Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon .Haf 2018
Cyfundeb Gogledd Arfon - Her y Cyfundeb
Yng nghwrdd Chwarter Carmel Llanllechid ar yr 2il o Fai Lansiwyd ‘Her y
Cyfundeb’. Cynllun sydd yn dathlu’r hyn sydd eisoes yn digwydd o fewn yr
Eglwysi ac sydd yn ein hannog i drio pethau newydd yn ein plith.
Mae 5 maes mae’r Cyfundeb ac Eglwysi yn annog ein gilydd ynddynt sef:
Addoli, Gofalu, Dysgu, Pontio a Dweud.
Y sialens a osodwyd yn y cyfarfod oedd mynd yn ôl i’n heglwysi a thrio
pethau newydd. Efallai dysgu emyn newydd , pontio gyda’r ysgol leol ,
ymateb i’r lleisiau sy’n galw am gymorth ein cymdeithas a.y.y.b
Bore Sul diwethaf (Gorffennaf 8) yn oedfa Sul yr Ysgol Sul aeth y plant o
amgylch y gynulleidfa a rhoi papur lliw glas i bob aelod. Ar y papur roedd
canllaw i ddarllen llyfr yr Actau dros dymor y gwyliau - Suliau Gorffennaf
ac Awst. Nodwyd pa benodau i ddarllen bob wythnos. Gofynnwyd i'r darllenydd ‘sgrifennu un adnod bob wythnos wnaeth
sefyll allan ynghyd ac emyn / cân ddaw i'r
meddwl. Dechrau Medi bydd cyfle i weld pa adnodau , emynau a chaneuon a gofnodwyd ar y
papur.
Roedden nhw'n dal ati o ddifri – yn
dilyn beth oedd yr apostolion yn ei
ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta
a dathlu Swper yr Arglwydd ac yn
gweddïo gyda'i gilydd. 43 Roedd
rhyw ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn
eu plith nhw. Actau 2.

Cewch y daflen yn llawn ar y bwrdd yng nghefn y capel neu
ewch ar safle Salem —cliciwch ar Cyhoeddiadau’r Wythnos,
yna cliciwch ar Cyfundeb Gogledd Arfon .

*****************
Cynhaliwyd cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr eleni yn Aberaeron. Mae llyfrau’r
Undeb ar y bwrdd yng ngefn y capel neu ewch ar Wefan yr Undeb:www.annibynwyr.cymru

