Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon. Hydref 2017

Mae mwy na 40 miliwn o bobl ar draws De Asia wedi eu heffeithio gan
lifogydd di-drugaredd. Mae tua 1,200 o bobl wedi colli eu bywydau tra
mae cartrefi a bywoliaeth y rhai sydd wedi goroesi wedi eu dinistrio.
Mae dau fis o law y monswn wedi achosi llifogydd eang ar draws India,
Nepal a Bangladesh. Dyma’r llifogydd gwaethaf i daro’r De Asia ers
blynyddoedd.
Mae canoedd ar filoedd o bobl wedi gorfod gadael eu cartrefi ac yn
byw mewn cysgodfan dros dro. Wrth i’r monswn barhau bydd y nifer
sy’n cael eu heffeithio yn codi. Gyda miliynau yn wynebu wythnosau
hynod o ansicr ac mewn angen dirfawr am gysgod, bwyd a dwr glan
mae’n rhaid gweithredu NAWR.

Mae Kushmatia Masomat yn 64 oed sy’n byw
mewn pentref yn Bihar, India. Mae’n crafu byw fel
gweithiwr fferm ac mae’n gofalu am ei 4 ŵyr tra
bydd ei mab yn gweithio oeddi cartref.
Mae pentref Kushmatia yn dioddef llifogydd bob
blwyddyn. Ond mae eleni yn wahanol.
Cododd lefel y dwr mor sydyn ac yn annisgwyl – ac
ar ol 2 fis tydy o’n dangos dim arwydd o leihau.Mae Kushmatia a’i wyrion nawr yn byw ar
ochr y ffordd.Yr unig beth sydd ganddynt ydy’r dillad ar eu cefnau.Mae Kushmatia yn poeni. Mae’r caeau i gyd dan ddwr felly
nid oes gwaith ac ni all y teulu gael gofal iechyd ac mae’r bwyd yn darfod.
“os na fydd pethau’n newid yn fuan” meddai byddwn yn newynu

O gwared ni rhag in osgoi
y sawl ni ŵyr at bwy i droi;
gwna ni’n Samariaid o un fryd,
i helpu’r gwael yn hael o hyd.
Tudor Davies, Emyn 816 C Ff

GAIR GAN Y GWEINDOG.

Diolchgarwch
Mae’n wir dweud nad ydy Gwyl y Diolchgarwch yn
cael yr un sylw ag yr oedd flynyddoedd yn ôl. Ar
un adeg, roedd Gwyl y Diolchgarwch yn bwysicach
i lawer na’r Nadolig. Cynhelid oedfaon ar Sul a
Llun Diolchgarwch a oedd fel arfer yn cael ei
cynnal yn ystod y drydedd wythnos yn Mis Hydref. Byddai gweithwyr yn
cael diwrnod i ffwrdd o’r gwaith a’r plant yn cael diwrnod i ffwrdd o’r
ysgol er mwyn cael mynd i oedfa neu ddwy neu dair neu fwy i ddweud
DIOLCH!
Un o’r pethau cyntaf byddwn yn ei ddysgu i blant ydy i ddweud diolch
ac os gwelwch yn dda. “Mae’n bwysig cael ‘manners’ da” dywedwn.
Ond mae rhoi diolch yn llawer mwy na hynny mewn gwirionedd. Gair
bach a ddywedwn yn aml iawn, ddegau o weithiau mewn diwrnod, ydy
diolch a gair y gallwn ei gymryd yn ganiataol neu air y gallwn ei ddweud
yn ddi-feddwl ar adegau.
Ond pan feddyliwn am yr holl bethau sydd gennym i fod yn ddiolchgar
ohonynt, mae’n pwysleisio i ni pa mor ddidwyll y dylai ein DIOLCH fod
mewn gwirionedd. Ryda ni’n gyfarwydd â’r ymadrodd; ‘geiriau gwag’;
geiriau sy’n golygu dim neu eiriau heb sylwedd iddyn nhw. Gadewch i ni
roi nod i’n hunain y DIOLCHGARWCH hwn i sichrau nad gwag yw ein
DIOLCH ac nad gweithred ddi sylwedd fydd ein DIOLCHGARWCH eleni.
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Dewch, gadewch i ni ganu'n llawen i'r ARGLWYDD,
a gweiddi'n mawl i'r Graig sy'n ein hachub!
2
Gadewch i ni fynd ato yn llawn diolch;
gweiddi'n uchel a chanu mawl iddo!
Salm 95:1,2

