i Bethan,
Gofalwr y Capel a Llion. Maent wedi bod yn ddidwyll iawn yn cydweithredu efo’r heddlu. Pan gafwyd y neges aeth Bethan, Mererid ag
Aron yno efo’r heddlu. Bu Bethan a Mererid mewn cyswllt efo’r heddlu
yn darparu datganiadau a cael darlun fwy eglur o’r hyn ddigwyddodd.
Diolch hefyd i’r Pwyllgor Adeiladau wnaeth gyfarfod ar Zoom ac i Ieuan Jones am ei waith yn trefnu fod y capel yn ddiogel ac i Alun Jones
sy’n delio efo’r cwmni Yswiriant. Dioch i Heddlu Gogledd Cymru am eu
gwaith. Deallwn fod chwech wedi eu harestio mewn cysylltiad a’r
lladrad. Mae’r chwech wedi eu rhyddhau ar fechniaeth.
Byddai lladrad fel hyn yn brofiad diflas ar unrhyw adeg, ond yn y cyfnod
hwn mae’n hyd yn oed yn fwy anodd a rhwystredig oherwydd y sefyllfa
bresenol efo'r Coronafeirws sy'n golygu na allwn fynd ati i gael trefn ar
bethau fel y byddem yn dymuno. Diolch i bawb am eu geiriau caredig a’u
cynigion o help, ond ar hyn o bryd y flaenoriaeth yw gwneud yn siwr fod
yr adeilad yn ddiogel. Daw cyfle eto i gael trefn. Ac fel rydym wedi
pwysleisio yn ystod y mis dwytha tra rydym wedi methu cyfarfod yn arferol fel Eglwys; nid adeilad yw Salem ond cymdeithas o bobl Dduw.
Gall lladron dorri mewn i'n man cyfarfod, ond mae'r gymdeithas oddi
fewn yn gryfach na waliau o frics a mortar.
Gweinyddu a Datblygu bywyd Eglwys Salem.
Gyda chynllun y grwpiau yn gorffen diwedd 2019 edrychwyd ymlaen i
ddechrau ar ffordd newydd o weinyddu bywyd yr Eglwys trwy edrych
yn eu tro yn fisol ar y themâu a ganlyn yn oedfa’r bore: ADDOLI A
DYSGU,GOFALU, GWEDDIO a CHENHADU. Yn barod defnyddiwd
oedfa’r prynhawn a’r bore i ystyried Addoli. Bu’r cyfrannu’n dda
acafwyd cyfle i rannu syniadau a’u nodi ar babpur.
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, Ebost Whatsapp a Zoom

Wyddoch chi beth ydy Whatsapp a Zoom? Mae’r Ysgol Sul yn gwybod
oherwydd dyma sut mae’r criw wedi bod yn cyfarfod ers i bopeth gau.
Mae’n rhaglen i’w lawrlwytho i’r teclyn clyfar; ipad, laptop, ffôn, ac yna
mae modd cael cyfarfod lle mae pawb yn gweld ei gilydd ar y sgrin. Mi
fydd y criw yn ymuno am 11:30 bob bore Sul. Trefn y cyfarfod ydy fod
pawb yn cael son am eu hwythnos; rhannu profiadau hapus maent wedi
gael. Bydd Mererid yn cyflwyno stori a bydd unrhyw un sy’n dymuno
yn rhannu adnod, stori neu weddi. Byddwn yn gorffen drwy ‘gyd-ganu’
can o fawl. An anffodus mae’n rhaid diffodd sain pawb oherwydd y
‘delay’ ond mae’n gymaint o hwyl gweld pawb yn mwynhau a gwneud
y symudiadau. Mae hyd yn oed Pwyllgor Adeiladau y Capel wedi
cyfarfod ar Zoom! Diolch i blant yr Ysgol Sul am ddarparu fideos ar
gyfer cyfnod y Pasg. Rydym wedi cychwyn grwp Whatsapp ar gyfer
rhannu adnoddau myfyrdod byr. Roedd pawb wedi gwerthfawrogi
fideos y plant a gymaint wedi dweud iddynt dderbyn bendith mawr
drwyddynt.
Mae ebost wedi dod yn bwysig hefyd yn ystod y cyfnod yma gyda
gwasanaethau yn cael eu rhannu ar ebost bob wythnos. Os nad ydych yn
derbyn ebost ac yn dymuno gwneud, neu os yda chi am fod yn rhan o’r
grwp Whatsapp, anfonwch fanylion ebost i Mererid ar
mereridnoddfasalem@hotmail.com
Sylwadau ar y grwp whatsapp
Dioch i bawb am y cyfraniadau dros yr
wythnos. Wedi helpu fi ymlacio a chadw
pethau mewn perspectif, y pethau pwysig mewn bywyd. Daliwch ati
plis.
Diolch, diolch i bawb a gymerodd ran trwy'r wythnos fawr. Mae
wedi'n cynnal a'n hysgogi i gario mlaen.
Haleliwia yn wir!
Diolch i'r plant y bobl ifanc a'r rhieni am y cyflwyniadau graenus ar
hyd yr wythnos, a diolch i'r gweinidogion am eu neges amserol bob
Sul.
Diolch o galon i chi gyd - wedi mwynhau yn fawr.
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8Diolch am gymdeithas braf a chefnogol Capel Salem. Braf iawn

