GAIR GAN Y GWEINDOG.

Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon. Hydref 2016
Roedd Mawrth 2016 yn nodi pum mlynedd ers cychwyn y
rhyfel cartref yn Syria. Dechreuodd yr anghydfod wedi protest syml oherwydd i
fechgyn ifanc gael eu harestio wedi iddynt sgrifennu graffiti ar fur ar eu ffordd adref
o’r ysgol yn erbyn Llywodraeth Assad. Ond bellach mae yn wrthdaro hynod
gymhleth sydd wedi creu diflastod a dioddefaint i filiynau o bobl

Gweddi dros Syria
Dduw Dad,
gweddïwn dros Syria a’i phobl.
Wedi pum mlynedd o ryfel blin
gweddïwn am heddwch.
Dywysog tangnefedd, ymwêl â hwy heddiw.
Gweddïwn dros arlywyddion a phrif weinidogion dros rai wnaeth eu gorau i helpu;
dros rai sydd a’u hymyrraeth wedi gwaethygu’r sefyllfa;
dros rai sydd wedi cyflenwi bomiau yn hytrach na diplomyddiaeth;
dros rai a safodd yn analluog ar yr ymyl.
Rho iddynt weledigaeth glir o lwybr sy’n arwain tuag at adferiad trwy gydweithrediad.
Dywysog tangnefedd, ymwêl â hwy heddiw.
Gweddïwn dros bob carfan sy’n rhan o’r brwydro dros rai y gelwir hwy yn gymedrol neu’n eithafol;
dros rai a freuddwydiodd am ryddid mewn Gwanwyn Arabaidd;
dros rai a wnaeth ddefnydd o’r sefyllfa er eu budd eu hunain.

Goleua eu calonnau ac arwain hwy at gymod ac adferiad.
Dywysog tangnefedd, ymwêl â hwy heddiw.
Gweddïwn dros y rhai a ffodd dros rai a adawodd gartrefi a chymunedau ond sy’n parhau yn y wlad;
dros rai a groesodd ffin ond sy’n parhau yn y rhanbarth;
dros rai a groesodd sawl ffin a moroedd peryglus;
dros rai a gynigiodd gyfeillgarwch a lletygarwch;
dros rai a gaewyd eu calon gan ofn.
Coda bobl fydd am gynnig lloches ddiogel,

ac yng nghalonnau'r rhai sy’n ei geisio,
crea obaith am gael dychwelyd adref rhyw ddydd.
Dywysog tangnefedd, ymwêl â hwy heddiw.
Amen.