‘Ai fi sydd i fod i

ofalu am fy
mrawd? Gen 4
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HUNODD

LLONGYFRARCHIADAU 1:

Mr Glyn Evans, Bod Gwilym, Lôn Ddewi ar 24 Mehefin,
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn a Mrs Gwenda Evans yn colli ei phriod a’r
plant yn colli tad .

Elen Medi a Ian , Bryn Eirian, Ffordd Segontiwm ar enedigaeth
Gwion Rhys brawd bach i Ioan Rhys, Dylan Rhys a Sian Elin ac
ŵyr i Rhys aVera Prytherch, Tŷ Fry, Ffordd Llanbeblig.

Mrs Ceridwen Jones, 23 Cae Berllan ar 5 Gor ffennaf. Cydymdeimlwn yn
ddwys iawn â Mrs Vera Jones ar golli ei Mam a Delyth a Elwen ar golli eu
Nain .

Dymuno’n dda i Megan , Taliesyn , Y Clogwyn ar gychwyn cwrs
coleg yng Nghaerdydd ac i Gareth Roberts a Beth Angell,
Ffion a Betsan Y Garreg, 9 Llys Gwyn yn eu cartref newydd yng
Nghaerdydd.

Mr Dafydd Owen, Llechwedd, Bryn Rhos, Rhosbodrual ar 4 Hydr ef .
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Mrs Jean Owen a holl aelodau’r teulu.
COLLI ANNWYLIAID
Mrs Catrin a Mr Huw Roberts ‘Cilmeri ‘, Cae Gwyn ym marwolaeth mam Huw.
Mrs Elin Denham, Rhosfaen, Fferm Ty’n Twll ym marwolaeth sydyn ei phriod
Dafydd ,tad Elain, Megan ,Ania a Sion .
Mrs Rhian Mair Williams, Taliesyn, Y Clogwyn ym marwolaeth ei thad a Taid
Megan a Llew.
YN YR YSBYTY
Mrs Menna Wyn Thomas, 22 Stryd Newydd—Ysbyty Eryri
CYFNOD YN YR YSBYTY
Mrs Grace Dawson, 5 Treilian, Y Waunfawr.
Morgan Owen mab Meirion a Kelly , Ty Capel Seilo ..
Medi Wyn. Melin Fro, Ffordd Melin Seiont
Mrs Edwina Parry, Ty Capel Salem
Bwrw dy faich ar yr Arglwydd, ac fe’th gynnal di’ Salm 55|:22
’Heddwch—dyna dw i’n ei roi yn rhodd ichi; yr heddwch go iawn sydd gen i,
a neb arall , i’w roi’ Ioan 14
MEWN CARTREFI PRESWYL
Meddyliwn am ein haelodau
Mr T. Elwyn Griffiths, sydd ym Mhlas Garnedd, Llanfairpwll a Mr Margaret
Jones, 2 Cae Berllan.ym Mhlas Pengwaith, Llanberis:
BEDYDDIADAU . Yng ngwasanaeth y teulu:
bore Sul 18 Mehefin bedyddiwyd NEL SION JENNINGS, merch Awen Davies
Jones a Sion Emlyn Jennings, Stryd Williams.
bore Sul 16 Mehefin bedyddiwyd OWAIN IAGO WILLIAMS—mab Heddwen
a Aron Williams, brawd Seren Lois a Deian Iorwerth, Cartref, Ffordd Victoria.
bore Sul 10 Medi bedyddiwyd MORGAN RHYS GARLICK mab Rhian a Chris
Garlick, brawd Seren Alaw, Corwnda, Rhosisaf

