Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon. Hydref 2019
Wrth ystyried ffordd ymlaen ynghlyn â gweinyddiad eglwys Salem cyflwynir
yn ystod y Suliau nesaf lwybrau i’r eglwys eu ystyried.

**NEGES BWYSIG I HOLL AELODAU SALEM **
Mae Capel Salem eich angen CHI!

……… – ia CHI!
Sut le fydd yna yn Capel Salem i’r dyfodol?
Dyna gwestiwn anodd i’w ateb – does gan yr un ohonon ni sbectol sy’n
gallu gweld yn union sut fydd hi i’r dyfodol.
Heddiw sy’n bwysig – ia - ond mae’n rhaid paratoi at y dyfodol hefyd.
Os yda ni am i Salem barhau i fod yn Eglwys fyw a gweithgar am y
blynyddoedd sydd i ddod, mae’n rhaid i bob un aelod ofyn iddo’i neu
iddi’i hun;
Be fedra i neud?
Mae gan Salem swyddogion a diaconiaid ac aelodau sy’n rhoi llawer o’u
hamser i ofalu am fywyd a gwaith Salem – ond mae’n nhw’n poeni nad
oes digon o aelodau yn camu ‘mlaen i helpu a bod yn rhan o’r gwaith.

GAIR GAN Y GWEINDOG.

Pe buasai rhywun yn gofyn i mi;” A wyf yn hoffi mis
Medi a Hydref”?, atebwn drwy ddweud fy mod wrth fy
modd efo’r ddau fis .Gwelaf Medi fel y mis sy’n
gyfrifol i nifer o weithgareddau gafodd seibiant dros yr
haf ail gychwyn. Cofiaf rhiant yn dweud ei bod yn hoffi
Medi gan fod y mis yn gosod trefn a phatrwn i fywyd y
teulu gyda’r ysgol yn ailgychwyn.
Yr hyn sy’n mynd law yn llaw gyda’r cyfnod yw cyfle
newydd ac mae’r eglwys fel mudiadau eraill yn
gwerthfawrogi cefnogaeth a brwdfrydedd newydd .
Cofiwn yn 2018 daeth deddf Reholiadau Diogelu Data Newydd (GDPR) i
rym . Bu’n broses araf i wybod pwy oedd am barhau yn aelod o’r eglwys.
Penderfynnodd nifer o aelodau beidio ac er nad wyf yn hoffi ffarwelio ag
unrhyw aelod rhaid parchu eu dymuniad. Gyda’r aelodau wnaeth lenwi’r
‘Ffurflen Cydsyniad dangosir pwy sy’n dymuno perthyn i eglwys Crist
heddiw.
Gyda dyfodiad mis Hydref cawn ein hatgoffa am dymor Diolchgarwch ac fel
yn y gorffennol neulltiwn un Sul sef y trydydd Sul yn Hydref i nodi’r Ŵyl.
Gwn fod rhai’n cofio Gŵyl Diolchgarwch nid ar un Sul ond diwrnod cyfan
sef y dydd Llun dilynol i’r trydydd Sul a enwir yn ’Ddydd Llun Pawb’. Nid
yw’r arferiad wedi diflannu’n llwyr gan fod rhai ardaloedd yn parhau i gynnal
gwasanaethau ychwanegol yn y prynhawn neu’r hwyr ar y trydydd Llun.
Gyda Medi wedi mynd a Hydref wedi’n dod ystyriwn :
•

oes modd i mi wneud mwy yn Salem ?

•

sut fedraf ddyfnhau fy niolch i Dduw a Iesu Grist?

Efallai eich bod yn gofyn – “be yda chi isio i fi neud?”
Efallai eich bod yn dweud “dwi heb fod i Salem ers blynyddoedd”
Efallai eich bod yn meddwl “fedra i ddim cynnig dim byd”.