Clywais yn ddiweddar am berson fu’n siarad â phlant mewn
oedfa ddiolchgarwch. Drwy ddefnyddio pwynt /pwer dangoswyd llun o oergell y siaradwraig gan dynnu sylw at y
ffaith ei bod yn orlawn- dim cornel wag i roi dim byd ychwnaegol ynddi.
Yn y llun nesaf yr hyn a welwyd ar y sgrin oedd oergell arall
ond tro yma roedd yn hollol wag – dim llefrith, dim iogwrt,
menyn,cig –dim yw dim.
Gofynnwyd i'r plant feddwl yn ofalus wrth ystyried dau gwestiwn ynglyn
â’r oergell wag :
1) Sut deimlad yw gorfod byw â’r oergell yn wag neu dim oergell o
gwbwl?
2) Beth fyddai’r plant yn ei wneud pe byddent yn gorfod wynebu’r profiad fod yr oergell yn eu catrefi yn wag ? Atebodd un o'r plant ar ei union
drwy ddweud :"Mynd allan i nol pitsa'!.
Fel y buasem yn ei ddisgwyl chwerthynnodd y gynulleidfa ond wedi
meddwl 'roedd ateb y plentyn yn agos iawn i’w le. Mynegi profiad yr
oedd;profiad gall y mwyafrif ohonom uniaethu ag ef. Mwy na thebyg
'roedd yn hen gyfarwydd a chlywed ei rieni 'n dweud; "Pitsa sydd i fwyd
heno" os nad oedd bwyd yn digwydd bod yn y ty, neu os dim pitsa roedd
yna ddigon o ddewis arall o fwyd ‘cyflym’ ar gael.
Mae’r holl ddewis sydd gennym o fwydydd a’r holl gyfleusterau a
gynnigir i’r cwsmer yn y siopiau heddiw yn achos rhyfeddod ac erbyn hyn
does dim rhaid mynd i’r siop i nol y nwyddau – mae’n bosib trefnu i’r siop
ddod â’r nwyddau atom ni! Gallwn fynd ymlaen yn ddiddiwedd i gyfeirio
at yr holl fendithion sydd ar gael i ni heddiw .
Sul nesaf byddwn fel eglwys yn cynnal ein Sul Diolchgarwch - tybed oes
rhai ohonoch yn berchen ar yr un teimladau ac sydd gen i i’r wyl? Pan
ddaw’r ŵyl, teimlo’n anghysurus wnaf i bob amser a’r rheswm am
hynny yw fod fy amgylchiadau i mor wahanol i nifer fawr o drigolion y
byd. Pan ddaw’r foment wan heibio o gwyno am y peth hwn a’r peth arall,
byddaf yn clywed y llais oddi mewn yn dweud wrtha’i : “ Paid
mynd ar hyd y llwybyr yna, cod dy olygon , edrych o dy gwmpas a rho
sylw i’r rhai sy’n llusgo byw’.
Bydd rhywrai yn siwr o ddweud yn ystod y mis nad yw’r ŵyl Diolchgarwch
fel ag yr oedd. Gall fod gwirionedd yn y geiriau hynny, ond er y newidiadau
sydd wedi digwydd mae un ffaith yn aros; y bydd cyfle i fynegi ein diolchgarwch eto eleni.
2

SUL DIOLCHGARWCH : 16 HYDREF .2016
HUNODD
Ar 26 Mehefin bu farw Mrs Gwyneth Roberts, gynt o Stryd William a chartref
Gwynfa, Caerenarfon. Cofiwn amdani fel un oedd wrth ei bodd gyda
cherddoriaeth. Pan yn ifanc ‘roedd yn perthyn i gerddorfa capel Pisga,
Carmel.Medrai ganu’r piano, organ a’r ffidil . Roedd ei haelwyd bob amser yn
un groesawgwr ac roedd ffyddlondeb i oedfaon y Sul a gweithgareddau’r capel
yn flaenoriaeth yn ei bywyd. Cydymdeimlwn â Mr Gareth a Mrs Jane Eryl a’i
merch Sian a’r teulu.
COLLI ANNWYLIAID
Mrs Maragret Parry, 12 Llys Siabod—marwolaethy ei brawd..
Cofiwn am deuluoedd eraill yn yr eglwys sy’n galaru .
Meddyliwn amdanoch yn ystod y cyfnod anodd hwn .
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

CYFNOD YN YR YSBYTY
Mrs Beryl Jones, Penrhyn, Y Grugan, Y Groeslon
Mr Arwel Griffiths 11 Y Bryn, Bontnewdd
Mrs Gwenno Roberts, Melangell, Lôn Ysbugor Wen
Mr Bob Bryant 17 Llys yr Eifl .
Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL
Bryn Seiont newydd Mrs Elsie Bennett.
Plas Garnedd, Llanfairpwll: Mr T. Elwyn Griffiths,.
Plas Pengwaith, Llanberis: Mrs Margaret Jones, 2 Cae Berllan.