3

**********
CLWB DARLLEN
Mae’r Clwb Llyfrau yn cyfarfod ar ail Nos Lun y mis. Darllennir amrywiaeth o lyfrau Cymraeg a Saesneg .Y llyfr a ddarllennwyd mis
diwethaf oedd ‘Truly Madly Guilty’ gan Liane Moriaty.
Cyfarfod nesaf 13 Tachwedd am 7.30 yn Llety’r Bugail.
Croeso i aelodau newydd
CYFARFODYDD Y GRWPIAU A’R PWYLLGOR GWAITH

Grwp 1 : (Addoli a Cherddoriaeth) 29 Hydref am 5 o’r gloch
Grwp 2 (Cymdeithasu , Cyhoeddusrwydd a Bugeilio.) Nos Sul 19Tachwedd
am 5 o’r gloch .
Grwp 3 ( Cyllid ac Adeiladau ) : Nos Fercher 11 Hydref am 7.30 o’r gloch .
Pwyllgor Gwaith :Sul 19 Tachwedd am 6 o’r gloch
CYFEIRIAD EBYST.
Parhawn i gasglu cyfeiriadau e-byst aelodau Salem. Bydd derbyn y
cyfeiriadau yn help er mwyn cysylltu a’r aelodau.
Rhowch y wybodaeth i Haf Jones:haf2@btopenworld.com
CYFUNDEB GOGLEDD ARFON.
Dyddiad a lleoliad y Cyfarfod Chwarter nesaf: 31ain Ionawr 2018 yn
Eglwys Tabernacl, Llanrwst pryd y bydd Mr Bob Morus, Penygroes,
Gwynedd yn annerch am 7.00 o’r gloch ar ‘Hanes dauganmlwyddiant y
Diwygiad ym Meddgelert’ [1817 – 2017].Dilynir yr anerchiad gan
eitemau’r Gynhadledd .
CYFEIRIAD SAFWE CAPEL SALEM :
www.capelsalemcaernarfon.com
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SUL DIOLCHGARWCH - 15 HYDREF
Y GYMDEITHAS.

Mae’n arferiad ers rhai blynyddoedd bellach i gychwyn tymor y
gymdeithas gyda ymweliad a rhywbeth i’w fwyta. Eleni, anelu am
Ddyffryn Nantlle wnaethom ni a gwinllan Pant Du. Y bwriad oedd
cael mynd o amgylch y winllan a’r perllanoedd cyn cael pryd yn y
caffi. Ond roedd gan y tywydd gynlluniau gwahanol i ni! Nid oedd
yn bosib mynd o amgylch y winllan—mae’n amheus a fyddem wedi
gweld dim byd o ysytried y glaw a’r niwl—ond yn hytrach cawsom
eistedd yn y caffi cyfforddus yn gwrando ar y perchennog yn adrodd
ychydig o hanes Fferm Pant Du ac yna’r hanes o greu Gwinllan Pant
Du. Mae’n anhygoel meddwl fod modd cynnal gwinllan lwyddianus
yn Nyffryn Nantlle—ond dyna sydd wedi digwydd. Ond mae wedi
cymryd blynyddoedd o arborfi a darganfod y grawnwin gorau i’r
hnisawdd. Diddorol oedd clywed hefyd sut bu i’r winllan chwarae
rhan yn sicrhau nad oedd afal ennlli yn diflannu o’r tir. Maent wedi
llwyddo i blannu coed afalau ennlli er mwyn creu sudd afal a seidr
ac erbyn hyn mant wedi llwyddo i achub yr afal unigryw hon oedd
ar fin ei cholli am byth. Yn dilyn y sgwrs roedd pryd blasus yn ein
disgwyl. Diolch i Iola ag Emyr a Grwp 2 am y syniad ac am drefnu’r
noson a diolch i deulu Pant Du am y croeso cynnes. Os fyddwch yng
nghyffiniau Nantlle ewch draw wir i chi—chewch chi mo’ch siomi.
Cyfarfodydd nesaf
15 Tachwedd. Noson yng nghwmni y ffotograffydd Geraint Thomas
(Panorama) Tr efniadau’r noson yng ngofal Emyr Evans.
19 Rhagfyr (Nos Fawrth) Canu Car olau o amgylch car tr efi
henoed y dref ac Ysbyty Eryri
20 Rhagfyr . Cinio Nadolig yn y Clwb Golff. Bydd Tudur Owen yn
ein diddanu. Trefniadau’r noson yng ngofal Edwina Parry. Enwau ac arian
i Iola Grisdale a Emyr Vaughan Evans.
Dalier sylw : Yn y gorffennol ar ddechrau Rhagfyr cynhaliwyd
Paned a Mins Pei a Byrddau Gwerthu. Eleni bwriedir cynnal Ffair