Myfyriwn :
O Dad yn deulu dedwydd—y deuwn
A diolch o newydd ,

Yn 2020, mi fyddwn ni’n canolbwyntio o ddifri ar annog HOLL aelodau
Salem i ofyn sut allwn gyfrannu a sicrhau dyfodol yr Eglwys.
Fe gawn ni fwy o gyfle i drafod mewn Cyfarfodydd Eglwys ar fore Sul
yn ystod y flwyddyn gan drafod materion sy’n effeithio pob un ohonom

Cans o’th law y daw bob dydd
Ein lluniaeth a’n llawennydd .

W.D Wiliams

DATHLU DEUGAIN MLYNEDD YN WEINIDOG YN SALEM.

HUNODD

Dydd Mawrth 9ed o Ebrill bu farw Mrs Margaret Myfanwy Roberts, Llanw ,
Lôn Sidney, Caernarfon. Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladdol yng nghapel Salem dydd Mercher Wythnos Fawr y Pasg . Ar y dydd hwnnw cofir am Iesu’n
mynd am bryd o fwyd i Fethania a thorwyd ar draws y pryd gyda gwraig yn cario
jar alabaster . Doedd rhai ddim yn hapus ond ymateb Iesu oedd : “Pam yr ydych
yn poeni’r wraig? Oherwydd gweithred brydferth a wnaeth hi i mi”
Pan feddyliaf am Mrs Roberts mae’r gair ‘prydferth’yn crynhoi ei phersenoliaeth .‘Roedd prydferth yn perthyn i’w chymeriad—y cymeriad hoffus oedd
yn eich tynnu chi ati. Yn 1996 daeth gyda’i phriod i Gaernarfon o gapel Bethel
Dyserth ac wedi cyrraedd dim ond un lle oedd iddi ymaelodi ,sef Salem oedd mor
annwyl iddi yn ei magwriaeth .Byddai’n hoffi son am y Parch E.J,Owen ac yn
Salem y gwnaeth briodi dros chew deg pum mlynned nol. Cydymdeimlwn yn
ddwys a’i phriod Mr Bob Roberts sydd yng nghartref Bryn Meddyg, Llanhaearn
a holl aelodau’r teulu.
Dydd Iau 12 Medi cynhaliwyd angladd Mr Edward ( Eddie) Taylor, yng
nghapel Gorffwys, Lôn Parc. ‘Roedd yn fab i’r diweddar Robert a Gwen Taylor,
29 Y Glyn . Fe’i magwyd yng Nghaernarfon ac ymaelodi yn Salem a symudodd i
fyw i Sheffield. Gwnaed trefniadau’r angladd gan ei chwaer Nerys (Foster) .
Gofidiau’n arw nad oedd yn medru bod yn yr angladd oherwydd newydd ddod
adref o’r ysbyty yr oedd.Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Nerys a’i phriod a holl
aelodau’r teulu .
COLLI PERTHYNAS.
Mrs Marian Thompson, 28 Ffordd Hampton ym marwolaeth ei thad yng
nghyfraith
Mrs Elwyn a Lallie Griffiths, Bod Eilian,Stryd Dinowrig ym marwolaeth brawd i
Lallie a chwaer yng nghyfraith i Elwyn.
Mrs Kathleen Rees Hughes, Sarrn, Y Clogwyn ym marwolaeth ei brawd yng
nghyfraith.
Mrs Jean Evans, Glyn Rhosyn, Dinas ym marwolaeth ei chwaer.
CYFNOD YN YR YSBYTY
Mrs Euronwy Williams, Brig yr Allt, Cae Gwyn,
Mrs Hilda Roberts, Tonnau Gwynion, Ffordd Menai .
Mr Eifion Roberts, Rhobell, Ffordd Bethel.
Mrs Rosemary Williams, 18 Llys Gwyn
Mr Elwyn Philips , Karina, Bron y Garth
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Bydd Sul 16 Fehefin 2019 i bawb oedd yn
bresennol siwr o aros yn y cof yn hir
iawn .Gwyddai’r Gweinidog fod rhywbeth ar
droed achos fe’i gorchymynnwyd i beidio
mynd i’r festri nos Sadwrn na bore Sul drwy’r
festri ond drwy ddrws y capel, rhywbeth nad
yw wedi gwneud ers dod i Salem ! Ar ddiwedd yr oedfa, dwedwyd wrtho am eistedd ac
o’r funud honno ‘roedd y cyfan yn sypreis
gyda Alun Jones yn cyflwyno gwerthfawrogiad
yr eglwys a
chyflwyno englyn o waith Ifor ap Glyn a osodwyd ar
lechen Dywedodd
Elen Medi fod ei
gwallt hi a Elen Roberts
wedi gwynnu wrth drefnu’r plant efo’i gwahanol gyflwyniadau. Wedi
ein diddori yn y capel a
dweud fod ail rhan i
ddigwydd yn y festri
dyma fynd yno a
sypreis arall i’r Gweinidog oedd gweld y byrddau
wedi eu paratoi a gwledd yn ein haros.
Diolch i Glyn Tomos am roi cymaint o ofod yn
Papur Dre am y diwyddad . Mynegodd y
Gweinidog ei deimladau i Papur Dre drwy
ddweud : :”Rwy’n teimlo’n ddiolchgar o fod wedi
cael y fath fraint o wasanaethu yn Salem. Mae
cymaint o aelwydydd wedi agor drysau i mi a’r
cyfan yn enw’r Efengyl. Rwy’n ddyledus i gymaint
o aelodau’r eglwys am eu cefnogaeth a’u
cydweithrediad ac i weinidogion y dref. Diolch i’m teulu am eu brwdfrydedd a diolch i
Rhian am fod yn gymaint o gefn i mi—hi ŵyr yn well na neb brofiadau aelwyd
Gweinidog—dyledus ydwyf iddi.”
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Lluniwyd yr englyl isod yn arbennig ar gyfer yr achlysur gan y Prifardd Ifor ap
Glyn.
Bwrwodd ei rwyd i’r llwydwyll-yn ufudd
gan afael a sefyll
yn ddewr, canys dyna’i ddull
i ’n cynnal ‘rôl ein cynnull.
Gwaith Elen Medi yw’r pennillion isod a ganwyd gan blant yr eglwys gydag
arddeliad.!
Yn 79 daeth Mr Williams i’r dre’.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
Gweinidog newydd Salem, hip hip hwrê.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
Cytgan
Dewch bobl cenwch da chi.
Pawb yn barod 1, 2, 3.
Diolch Mr Williams am ein harwain ni.
W.Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
Mae wedi rhoi cyfle i rai mawr a bach.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
Er ei bod hi weithiau yn ddipyn o strach.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
Cytgan
Mae’n hoffi cael ei baned sydd mor wan â chath.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
A gwisgo sandalau welwyd ‘rioed eu math.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.