Cyflwynwn ein cyfarchion cynhesaf i’r rhai sy’n gaeth i’w cartref.
LLONGYFARCHIADAU I
Catrin Ellis a Dafydd Sidgwick ar enedigaeth eu mab Steffan Ellis
ac i Hefin a Marian Ellis, Bryn Cellyg, Lôn Ddewi yn Daid a Nain .
Gwennan Mair a Aled Griffiths ar enedigaeth ei mab Macsen Sion
ac i Nan a Sion Humphreys yn Nain a Taid unwaith eto.
Heddwen ag Aron Williams ar enedigaeth Owain Iago, brawd bach i Seren
Lois a Deian ac i Ron a Rhian yn Nain a Tadcu unwaith eto.
Sian a Gareth Pritchard (Rhandir, Llandwrog) ar ei priodas yng ngwesty Bron
Eifion ar 23 Awst. .Dymuniadau da yn ei cartref yn Bro Dawel,Llanddeusant.
Dr Huw Geraint Jones a Kate Maw ar eu priodas yn Eglwys Y Rhath,
Caerdydd ar 17 Medi.
Dymunadau da i Elsi Mai merch Bethan Parry ( Ty Capel ) a Llion a
fedyddiwyd gan ei hewythr y Parch Dylan Rhys Parry yn Eglwys Unedig,
Llandudno dechrau mis Medi . Dymuniadau da hefyd yn eu cartref newydd
yng Ngroeslon.
3

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 gefnogi Cymorth Cristnogol yn
Haiti ar ôl y corwynt wnaeth gymaint o ddifrod yn y wlad .
Erbyn hyn y ffigwr diweddaraf
o’r rhai gollodd eu bywydau o
ganlyniad i Gorwynt Mathew
yw dros 1000. Os dymuna unrhyw aelod gyfrannu at gronfa argyfwng Haiti mae croeso i chi roi
eich cyfraniad gyda chasgliad diolchgarwch y
plant/ieuenctid.

CWESTIWN : A yw Addoliad ac Ysgol Sul
ar amserlen eich plant/ieuenctid.?

CLWB YR IFANC A
CHLWB PLANT.

Mae’r Ysgol Sul yn rhan bwysig iawn o fywyd Salem gan gychwyn am 10 yn yr oedfa. Bydd cyfle i
ddau ,weithiau pedwar gymryd rhan yn yr oedfa a
bydd neges bob bore Sul. Ers ail gychwyn yn mis
Medi ar ôl tymor y gwyliau mae’r diffug
ffyddlondeb yn waeth nag arfer. Oes modd ei
rhwystro rhag gwaethygu? Mae’r ateb i’r
cwestiwn yn ein dwylo ni fel aelodau’r eglwys a
neb arall. Fel eglwys mae’n gyfrifoldeb arnom
sicrhau hyd eithaf ein gallu y gwnawn ein gorau i
sicrhau fod darpariaeth sy’n cynnwys addoliad,
ysgol Sul a nifer o weithgareddau eraill yn cael eu
cynnig i blant a ieuenctid. Mae’n gyfrifoldeb pob
aelod i son amdanynt wrth eraill.

Mae C Y I yn cyfarfod
bob nos WENER : Oed
Blwyddyn 6, 7 ac 8.
Amser: 6.30-7.30
Nid yw’r Clwb yn
gyfyngedig i ieuenctid
Salem – estynnir croeso
cynnes i unrhyw un sydd
yn yr oed priodol.‘Rydym
yn chwilio am bobol i
helpu gyda’r Clwb .
Gwerthfawrogir pe
medrech roi awr bob hyn
a hyn .
CLWB Y PLANT Hoffem
gynnal Clwb i oed Bl 2-5
ar ddydd Gwener 5.306.30 ond ar hyn o bryd

Os gwyddoch am unrhyw blentyn hoffai ymuno â
ni yn Salem d’wedwch wrthynt fod croeso cynnes
bob amser. Cofiwch hefyd am y cyfleusterau sydd
yng nghefn y capel i riant a’r plant lleiaf ymlacio
‘chydig os fydd yr oedfa ddim wrth fodd y
plentyn!!
Os ydych yn barod i fod ar Rota’r Ysgol Sul
i ofalu am ddosbarth rhowch wybod i’r Arolyges,
Esyllt Penri Bebb.
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mae angen gwirfoddolwyr. Os fedrwch helpu
rhowch wybod i Mererid
o.g.yn dda.

