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Gair gan y Gweinidog
Mae’n dymor yr Adfent – tymor o baratoi at un o’n
Gwyliau pwysicaf – Gwyl y Nadolig. Pan welwn y gair paratoi am beth fyddwn ni’n yn meddwl gyntaf? Sgwennu
cardiau neu lapio anrhegion, gwneud mins peis neu addurno’r ty? Mae’n wir fod digon i’w wneud yn ystod tymor
yr Adfent – a weithiau yr holl weithgaredd yn gallu ein
llethu heb yn wybod i ni.
Ond i rai, gall yr holl fwrlwm fod yn anodd, yn enwedig os
yn wynebu cyfnod yr Wyl yn dilyn gwaeledd neu brofedigaeth. Gall unigrwydd hefyd fod
yn fwy chwerw yn ystod cyfnod tywyll y flwyddyn pan fo’r dydd yn fyr a’r nos yn hir.
Ond mae gwir arwyddocad yr Adfent yn gyfrwng gobaith a llawenydd i bob un. Ac wrth
ganolbwyntio ar hynny, ein gobaith yw dyfnhau ein profiad o’r Wyl. Ystyr adfent yw
dyfodiad. Rydym yn disgwyl am ddyfodiad Iesu; Y Meseia, ein Gwaredwr. Iesu; yr un a
elwir yn Emaniwel – Duw efo ni. Iesu; yr un a alwodd ei hun yn oleuni’r byd. Ac yn ystod
wythnosau tywyllaf y flwyddyn, cysur i bawb sy’n dilyn Crist ydy dathlu y goleuni dwyfol
hwnnw a ddaeth i ganol byd tywyll. Goleuni a ddaeth i oleuo sefyllfaoedd tywyll a goleuni
a ddaeth i oleuo bywydau pob un sy’n dymuno derbyn y goleuni hwnnw. Boed i ni yn
ystod yr Adfent eleni, yng nghanol ein prysurseb, sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar themau’r Adfent; Gobaith, Ffydd, Llawenydd a Chariad.

NOSON GOLEUO’R GOEDEN AR Y MAES.

Gweddiwn y bydd Gobaith Crist, Ffydd yng Nghrist, Llawenydd yng Nghrist a Chariad
Canu adeg Goleuo’r Goeden ar y Maes nos Iau 6ed Rhagfyr am 6 o’r gloch oedd Crist yn llywio ein bywydau ac yn fodd o ddyfnhau arwyddocad Gwyl y Geni i ni eleni.

y cais gwreiddiol ond nid felly bu eleni oherwydd Ifan y glaw a Morus y
Gwynt ! Aethpwyd i Theatr Seilo i gychwyn Noson Nadolig yr ysgolion Cynradd
trefniant mewn cydweithrediad a Chyngor Tref,
Caernarfon .Fel
llynnedd estynnwyd gwahoddiad i’r eglwysi fod yn rhan o’r digwyddiad a
ffurfiwyd Côr Ysgolion Sul gyda plant o eglwysi Caersalem, Nodddfa ,Seilo a Salem . Diolch i Mia Catrin, Elain Lois ,Seren Lois, Ela Fflur ,
Deian Iorwerth ,Tomos Llywelyn a Owain Iago o Salem am
gymryd rhan ar y noson.

Gweddi Cyn y NadoligCyn y Nadolig, tawela ni. Cyn y Nadolig datguddia i ni wir ystyr

Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Jwdea, yn y cyfnod
pan oedd Herod yn frenin. Mathew 2

Tawelwa ni ac araf ni’r Nadolig hwn fel y cawn rannu dy wir Nadolig a’i obaith i’r byd.
AMEN (Parch Aled Lewis Evans)