Gair gan y Gweinidog
Pe byddech yn troi i efengyl Mathew ac i adnod olaf y llyfr gwelwch y geiriau ‘Ac yn
awr , yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd y byd’ (Argraffiad Diwigiedig ) a
”Gallwch chi fod yn siwr y byddai i gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi
bod’ (beibl.net)
Pennawd y darn yw ‘Rhoi Comiswn i’r Disgyblion’. Y comiswn gan Iesu i’w ddisgyblion
oedd i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion iddo. Roedd y dasg yn anferth i’r criw bach, ond un
ffaith holl bwysig i gyflawni’r dasg oedd sicrwydd o gymorth a chynhaliaeth.
Pan geisiodd Iesu egluro i’r disgyblion y byddai’n gorfod eu gadael oherwydd teimladau cryf eu
wrthwynebwyr , d’wedodd “mae’n fuddiol i chwi fy mod i’n mynd ymaith. Oherwydd os nad af,ni ddaw’r
Eiriolwr atoch chwi. Ond os af fe’i hanfonaf ef atoch”. Meddyliwch am yr addewid sydd yn y geiriau.
Mae ‘Footprints’ gan Mary Fishback Powers yn gyfarwydd i lawer
Breuddwydiodd dyn un noson ei fod yn cerdded ar hyd y traeth yng nghwmni ei Arglwydd. Yn yr awyr
fflachiai golygfeydd o’i fywyd.
Ym mhob golygfa gwelai ddwy set o olion traed yn y tywod,
un yn eiddo iddo ef, a’r llall yn eiddo’r Arglwydd.
Pan fflachiodd golygfa olaf ei fywyd, troes yn ôl i edrych ar yr olion traed yn y tywod.
Sylwodd ar rai adegau yn ei fywyd mai dim ond un set o olion traed oedd i’w gweld, ac mai ar adegau
tristaf ac isaf ei fywyd y digwyddai hyn.
Mewn penbleth, holodd yr Arglwydd am hyn.
Arglwydd, meddai, addewaist mai unwaith y penderfynwn dy ddilyn
y byddet yn cerdded gyda mi yr holl ffordd,
ond sylwaf ar adegau mwyaf helbulus fy mywyd
mai un set o olion traed yn unig a welaf.
Mae’n anodd deall, pan oeddwn dy angen fwyaf, nid oeddet ar gael.?
Meddai?r Arglwydd, Fy mhlentyn annwyl, rwy’n dy garu ac ni’th adawaf fyth.
Yng nghanol dy ddioddef a’th dreialon,
pan nad oedd ond un set o ol traed i’w gweld
dyna’r adeg yr oeddwn yn dy gario di.
‘Rwy’n ymwybodol yn ystod y misoedd diwethaf fod sawl un o’n plith yn yr eglwys wedi ac yn parhau i
wynebu cyfnodau anodd – hiraeth am ein hannwyliaid, triniaeth yn yr ysbyty ac ymweliadau cyson
efo’r meddyg.
Cofiwn bob amser addewid ein Harglwydd a chofiwn eiriau emyn 224 C FF
Ti dy hun yw fy nerth a’m twr a chyda thi , ‘rwyf finnau’n siwr mai tydi yw serch fy nghalon, ac o Dduw,
addolaf Di.
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HUNODD
Ar 15 Ebrill bu farw Mrs Margaret Jean Jones, Cartref Preswyl Plas Pengwaith, Llanberis
a gynt o Mardav,2 Cae Berllan, Caernarfon. Cydymdeimlwn yn ddwys a Kevin, Catrin a
Dylan a’u teuloedd yn eu colled o golli Mam, a Nain annwyl iawn.
Ar 31 Mai bu farw Mr T Elwyn Griffiths, Cartref Plas Garnedd, Llanfairpwll gynt o Cae
Athro. Cydymdeimlwn yn ddwys âAlwena, Ceril a’u teuluoedd a holl aelodau’r teulu yn eu
colled o golli Tad, Taid a hen daid i 15.
Ar 21 Mehefin bu farw Mr Dafydd Gwynfor Roberts, 27 Cae Berllan, Cydymdeimlwn yn
ddwys â Joan yn colli priod, Llywela a Gwynfor yn colli tad ,a Elin yn colli Taid .
Pan fwyf yn teimlo’n unig lawer awr
heb un cydymaith ar hyd llwybrau’r llawr,
am law fy Ngheidwad y diolchaf i
â’i gafael ynof er nas gwelaf hi. 758 C.FF
COLLI ANNWYLIAID
Cydymdeimlwn â:
Mrs Linda Rowlands ,Glesni a Ffion ,Lluest Wen,Pen y Garth ym marwolaeth Alun ei phriod
a thad.
Mrs Pat Parry a Stephen, Caerau, 38 Ffordd Eryri ym marwolaeth Mam a Grandma.
Mr Bob a Mrs Margaret Bryant, 17 Llys yr Eifl ym marwolaeth brawd i Mr Bryant.
Mr Evan a Mrs Nan Hughes, Bryn Ifan ym marwolaeth brawd i Mrs Hughes
Mr Ifor ap Glyn a Mrs Bethan Glyn, Gwelfor, Ffordd Cwstenin ym marwolaeth tad Ifor,
Mr Alun a Haf Jones, Gwyddfan, 22 Llys Meirion ym marwolaeth chwaer i Mrs Haf Jones.
Mr Les a Mrs Kathleen Rees Hughes, Sarn, Y Clogwyn ym marwolaeth brawd.i Kathleen.
‘Myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd. Pwy bynnag sy’n credo ynof fi, er iddo farw, fe fydd
byw; a phob un sy’n byw ac yn credo ynof fi, ni bydd marw byth. ’Ioan 11:25-26
YN YR YSBYTY
Bob Bryant, 17 Llys yr Eifl. - Ysbyty Gwynedd
Mrs Elsie Thomas, 24 Llys y Foel.– Ysbyty Gwynedd
CYFNOD YN YR YSBYTY.
Mrs Nan Humphreys, Pant, Bryngwyn Mr Ian V Jones 14 Stryd Marcws , Mrs Euronwy
Williams, Brig yr Allt, Cae Gwyn. Miss Enid Lewis Jones, Celyn, Yr Hwylfa. Mr Ieuan Jones,
Benar, Ffordd Wateloo ,Mrs Gwen Williams 4 Ffordd Fictoria ,Mrs Ffion Johnstone, Pen y
Berth, Pen y Garth.a Mrs Wendy Griffiths, 30 Bron y Garth
MEWN CARTREF PRESWYL
Cartref Marbryn, Caernarfon :Mr Gareth Lee.
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LLONGYFARCHIADAU I
Dr Huw Geraint a Kate Jones ar enedigaeth eu mab Arthur Tomos ac i Alun a Haf
Jones ar ddod yn Nain a Taid unwaith eto.
Hefin a Marian Ellis, Bryn Cellyg, Lôn Ddewi ar ddod yn Nain a Taid unwaith eto i
Osian Ellis mab Catrin a Dafydd Sidgwick brawd i Steffan ac i Caio Ellis Gruffydd
mab Manon a Llyr ap Gruffydd brawd i Nansi.
Sarah Fôn Jones a Jason 8 Stryd Marcws ar enedigaeth Mia Fôn chwaer fach i
Ania Fôn ac i Ian a Menna Jones ar ddod yn Nain a Taid unwaith eto.
Elen Mair a Michael Piotrowski ar enedigaeth Rhys Arthur brawd i Jac Kristian ac i
Huw a Ctrin Prys Jones ar ddod yn Nain a Taid unwaith eto.
Mari Gwenllian a Glyn Price 30 Cae Berllan ar eu priodas yng nghapel Salem, bore
Sadwrn 14 Orffennaf.