SUL DIOLCHGARWCH : 20 HYDREF .2019
Ar y Sul bydd cyfle i’r plant/Ieuenctid ddod a blodau a DAU ffrwyth a llenwi’r
bocs ‘Pringles’ efo arian. Darnau 5, 10, 20,50c neu £1 . Eleni
bydd yr arian yn mynd i Mathi a’i deulu ,
India ( Ymdrech Diolchgarwch Cymorth
Cristnogol) a’r ffrwythau aelodau’r
eglwys.
CASGLIAD DIOLCHGARWCH.
Gŵyr pob aelod fod Casgliad Diolchgarwch yn mynd i’r
Gronfa
Adeiladau .Bydd y Pwyllgor Adeiladau yn gwneud rhestr o
flaenoriaethau a’r gwaith oedd ar ben y rhestr oedd paentio’r Capel tu allan. Yn
anffodus bu rhaid i’r paentio aros gan fod angen boileri newydd
arnom
ar unwaith. Gwnaed cais i Gronfa Pantyfedwen a’r newyddion da yw i ni
dderbyn grant o £2000, Un o’r amodau wrth dderbyn y grant yw fod yr eglwys
yn gwneud ymdrech arbennig tuag at y gost o £10,000 am folieri newydd .
.Mae’r ymateb gawn i Gasgliad y Gwelliannau a Chasgliad Diochgarwch yn anrhydeddus o gofio mae chwarter aelodau’r eglwys sy’n arfer cyfrannu. Gwnawn
apel gyda phob casgliad ar i bob aelod gymryd ei gyfrifoldeb i gyfrannu . Gwnawn
yr un apel efo Casgliad Diolchgarwch eleni gan ofyn i bawb gofio fod gennym APEL
ARBENNIG tro yma. Gofynnwn yn garedig i bob aelod ysgwyddo cyfrifoldebau’r
eglwys . Cesglir eich amlen yn oedfaon Sul 20Hydref , neu danfonwch eich amlen i
swyddog eich dosbarth sydd a’i enw yn yr Adroddiad.