dy ddyfod – nid y gwagedd ond y sylwedd, a’r Sylfaen ar graig dy Gariad. Cyn y Nadolig
arafa ni er mwyn i ni ddeall yr hyn a fynni gennym, ac i ni fedru cyfeirio’n tymor eleni.
Boed i ni gyd fedru cael ennyd yn ein prysurdeb i gael ein swyno, ac i ssynhwyro ein bychander wrth i’r band chwarae eto ‘Dawel Nos, sanctaidd yw’r nos’.
Rho chwa fach o’th bwrpas i ni eleni, ynghanol corwynt y gorwario, ac yn ein rhuthro i
weld hwn a hon, cofia pwy sydd yn ein gyrru yno. Cymell ni eto at y Crud, ac at y tawelwch oddi mewn i ni sy’n cyhoeddi bod lle yn y llety cyfoes hefyd. Gad i’r golau gwiw o
breseb Bethlehem ein treiddio heddiw hefyd.
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COLLI PERTHYNAS
Mr Elwyn a Mrs Maureen Philips , Karina , Bron y Garth ym
marwolaeth brawd i Mrs Philips.
Mrs Margaret Hamilton, 25 Bryn Rhos, Rhosbodrual ym marwolaeth ei
chwaer.
Mrs Mary Christine Jones , 13 Caeau Bach ym marwolaeth ei brawd a pherthynas i Mrs Wendy Jones, Anwylyn, Gerddi Benar.
‘Y r wyf yn rhoi i chwi fy nhangefedd i fy hun’, geirian ein Harglwydd Iesu.
(Ioan 14)

CYFNOD YN YR YSBYTY.
Mrs Margaret Hamilton, 25 Bryn Rhos.
Mrs Euronwy Williams, Brig yr Allt, Cae Gwyn.
Mr Eifion Roberts, Rhobell, Ffordd Bethel .
Mr R. Eric Jones, 22 Bryn Rhos,
Mrs Jean Owen, Llechwedd, 22 Bryn Rhos.

Mrs Sioned Owen, Y Berllan, Glan Beuno, Bontnewydd

Y GYMDEITHAS Tachwedd a Rhagfyr
Nos Fercher Tachwedd 6ed croesawodd Mererid Mair, Lowri Ifor atom i roi sgwrs addas ac
amserol iawn ar drothwy Sul y Cofio. Atgoffodd Lowri ni am y cyfnod yn dilyn terfyn y
Rhyfel Byd Gyntaf a’r ymdrech i ffurfio Cynghrair y Cenhedloedd; ac yna’r siomiant a’r
trasiedi pan wrthododd yr Unol Dalieithau arwyddo’r cytundeb. Yn y protestio fu yn erbyn
eu penderfyniad, soniodd Lowri am gyfraniad clodfawr ac unigryw adain merched Cymru o
Undeb Cynghrair y Cenhedloedd dan arweiniad Mrs. Peter Hughes Griffiths yn ceisio rhoi
pwysau ar weinyddiaeth y wlad honno i newid eu meddyliau. Eglurodd iddi hi a gwragedd
gweithgar eraill lunio llyfryn yn mynegi eu dyheadau a’u gobeithion am heddwch byd i osgoi gweld cyflafan waedlyd debyg eto, a’i chyflwyno ynghyd â deiseb â arwyddwyd gan
65% o ferched Cymru yn gofyn i wleidyddion y wlad honno ail ystyried. Er mai ofer fu’r
ymgyrch, cafwyd gryn gyhoeddusrwydd, ac hyd heddiw gellir gweld y llyfryn a’r ddeiseb
yn un o amgueddfeydd Efrog Newydd. Diolchodd Ron i Lowri am rannu ei gwaith ymchwil
manwl efo ni fel y gallwn ninnau heddiw ymfalchio yn ymdrechion y merched hynny.
Cinio’r Gymdeithas

Cartref Marbryn Caernarfon : Mr Gareth Lee.
Cartef Golwg y Wyddfa, Llanberis : Mrs Gweneirys Jones.
Cartref Bryn Meddyg, Llanaelhaearn: Mr Bob Roberts.
Cyflwynwn ein cyfarchion cynhesaf i’r rhai sy’n gaeth i’w cartref a’r rhai
sydd wedi derbyn triniaeth yn ddiweddar.

I ddathlu’r Nadolig aeth nifer dda o’r aelodau i winllan Pant Du, Penygroes i fwynhau pryd
nadoligaidd blasus tu hwnt. Diolch yn fawr i Iola am ei threfniadau perffaith fel arfer ac i
Emyr am am yr holl gymorth. Wedi bwyta cawsom gwis heriol gan Mererid, sef ceisio
adnabod enw carol oddi wrth y llinell olaf yn unig, tasg anodd er gwaetha ymdrech pawb
bron i fwmian tôn neu alaw yn ddistaw i geisio rhoi proc i’r cof ! Ail ran y cwis oedd
adnabod enwau ffilmiau Nadolig oddi wrth lun arbennig, tasg wrth fodd y rhai ieuenga yn
ein plith !