AGOR Y CAPEL
Bydd y Capel ar agor bob bore MAWRTH rhwng 10.30y.b.
a 12.30y.p. yn ystod mis AWST .Hefyd rhwng 10.30 a
15.30 dydd Sadwrn ;8ef o FEDI fel rhan o gynllun DRWS
AGORED CADW yn y dref .
Bydd angen dau aelod i dderbyn ymwelwyr i’r capel. Os
fedrwch helpu a fyddech mor garedig a rhoi eich enw ar y
daflen sydd ar y bwrdd yng nghefn y capel neu danfoinwch
e.bost neu ffonioi Emyr Vaughan Evans (07810552569)
***************
BORE COFFI .
Fe’i cynhaliwyd ar 20 Ebrill i godi arian at elusen lleol. Dymuniad y mwyafrif oedd
rhoi’r arian i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch i bawb fu’n
helpu. Yn y llun mae Ieuan Jones , trysorydd y Gymdeithas yn barod
i drosglwyddo siec £400 i’r elusen.
Cafwyd cyfle i ddiolch a chyflwyno blodau i Miss Enid Lewis Jones
am drefnu Boreau Coffi a Mins Pei a byrddau
gwethu yn y gorffennol . Bu’n ddiwyd yn trefnu.
Bydd rhaid bod yn ofalus i’r dyfodol wrth
gyflwyno blodau i Enid achos yn syth wedi derbyn
y blodau aeth yn sal. Braf cael dweud ei bod yn well ac edrychwn
ymlaen i’w gweld nol yng nghanol
gweithgareddau’r capel.
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TRIP YSGOL SUL