Cytgan

Edrychwn ymlaen i’r cyfnod nesaf yn wir.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
I’ch helpu i rannu neges Iesu drwy’r tir.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
Clap, clap, clap, clap.
W Ron, Ron, Ron. W Ron, Ron.
Clap, clap, clap, clap.
Diolch Mr Williams am ein harwain ni
Rhannodd Lowri Bebb ei phrofiad dan y pennawd Mr Williams ,Salem a Fi.
Ymddangosodd yr araeth wych yn Papur Dre . Oes oes unrhyw un heb gael cyfle
i’w darllen rhowch wybod—mae’n werth i’w darllen.
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Bore Sadwrn cyntaf o Ebrill cynhaliwyd BORE
COFFI A BYRDDAU GWERTHU .
Penderfynnwyd rhannu’r elw rhwng GISDA
a Chronfa Adeiladau Salem . Yn y llun gwelir
Mererid yn cyflwyno siec o £250 i Sian Tomas, Prif Weithredwr.Gisda.

CYFUNDEB GOGLEDD ARFON.
Cyfarfod nesaf yn Methlehem, Talybont , Bangor , nos Fercher, 24ain o Hydref
2019 am 7p.m. Rhaglen : Sylw i faterion yr eglwysi yn gyntaf yna pregethir gan Dr
Alun Tudur, Caerdydd

BEDYDD
Yng ngwasaneth y teulu bore Sul 21 Gorffennaf
bedyddiwyd Alys Grug, merch Bethan a Rhodri
Owen, 5 Heol y Bryn . Caernarfon .
Gweddiwn : Arddel blant dy Eglwys , O Arglwydd.
Nertha ni i gadw’n haddewidion i ti, i’th garu di’n fwy,
ac i’th ddilyn di’n well. Ac arhosed dy fendith arnom ni yn
wastadol; yn enw dy Fab, Iesu Grist. Amen

LLONGYFARCHIADAU
Mr Keith a Gwen Williams 4 Ffordd Cwstenin ar ddod yn
Nain a Taid am y tro cyntaf .
Mrs Catrin Roberts a Huw Roberts,Cilmeri ar ddod yn Nain a Tadcu unwaith eto.
Dylan Rhys Owen a Sioned Alaw Williams ar eu priodas yng nghapel Salem ar
20 Ebrill..
Mr Huw Gareth Jones a Sera Anne Williams ar eu priodas yng nghapel Salem ar
12 Hydref .