Llongyrfarchiadau i Bethan a Llion, Tŷ

Nadolig Llawen i bawb, a Blwyddyn Newydd Dda.

Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL

Capel Salem ar enedigaeth Lleu Rhys,
brawd bach i Elsi Mai a Begw Fflur.

Wil Aaron fydd y gwestai yn ein cyfarfod nesaf yn y flwyddyn newydd ar yr 8fed o Ionawr.

BEDYDD

CYFRANIADAU ARIANNOL. Dalier sylw:

Bore Sul 3ydd Tachwedd bedyddiwyd
Gwen Elin a Ifan Wiliam Owen efeilliad i
Manon a Carwyn Owen a brawd a chwaer i
Tomos Rhys Dymunwn yn
dda iddynt yn ei cartref newydd
yn Tyddyn Meinsier, Groeslon.

*bod llyfrau cyfrifon yr eglwys yn cau Sul ola’r flwyddyn 29 Rhagfyr 2019
* am yr anogaeth i gyfrannu trwy gyfrwng debyd uniongyrchol.
*i
bob aelod geisio ychwanegu 10% at eu cyfraniad blynddol.
*am yr ymgyrch i ddenu cyfamodwyr newydd. Drwy Gyfamodi ( Gift Aid) cawn 25c am bob
£1, ar yr amod eich bod yn talu Treth Incwm. Gwneir hyn drwy arwyddo ffurflen berthnasol.
*Ddefnyddio’r amlenni wythnosol (lliw
melyn.) Os dymunwch ragor cysylltwch â Gofalwr eich Dosbarth. GWNEWCH YN SIWR FOD
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EICH RHIF AELODAETH AR BOB AMLEN
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Sul Diolchgarwch
Cafodd plant/ieuenctid Salem gyfle i ddod a blodau a dau
ffrwyth a llenwi’r bocs ‘Pringles’ efo arian i’r oedfa bore
Sul,20 Hydref . Roedd yr arian eleni yn mynd i Apel
Diolchgarwch Cymorth Cristnogol.
Diolch am yr ateb—derbyniwyd neges gan
swyddfa C.C yn diolch am yr arian a mynegwyd gwerthfawrogiad gan aelodau’r eglwys wnaeth dderbyn blodau neu ffrwythau. Yn y llun mae mae Mathi

DIOLCH YN FAWR
YSGOL SUL SALEM am godi
£100 tuag at Apel Diolchgarwch i CYMORTH CRITNOGOL
Rydych wedi gwneud

o Tamil Nadu, India sydd yn mwynhaumwynhau
bwyd iach a maethlon o fferm organig ei fam

Mae apêl Nadolig Cymorth Cristnogol
2019 yn canolbwyntio ar gefnogi mamau i
ddefnyddio’r doniau a gawsant gan Dduw i
ddianc rhag tlodi gan adleisio hanes Mair
Mam Iesu. Cawn hanes Ranjita sy’n dangos ei nerth a’i phenderfyniad i adeiladu
bywyd newydd iddi hi a’i phlant. Ewch i
wefan C.C am fwy o wybodaeth. COFIWCH AM Y CINIO
BARA A
CHAWS BORE SUL
22ain Rhagfyr .

BLODAU’R CYSEGR 2020
Dyledus yw pob eglwys i’r aelodau sy’n rhoi blodau ar fwrdd y
Cymun ar Suliau’r flwyddyn. Mae’n weithred hardd a phrydferth
mewn mwy nag un ystyr. Mae gennym rai Suliau heb ei llenwi
yn 2020 , os dymunwch helpu cysylltwch â Mrs Margaret Brynat.

CASGLIAD DIOLCHGARWCH.
Gŵyr pob aelod fod Casgliad Diolchgarwch eleni yn
APEL ARBENNIG at foiler i newydd . Wr th ystyr ied y nifer
o aelodau sydd wedi ymateb hyd yma mae’r ymateb yn anrhydeddus .
Rhag ofn fod yr Apel wedi mynd yn angof gofynnwn yn garedig unwaith
eto i bawb ymateb cyn diwedd y flwyddyn

PAPYR DYDDIOL I YSBYTY ERYRI.