DIOGELU DATA

Ar 25ain Mai 2018 daeth Rheoliadau Diogelu Data Newydd (GDPR) i rym ar draws Ewrop. Mae’r
ddeddfwriaeth newydd yn cynnal ac yn gorfodi hawliau’r unigolyn o ran ei wybodaeth bersonol. Mae
gan bob sefydliad, gan gynnwys eglwysi, rwymedigaeth gyfreithiol i gydymffurfio â hi.
Y mae gofynion y ddeddf newydd hon yn golygu y bydd rhaid i eglwysi a chapeli ystyried y modd y
maent yn cadw a defnyddio gwybodaeth bersonol ac ymateb yn briodol er mwyn sicrhau eu bod
nhw’n cydymffurfio â‘r rheoliadau newydd.
Golyga hyn y bydd yn rhaid i chi roi eich caniatâd i Gapel Salem eich bod yn fodlon i ni barhau i ddal
gwybodaeth amdanoch. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn cysylltu â chi i roi gwybod
am waith yr Eglwys
I roi eich caniatâd i Gapel Salem gadw mewn cysylltiad â chi a chadw gwybodaeth amdanoch a
wnewch chi lenwi’r ffurflen amgaeedig a’i dychwelyd erbyn diwedd Gorffennaf 2018. os gwelwch yn
dda. Ni chymer hyn ragor nag ychydig funudau, ond fe fyddant yn funudau pwysig iawn o safbwynt
cadw mewn cysylltiad â’r Eglwys.
Ni fydd yr Eglwys yn rhannu’r wybodaeth fydd gennym amdanoch gyda neb arall ac fe fyddwn yn
cadw’r wybodaeth honno’n ddiogel. Gallwch dynnu’ch enw oddi ar ein rhestr ar unrhyw adeg.
Gallwch roi’r ffurflen yn y blwch ar y bwrdd yng nghefn y capel, danfon ebost neu trwy lythyr i
Swyddogion Diogelu Data yr Eglwys: Parch Mererid Mair Williams, Cwm Idwal, Ffordd Fictoria,
Caernarfon LL55 2RH mereridnoddfasalem@hotmail.com a Mrs Esyllt Penri, Cynfal, Lôn Ddewi,
Caernarfon LL55 1BH esyllt.penri@yahoo.com

Ddiwedd Mehefin aeth
Ysgol Sul Salem ar
drip! Yn anffodus,
doedd y dyddiad ddim
yn siwtio pawb - ond
aeth criw da ohonom
draw i Sw Gaer. A cyn i
chi ddeud o - ryda ni
wedi ei glywad o;
mwncwns dre yn mynd
i weld mwncwns Gaer a chael diwrnod gwych!
Am unwaith doedd dim
rhaid poeni am got law
ac ymbarél. Yn ogystal
a chael gweld yr holl anifeiliaid nad oedd rhai o'r plant erioed wedi eu gweld o'r blaen cawsom fynd ar gwch
o amgylch ynysoedd mor y de a theithio ar y 'monorail' - uchafbwynt i nifer! Roedd gweld y llewod yn brofiad
arbennig, ond y pengwins wnaeth i ni chwerthin fwya a'r fflamingos ddennodd ein sylw - mae nhw'n adar
unigryw iawn. Mi dreulion ni dipyn o amser yn chwilio am y teigr o Swmatra - ond am ryw reswm doedd o
ddim am gyfarfod a phlant Salem - o wel - bydd rhaid i ni aros tan ein hymweliad nesaf i'w gyfarfod!

CEIDWAD Y CAPEL
Ar 1 Mawrth gwnaeth Mrs Edwina Parry orffen fel ofalwraig capel Salem. Roedd Edwina a’i
phriod Richard wedi bod yn ofalwyr dros ddwy flynedd ar
hugain . Ar Sul penblwydd yr achos yn Salem.(13 Mai ) yn dilyn
oedfa’r p’nawn trefnwyd te a chacen oedd yn syrpreis i Edwina
i fynegi ein gwerthfawrogiad o waith y ddau. Cafwyd cacen
arbennig gyda’r geiriau : Diolch yn fawr iawn i Edwina a
Richard . Cyflwynwyd rhodd ariannol ar ran yr eglwys. iddynt .
Erbyn hyn maen’t wedi ymgartrefu yn eu cartref newydd yn 6
Cae Corn Hir, Yr Hendre. Dymunwn y gorau iddynt.
TŶ CAPEL A GOFALWYR
Mewn Cyfarfod Eglwys bore Sul 3 Mehefin nodwyd fod Pwyllgor Gwaith yr eglwys yn
argymell y dylid mynd ati i chwilio am ofalwyr/glanhawyr i’r eglwys yn ddiymdroi. Bydd
rhaid cwblhau gwaith anghenrheidiol yn y Tŷ Capel e.e. ail weirio cyflenwad trydan, rhoi
sylw i nenfwd rhai o’r stafelloedd, gwaith ar y simne a’r tô ac yn y blaen. Derbyniwyd yr
argymhelliad gan obeithio y medrwn symud ymlaen ar y cyfle cyntaf i wneud y gwelliannau.
Yn y drafodaeth am ofalwyr/glanhawyr newydd penderfynwyd gofyn a oes diddordeb gan
aelod/au yn Salem i ymgymryd â’r rôl, neu a ydych efallai yn gwybod am rywrai fyddai â
diddordeb yn y gwaith.Os oes, cysylltwch â Mr Ieuan Jones, Ysgrifennydd yr Ymddiriedolwyr, Benar,Ffordd Waterloo . 01286 673396 neu ar ebost iantojones@talktalk.net