Wanwyn i godi arian at elusen . Bydd cyfle i nodi’r elusen o’ch
dewis drwy roi enw’r elusen yn y blwch sydd ar y bwrdd yng
nghefn y capel. Bydd aelodau Grwp 2 yn penderfynnu ar yr elusen.
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BORE AM 10 : OEDFA’R Teulu. P’’NAWN am 4 :OEDFA GYMUN.
Ar y Sul bydd cyfle i’r plant/Ieuenctid ddod a blodau’r
Hydref, dau ffrwyth a llenwi’r bocs ‘Pringles’ efo arian . Bydd
yr arian eleni yn mynd i APEL MECSICO oherwydd y
ddaeargryn ddigwyddodd yn ddiweddar.

Bydd casgliad Diolchgarwch yn mynd i gyfarfod a gwahanol gostau ‘r
eglwys. Llynedd tynnwys sylw at y gost o baentio ffenstri a landeri’r capel
ochr Lôn Bwgan a railings ffrynt y capel. Cafwyd ymateb anrhydeddus o
gofio mae chwarter aelodau’r eglwys wnaeth gyfrannu. Apeliwn unwaith
yn rhagor ar i bob aelod gymryd ei cyfrifoldeb fel aelod. Cesglir eich
amlen yn oedfaon Sul 15 Hydref, neu danfonwch eich amlen i swyddog
eich dosbarth neu un o drysoryddion yr eglwys. Diolchwn ymlaen llaw am
bob ymateb.
Sul ola mis Medi rhoddwyd taflen wybodaeth yr
eglwys a charden
Gwahoddiad i’r aelodau
oedd yn bresennol gan
ofyn iddynt rhoi’r
gwahoddiad. Gofynnwn yr
un gymwynas gan bob
Gweddi’r cynhaeaf gan Aled Lewis Evans
Annwyl Arglwydd pob tiriondeb,
Bydd yn agos atom yn Hydref y flwyddyn.
Wrth i ddail ddisgyn,
Boed i ni gofio gogoniannau’r cynhaeaf,
Cnydau’r meysydd,
Y ffrwythau’n pwyso ar y coed.
Dysg i minnau rannu cynhaeaf dy Gariad Di
Efo’ rhai rwy’n eu cwrdd bob dydd.
Boed i harddwch euraidd y tymor hwn
Aros yn fy mywyd a’m calon yn wastadol. Amen
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AGOR Y LLYFR
Mae Agor y Llyfr yn gynllun sy’n annog eglwysi a chapeli i gysylltu â’u hysgolion lleol er mwyn ymweld â’r ysgolion i gyflwyno storiau o’r Beibl ar ffurf drama syml.
O’r diwedd mae Cyngor Eglwysi Caernarfon wedi
llwyddo i gychwyn ar y cynllun ac mae criw wedi cychwyn drwy ymweld
ag Ysgol y Gelli bob yn ail bore Mercher. Rydym wedi cyflwyno sotri galw’r disgyblion a stori Sacheus ac mae’n ffordd effeithiol iawn o gyflwyno
storiau’r Beibl i blant. Mae’r criw yn awyddus i sicrhau mwy o aelodau i’r
tim fel na fydd yr ymrwymiad yn mynd yn ormod i unrhyw un. Os oes
gennych ddiddordeb neu am wybod mwy, cysylltwch â Mererid.

CYNGOR EGLWYSI CAERNARFON
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyngor Eglwysi Caernarfon ar Nos Fercher, Tachwedd 22 am 7 o’r
gloch yn Salem. Mae’r Cyngor Eglwysi yn chwilio
am rywun i fod yn ysgrifennydd. Os ydych yn
awyddus i helpu,
cysylltwch ag un o’r
Gweinidogion.