GAIR Y DYDD
Deunydd defosiwn dyddiol a gaiff ei gyhoeddi bedair gwaith y flwyddyn (fesul tri mis) yw
Gair y Dydd. Cyhoeddir gan Bwyllgor Darlleniadau Beiblaidd ar ran Eglwys Bresbyteraidd
Cymru, yr Eglwys Gatholig Rufeinig, yr Eglwys Fethodistaidd, yr
Eglwys yng Nghymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac Undeb
Bedyddwyr Cymru. Diolch i Wendy Ostler am fod yn gyfrifol i’w
ddosbarthu ers 2006 a diolch i Veira Owen am ofalu ei ddosbarthu
i’r dyfodol. Os dymunwch archebu copi rhowch wybod i Veira
cyn dydd Sul 22ain o Rhagfyr os gwelwch yn dda Cost unigol yw
£3
( tri nis) neu £10.00 y flwyddyn i’w dalu ymlaen llaw.
Cyfarfod nesaf—bore Sadwrrn
12 Ionawr 2020

SBRI BACH SALEM

Apel Nadolig Cymorth Cristnogol

SAFWE CAPEL SALEM
www.capelsalemcaernarfon.com
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Mae gennym le gwag ar for Sadwrn cyntaf yn y mis .Os fedrwch helpu rhowch
wybod i’r Gweinidogion. Nid yw’r gwaith yn annodd nac yn gymleth ond mae’n
gymwynas fawr i’r cleifion. Rhowch wybod i’r Gweinidogion os fedrwch helpu.

TACSI SALEM !( Cludo pobol i’r oedfa )
Oes modd cael rhagor i helpu ? Ar hyn o bryd golyga eich bod yn gyfrifol am un
Sul o fewn saith wythnos ac os nad yw’r dyddiad a roddir ar y rota yn gyfleus
mater bach yw newid . Cysylltwch am fwy o fanylion.
BUGEILIAID.
Oes modd cael rhagor o fugeiliaid nid i fod allan gyda’r nos yn gwylio’u
praidd ond i ymweld ac aelodau’r eglwys. Yr hyn a olyga yw byddwch yn
derbyn enwau bob dau fis o aelodau fyddai’n gwerthfawrogi ymweliad Ni
osodir amser na dyddiad penodol i ymweld , y bugail sy’n gwneud pan mae’n
gyfleus . Cysylltwch am fwy o fanylion.
‘Wrth ddisgwyl amdanat, bydded inni gael ein llenwi â gobaith, i ddweud ie
wrth d’ewyllys i rannu ein rhoddion a’n hadnoddau, i weithio gyda’n gilydd am
fyd wedi ei ail-eni.Yn dy enw y gweddïwn ’ ( rhan o weddi C Cristnogol Nadolig
2019)
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Gofynnir gan Gymdeithas y Beibl
i’r eglwysi neulltio un Sul i
feddwl am waith y Gymdeithas .
Er mae Sul olaf o Hydref yw’r
dyddiad a nodir fel Sul y Beibl nid oes
gorfodiaeth ar unrhyw eglwys i gadw
at y dyddiad. Yr hyn sy’n bwysig yw defnyddio oedfa neu Sul cyfan i feddwl am
waith y Gymdeithas . Yn Salem ers sawl blwyddyn rhoddir sylw i waith y
Gymdeithas yn nhymor yr
Adfent..Testun y Sul eleni oedd adnodau o
Salm 119 : adnodau :129 –136.
Cawn gyfle i gyfrannu at waith y Gymdeithas drwy’r amlenni sydd yn y capel neu
danfonwch eich rhodd i drysorydd yr eglwys. Bydd yr casgliad yn cau nos Sul 15
Rhagfyr.