Trip y Gymdeithas i'r Ysgwrn
Penderfynodd Y Gymdeithas fynd yn bellach nac arfer i gloi'r tymor eleni gyda thrip i'r Ysgwrn cartref Hedd Wyn. Mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymgymryd a'r gwaith o addasu a gwarchod
yr Ysgwrn er mwyn sicrhau fod cenedlaethau i ddod yn cael y profiad o ymweld a'r lle arbennig
hwn yn ardal Trawsfynydd. Roedd gweld hanes yr atgyweirio yn hynod o ddiddorol a diolch i staff y
Parc am eu cyflwynaid. Roedd arddangosfa hynod ddiddorol yn yr hen ysgubor a diolch i Llinos
Williams, cefais wybod nad peli rygbi oedd y siapiau wy ym murlun plant yr ysgol gynradd leol ond
nodau defaid fferm yr ardal. Yna'r uchafbwynt oedd cael ymweld a'r ffermdy ei hun a gweld y
gadair ddu, yn ogystal a chadeiriau eraill
yr oedd Hedd Wyn wedi eu hennill.
Cyn gadael cawsom gyfle i weld ffilm
oedd yn coffau holl fechgyn ifanc yr ardal a gollodd eu bywydau o ganlyniad i'r
rhyfel byd cyntaf; y rhyfel erchyll hwnnw
a rwygodd gymunedau cefn gwlad Cymru a thu hwnt. Diolch yn fawr i Iola a
Emyr am drefnu'r trip - roedd yn noson
arbennig iawn.
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Munud i Feddwl ( Radio Cymru ) ( dydd Mercher ar ôl Sul y Pasg eleni)
Helfa wyau, siocled, cywion, cwningod , prydau teuluol , lluniau teulu, anturiaethau, gwyliau
ayyb. Mae fy ffrwd facebook yn frith o'r lluniau hyn. Parhad traddodiadau paganaidd yn y
bôn, ond efallai heb yr ystyr rhagor.
Gŵyl bwysicaf Cristnogaeth yw'r Pasg. Mae Cristnogion drwy'r byd yn dathlu atgyfodiad
Iesu Grist ar Ddydd Sul y Pasg, ar ôl ei groeshoelio ar Ddydd Gwener y Groglith. Ond pa mor
berthnasol yw'r ystyr erbyn hyn?
Fe ges i'n magu'n gristion. Yn ferch fach, dw i'n cofio syllu ar y groes fawr oedd ar y pulpud
uchaf a meddwl am aberth yr Iesu ar y groes. Am ddegawd a mwy, mi eisteddais yn sedd
capel y teulu yn pendroni am sut allai dyn fod mor greulon at ei gyd-ddyn. A sut alla mam a
nain eistedd yno yn yfad ei waed o, gwaed y cyfamod'. Fe ges i'r neges, yn y diwedd, y
diwedd un, ei fod wedi atgyfodi ar y Sul wedi'r gwaedu, yr artaith creulon, y boen a llosgi'r
goron ddrain am ei ben.
Bellach, a minnau'n oedolyn, mae ei atgyfodiad yn symbol o obaith, cariad a ffordd arall o
fyw. Am neges wych i blant a ieuenctid ein hoes, bod rhywbeth tu hwnt creulondeb
dynolryw - creulondeb sy'n hawlio lle mor ganolog ym mhob papur, gwasg a chyfrifiadur.
Efallai mai ein tasg fwyaf fel pobol heddiw ydy bod yn llysgenhadon dros ffordd o fyw
sy'n blaenoriaethu maddeuant a chariad, er bod hynny ar brydiau'n teimlo'n gwbl
amhosibl.
Bore da a diolch am wrando.
Malan Wilkinson