CASGLIAD DIOLCHGARWCH.
Gŵyr pob aelod gobeithio fod Casgliad Diolchgar wch yn mynd i’r
Gronfa Adeiladau gogyfer a’r gost o baentio ffenestri a landeri’r capel ochr
Lôn Bwgan a railings ffrynt y capel. Amcanbris am y gwaith :£3450+TAW
am scaffaldau a £3100+TAW am baentio . Cychwynnwyd Apel y Gronfa
gyda Chasgliad y Gwelliannau a’r Diolchgarwch llynedd . ‘Roedd yr ymateb
yn anrhydeddus o gofio mae chwarter aelodau’r eglwys wnaeth gyfrannu.
Apeliwn unwaith yn rhagor ar i bob aelod gymryd ei gyfrifoldeb i gyfrannu tuag at y Gronfa. Cesglir eich amlen yn oedfaon Sul 16 Hydref , neu
danfonwch eich amlen i swyddog eich dosbarth.
GLANHAU’R CAPEL.
Diolch i’r aelodau ddaeth i’r adwy i lanhau’r capel a’r festri dros gyfnod
salwch ein gofalwraig. Erbyn hyn ‘rydym yn falch o ddweud fod Mrs
Edwina Parry wedi gwella ac wedi ail gydio yn y gwaith gyda chymorth ei
theulu fel gofalwraig y capel .
CYFUNDEB GOGLEDD ARFON.
Cyfarfod nesaf yn Eglwys UNEDIG, LLANDUDNO - nos Fercher, 26ed Hydref 2016 am 7p.m. Llywydd: Y Parchg. Gareth Edwards, Capel Coffa,
Cyffordd Llandudno. Rhaglen : Sylw i faterion yr eglwysi yn gyntaf yna
pregethir gan y Parch Wilber Lloyd Roberts, Llandeilo.

PAM? PWY? SUT?
Beth mae’n ei olygu i berthyn i Eglwys Iesu Grist ?

Dosbarth Derbyn
Hydref 16, Tachwedd 20, Ionawr 15, Chwefror
19, Mawrth 19. 5:30—Llety’r Bugail

CWPAN DENMAN
Cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Llanuwchlyn eleni. Yng nghystadleuaeth Cwpan Denman cafodd Lleucu Bebb ail a Dafydd Gwydion drydedd
wobr ar siarad gyhoeddus. Os ewch ar Safwe Salem cewch
ddarllen yr areitrhiau.

CYFEIRIAD SAFWE CAPEL SALEM :
www.capelsalemcaernarfon.com
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
CYFARFODYDD Y GRWPIAU A’R PWYLLGOR GWAITH
Grwp 2 (Cymdeithasu , Cyhoeddusrwydd a Bugeilio.Nos Sul 13 Tachwedd
am 5 o’r gloch :
Grwp 1 : (Addoli a Cherddoriaeth) Cyfarfod i’w drefnu ar ôl Cyffro’r
Adfent bore Sul 6 Tachwedd.
Pwyllgor Gwaith Sul 27 Tachwedd am 5 o’r gloch

Cwpan Ysgolion Sul Cynllun Efe.
Yng nghanol holl gyffro rhediad Cymru yn Euro 2016
roedd twrnamaint pêl-droed pwysig arall yn cael ei
gynnal yn Llanrug ar nos Fawrth Gorffennaf 5ed –
Cwpan Ysgol Sul. Hwn oedd y chweched twrnamaint ers 2011. LLynedd cydradd gyntaf oedd
capel Salem yn rhannu gyda Cysegr, Bethel . Eleni
‘rydym yn bencampwyr.Diolch i Anest, Mari,
Sion ,Gruff a Wil.