Apêl Madagascar / Madagasikara 2018-19
Lawnsiwyd Apêl Madagascar yn ystod Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr yn Aberaeron ar ddechrau mis Mehefin 2018.Pwrpas yr apêl yw codi arian at
brosiectau yn Madagascar. Yr ydym yn cydweithio gyda’r eglwys gyda’r FJKM,
Eglwys Iesu Grist yn Madagascar.
Derbyniodd ein trysorydd
neges o Dy John Penri ; ” Diolch o galon i chi am anfon yr arian draw. Gallwn gadarnhau fod cyfraniad Eglwys Annibynnol Salem, Caernarfon, o £1,000 ar gyfer Apel Madagascar wedi cyrraedd ein cyfrif banc yn saff. ‘Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn
fawr a byddwch yn falch o wybod fod cyfanswm yr arian a gasglwyd hyd yma wedi
cyrraedd £147,000 a bod cyfraniadau yn dal i gyrraedd.’

Gweinyddu a datblygu bywyd eglwys Salem .
Yn Nachwedd 2013, sefydlwyd Cynllun y Grwpiau i weithredu am dair blynnedd.
Estynwyd y cynllun am dair blynnedd arall sy'n golygu fod y cynllun yn dod i ben
eleni. Bwriad y cynllun oedd cael mwy o aelodau i fod yn weithredol ym mywyd yr
eglwys .Ar un llaw siomedig fu’r ymateb, ond ar y llaw arall testun diolch sydd
gennym o weld cynnifer o waith yn cael eu wneud gan ychydig. Gyda cyfnod y
grpwiau yn dod i ben, y bwriad yn 2020 yw cychwyn ar gynllun newydd a mentro ar
ffordd newydd o weinyddu a threfnu bywyd yr Eglwys. Fel sylfaen i'r cynllun
byddwn fel Eglwys yn edrych ar sylfaeni bod yn Eglwys fel y gwelwn yn y Testament Newydd sef; ADDOLI A DYSGU,GOFALU, GWEDDIO a CHENHADU . Bwridedir edrych ar y themau yn eu
tro yn fisol yn oedfa'r bore. Golyga hyn y cawn fwy o gyfle fel aelodau i sgwrsio am
y penawdau. Wrth feddwl am yfory yn achos Salem, y gobaith yw y bydd aelodau
iau yr eglwys yn teimlo awydd i gymryd cyfrifoldebau a chyd-weithio ochr yn ochr
a'r rhai sydd a phrofiad.
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GWEITHGAREDDAU’R NADOLIG.
SUL 15 Rhagfyr.
Bore am 10 yng ngofal y Gweinidog ac aelodau ’79 a ’19.
P’nawn am 4 yng ngofal y Gweinidog—Cyfle i fyfyrio ar y daith i Fethlehem

Sul 22: Rhagfyr . Oedfa’r bore yn unig .
Bore am 10 : Cyflwyniad Nadolig y plant/Ieuenctid :
NADOLIG YR ADAR.
Yn dilyn yr oedfa bydd CINIO BARA A CHAWS .
Bydd yr arian yn mynd at Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol
DYDD DOLIG . (25 Rhagfyr ) Oedfa am 9.30 .yn y Festr i
SUL 29 Rhagfyr : Oedfa’r bor e yn unig am 10 o’r gloch yn y Festr i .

2020
Sul 5 Ionawr: Oedfa’r bor e am 10 o’r gloch ac oedfa’r p’nawn am 4.00
o’r gloch dan ofal y Gweinidog. Gweinyddir Sacrament y Cymun yn oedfa’r
bore .
Nos Fawrth 7 Ionawr : Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn yng nghapel
Caersalem am 7 .30 o’r gloch.
Sul 12 Ionawr : Bor e am 10 : Gweinidog . P’nawn am 4:Miss Ner ys J ackson.
Bydd Ysgol Sul y plant/ieuenctid yn ail gychwyn.
.
SUL 19 Ionawr : Bor e am 10.30 Gwasanaeth undebol dwyieithog yn Eglwys
Santes Fair i nodi’r Wythnos Weddi dros Undeb Cristnogol.Trefnir gan Gyngor
Eglwysi Caernarfon.
Pnawn am 4.00 yn Salem.Gweinidog.

Dymuna’r Gweinidogion a’u teuluoedd bob tangefedd i chwi dros yr
Ŵyl a phob bendith i’r flwyddyn newydd.

“Cod, a chymer y plentyn a’i fam gyda thi, a ffo i’r Aifft, ac
aros yno hyd nes y dywedaf wrthyt, oherwydd y mae Herod yn
mynd i chwilio am y plentyn er mwyn ei ladd” Math 2
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