SBRI BACH SALEM

Bore Sadwrn

Sbri Bach Salem yw’r grwp mam a phlentyn i
14 Hydref
blant 0-5 oed. Ar y dechrau roedd Sbri Bach yn
cyfarfod ar 2il Sadwrn y mis 10:30-12 yn unig
2017
ond gofynnodd rhai rhieni i’r cynllun gael ei
ymestyn i Ddydd Gwener hefyd. Felly am gyfnod
cynhwliwyd Sbri bach bob Dydd Gwener ac ar yr
2il Sadwrn o’r mis. Ers Mis Medi nid yw’r Sbri
wedi cael ei chynnal ar Ddydd Gwener am nad oes neb ar gael i fod yn
gyfrifol am y gweithgarwch—mae hyn yn golygu agor a gosod y tegannau a chloi ar y diwedd. Os ydych yn awyddus i helpu gyda Sbri Dydd
Gwener rhowch wybod i Mererid .
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Gwyddoch fod Taflen Wybodaeth Salem yn cychwyn
gyda’r geiriau TAFLEN GROESO CAPEL SALEM.
Un bore Sul gwelwyd dyfnder y croeso hwn !
Diolch i Ifor ap Glyn am rannu’r profiad gyda ni!
Gwrandewch ar fy nghân am y Sul dwetha hwn,
dyma stori sy'n dipyn o donig;
er nad oes Pabyddion yn Salem mi wn,
ein bod ni,serch hynny'n 'gatholig.
Ynghanol yr emyn, rhyw giaman a ddaeth,
a dechrau edmygu'r organydd.
A cherdded ar hyd canllaw'r pulpud a wnaeth,
cyn neidio i lawr a diflannu.
Fe ganodd hi wrwndi drwy'r weddi i gyd;
yn ystod yr emyn bu'n mewian;
ond pan wnaed y casgliad, chyfrannodd ddim byd
(roedd ganddi ei 'kitty' ei hunan!)
Bu Emyr ac Enid yn ceisio ei hel drwy'r drws,
tra bu Mair Price yn darllen, ond ofer fu hyn ochrgamodd yn ddel- roedd hi am weld y gŵr o Lynarthen.

Ysywaeth, amhosib oedd hyn yn y bôn,
roedd y giaman llwydflew 'di methuam mai yn 'Tabby'- nacl draw yn sir Fôn, dyna le'r oedd 'rhen Ron yn
pregethu!
A phan oedd yr oedfa ryfeddol ar ben,
fe wnaeth Ifor gydio’n ei sgrepian
a 'i chario i'r cefn cyn cyhoeddi'r 'amen' wrth ollwng y giaman nôl allan.
*********

Dychmygwch sut fyddai'n teimlo i orfod gadael eich cartref a phob peth
sydd gannych chi er mwyn bod yn ddiogel rhag trais. Dyna brofiad nifer fawr o
ferched sy'n dianc rhag trais domestig. Mae dynion hefyd yn dioddef o drais domestig ond mae'n rhan fwyaf sy'n cael eu effeithio yn ferched. Mae mudiadau fel Cymorth i Ferched Bangor yn darparu cymorth a lloches drwy dai diogel a
gweithwyr cefnogol. Ond maent yn gwerthfawrogi help i ddarparu nwyddau
sylfaenol ac yn gofyn am gymorth pobl sy'n barod i roi nwyddau. Maent yn gofyn am
ddillad merched a phlant o safon da, past dannedd, brws dannedd, sebon, siampw,
deunnydd hylendid merched, cadachau golchi a thyweli. Ar adegau fel y Nadolig
maent yn derbyn nwyddau all fod yn anrhegion i'r merched a'u plant.
Dyma gynllun ymarferol y gallwn ni fel Eglwys ei gefnogi. Bydd y nwyddau yn mynd i
Cymorth i Ferched Bangor fydd yn rhannu'r nwyddau i ferched lleol. Bydd cyfle ar
Suliau 19 a 26 o Dachwedd i dderbyn y nwyddau.
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