PENBLWYDD ARBENNIG

Yn ddiweddar dathlodd dau o aelodau Salem eu
penblwydd yn 90oed; Mrs Hilda Roberts,Tonnau
Gwynion, Ffordd Menai a Mrs Myfanwy Parry, Roma,
Ffordd Bethel. Llwyddwyd i roi sypreis i Mrs Roberts
drwy gynnal parti bach ar brynhawn Sul ond methwyd
gwneud i Mrs Parry—gwell ganddi aros i’r penblwydd
arbennig nesaf gyrraedd!.Cafodd y ddwy amser rhagorol
yng nghwmni eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI
PRESWYL
Cartref Golwg y Wyddfa, Llanberis: Mrs Gwenirys Jones.
Cartref Marbryn : Mr Gareth Lee.
Cartref Bryn Meddyg, Llanhaealhaearn—Mr Bob Roberts
Yn ddiweddar lansiwyd llyfr newydd gan Wasg y
Bwthyn, ‘Llwybrau’r Côf’ gan Elen Roberts. Llyfr anrheg
i'w drysori. Y nod yw annog y rhai sy'n dechrau colli eu cof
i rannu eu hatgofion. Llyfr
defnyddiol ar gyfer aelodau
o'r teulu, gofalwyr a ffrindiau, a llyfr, hefyd, a fydd yn gwneud anrheg ardderchog ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno nodi atgofion a chreu llyfr teuluol hardd
i'w drosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf. Mae Elen yn aelod efo ni yn Salem ac yn
swyddog addysg yn Amgueddfa Lechi, Llanberis. Mae hefyd yn wraig i Iestyn a
mam Mia Catrin a Elain Lois
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Y GYMDEITHAS.
Nos
Fercher Hydref 25ain, ail ddechreuodd tymor arall o weithgareddau’r Gymdeithas.
Roedd Emyr Vaughan Evans wedi trefnu ymweliad i ni â Galeri, ac fe’n croesawyd yno
yn gynnes gan Rebecca Hardy Griffiths sef Cyfarwyddwr Celf y Galeri. Cyn ein tywys
i’r ystafell arddangos rhoddodd gefndir yr arddanosfa gyfredol i ni sef Yr Atlas
Llenyddol sydd ar daith trwy Gymru. Casgliad sydd yna o weithiau Celf a symbylwyd
gan nofelau Saeneg eu hiaith am Gymru gan gyfrannu at ein dealltwriaeth o’r llenyddiaeth ac o’r wlad a’i hanes. Er enghraifft roedd yr arddangosfa yn cynnwys llun o Enlli
gan Iwan Bala fel ymateb i nofel Fflur Dafydd ‘Twenty Thousand Saints’ a threfniant o
lyfrau ar y llawr gan Amy Sterly yn ymateb i lyfr Alys Conran ‘Pigeon”, y cwbl yn dra
ddiddorol. Cyn ymadael roedd Galeri wedi darparu paned a bisgedi i ni i gloi’r noson.
Lowri Ifor fydd ein gwestai yn y cyfarfod nesaf ar nos Fercher Tachwedd 6ed. Mae gan
Emyr Vaughan a Iola Grisdale fwy o fanylion os hoffech wybodaeth am weddill rhaglen
y flwyddyn.

Ar Sul ola
mis Awst cynhaliwyd gwasanaeth olaf capel Ebeneser, Caernarfon a dechrau Medi
roedd oedfa i ddatgorffori’r eglwys. Gŵyr unrhyw un sydd wedi profi cau capel nad
yw’n brofiad braf .Hawdd yw dweud mai dim ond waliau yw’r adeilad ,ond mae’n fwy
achos mae’n cynnwys
atgofion, personnau, gweithgarwch , addoliad a
chymdeithasu. Un o siaradwyr yn yr oedfa oedd Miss Branwen Edwards, Soniodd am
ei hatgofion cyfoethog a fydd yn aros am byth ac i ddiweddu cyfeirodd at Emyn 146
(Caneuon Ffydd— ‘Bydd yn
dawel yn dy Dduw.’
CROESAWU AELODAU NEWYDD.

Yn oedfa Gymun bore Sul ola
mis Hydref croesawyd Carol
Dafis, Branwen Edwards,
Mary Christine Jones , John
Howard a’i briod Gwenno,
Olwen Maiden Jones, Eira
Owain a Ceinwen Parry yn
aelodau yn Salem. Gwyddom
am eu ffyddlondeb a’u
cefnogaeth i eglwys Crist cyn dod atom. Boed bendith Duw arnynt yn ein plith.
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