SULIAU
22Gorffennaf : Bore am 10 a’r P’nawn am 4 : Mr Arwel Roberts, Rhuddlan
29.Orffennaf : Bore am 10 a’r P’nawn am 4: Parch Dylan Rhys Parry, Llandudno.
5 Awst : Bore am 10 a’r P’nawn am 4 : Gweinidog. Gweinyddir y Cymun yn oedfa’r
p’nawn.
12 Awst: Bore am 10 a’r P’nawn am 4 : Gweinidog .
* Yn oedfa’r bore cawn gwmni Serge & Olivia o
Fadagasgar.Eu bwrdwn yw gweld y Beibl wedi cyfieithu i
ieithoedd y bobl ar draws deheudir Affrica, ac mae hynny wedi
ysbrydoli’n uniongyrchol gan y Beibl mewn Malgaseg a hynny,
fel y gwyddom, o ganlyniad i waith rhyfeddol y cenhadon o
Gymru! Am fwy o fanylion amdanynt . http://
www.wycliffe.net/articles?id=5788&pg=1&entity=AFR
19 a 26 Awst Ni chynhelir oedfaon yn Salem—cydaddolir yn Seilo
19 Awst : Bore am 10 : Parch John Owain ap Ifor Jones. Ynys Bute
Sul 26 Awst : Bore am 10 : Parch Marcus Robinson, Bethel.
++++++++++++++++++++++++++++

LLYFRAU AR WERTH - cysylltiad efo Salem !

Wedi clywed ‘munud i feddwl ‘gofynnwyd i Malan am ganiatad i’w
gynnwys yn y Llinyn Arian a’i hateb yn syth oedd Croeso a Diolch ‘
Lansiodd Malan ei chyfrol gyntaf, ‘Rhyddhau’r Cranc‘, yn
ddiweddar, sy’n sôn am ei brwydr hi â’i hiechyd meddwl.

“Mae wedi bod yn frwydr hir, ond dwi’n meddwl bod
rhannu wedi fy helpu i ar hyd y daith
( Gwasg y Lolfa £8.99)
*****************************

CYFEIRIAD EBYST Parhawn i gasglu cyfeiriadau e-byst aelodau Salem, Bydd derbyn y
cyfeiriadau yn gymwynas fawr er mwyn cysylltu â’r aelodau. Cysylltwch â Haf Jones:
haf2@btopenworld.com gyda’r wybodaeth, os gwelwch yn dda,

CYFEIRIAD SAFWE CAPEL SALEM : www.capelsalemcaernarfon.com Os

dymunwch dderbyn y Ll. Arian ar Safwe capel Salem yn lle yn ei ffurf brintiedig rhowch
wybod i Rhian:rhianllety@yahoo.co.uk
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CUDDLE CALL
Dyma ddetholiad o gerddi gorau Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, yn cynnwys bron i 40 o gerddi newydd sydd
heb eu cyhoeddi o'r blaen (1986-2017). Llyfr yn cynnwys
casgliad dwyieithiog o gerddi Ifor ap Glyn. Cyhoeddwyr :
Gwasg Carreg Gwalch. Pris £10

TRYSORAU CUDD CAERNARFON
Dewch am dro i Gaernarfon... i'r Oval i glywed cân y Caneris i ben
Twthill i ryfeddu at banorama mynydd a môr, i Gei Porth yr Aur,
noddfa'r ymylon…..Ysgrifau gan Angharad Price –. Lluniau gan
Richard Outram. Gwasg Carreg Gwalch £12.
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