DALIER SYLW
AR Y BLWCH
SYDD AR Y BWRDD YNG NGHEFN Y
CAPEL.

CROESO ADREF
Nid yn aml mae’n digwydd gwaetha’r modd ond mae’n digwydd weithiau !
Un o blant yr eglwys Ceri Grisdale a’r teulu bach wedi symud o un ddinas yn
y de i ddinas arall yn y Gogledd ! i ‘Caer Caffo,’ 26 Lon yr Wyddfa,
Penrhosgarnedd, Bangor. Pob dymuniad da iddynt yn eu catref newydd
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Pwrpas y blwch yw : 1) Derbyn gwybodaeth i’w gynnwys
yn y Llinyn Arian . 2) Os ydych yn barod i gymryd rhan yng
ngwasanaethau’r Sul llenwch y papur sydd yn y blwch.
Llawer o ddiolch.
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EGLWYS NODDFA, CAERARFON
Gwahoddiad i ymuno yn y dathlu !
Y GYMDEITHAS.
Ail ddechreuwyd y Gymdeithas eleni am dymor y gaeaf nos Fercher Medi 21.
Daeth gryn 30 ynghyd i’r Galeri yng Nghaernarfon i wrando ar Cefyn Burgess
yn son am ei waith, ac i werthfawrogi’r arddangosfa sydd yno. Wrth ei groesawu soniodd y cadeirydd - Emyr Vaughan Evans am fri a phwysigrwydd
Cefyn fel artist a chrefftwr, ac mor ffodus oeddem i’w gael atom cyn i’r sampl
o’i waith dan y teitl ‘Perthyn’ orffen yn Y Galeri. Y berthynas dan sylw yn yr
arddangosfa hon, ydi cysylltiad Cymru â Phatagonia a’r Ariannin, a disgrifiodd
Cefyn yr argraff a wnaeth tai ac yn arbennig gapeli’r Wladfa arno. Ceisiodd
ddal eu swyn a’u cymeriad yn ei baentiadau gan ryfeddu at gadarnrwydd safiad
unig yr adeiladau mewn tirwedd eang. Yn ogystal â’r lluniau, danghosodd engreifftiau o garthenni a chrochenwaith â ddyluniodd. Esboniodd bod dylanwad patrymau traddodiadol llwythau brodorol Patagonia i’w weld yn glir
yng ngwead y carthenni a’r clustogau, ac ar wyneb y crochenwaith. Wedi iddo
orffen siarad cawsom amser i astudio ei gynnyrch yn fanylach ac yntau wrth
law i egluro ymhellach agweddau o’i waith . Wedi bodloni ein chwilfrydedd,
cawsom baned o de a choffi gyda sgons bendigedig i orffen y noson.
Diolch i Iola Grisdale am fod yn weithgar gyda’r trefniadau, roedd yn agoriad
safonol a chyfoethog i’r Gymdeithas am eleni.
Mair Price

CYFARFOD NESAF 16 Tachwedd am 7.30 o’r gloch.
Sgwrs gan Einion Thomas (Cyn-archifydd Prifysgol Bangor) ’Hanes
Tryweryn’ Trefniadau’r noson yng ngofal Haf Jones

‘60

mlynedd o genhadaeth,
50 mlynedd ers sefydlu’r Capel
23 HYDREF 2016
Drysau ar agor am 1.30. Arddangosfa hen luniau a straeon byr.
Gwasanaeth am 3 o’r gloch. Paned i ddilyn. Croeso cynnes i bawb.
*************

NOSON TALENTAU
Nos Wener , 21 Hydref am 6.30 . Cyngerdd a phaned . Elw’r noson i
brynnu llwyfan newydd i’r Sedd
Fawr.
CAPEL SALEM,
CAERNARFON.

PANED A MINS PEIS
Festri Salem

Bore Sadwrn,
3 Rhagfyr 2016

CLWB DARLLEN :
Y
llyfr a ddarllennir yn ystod yr wythnosau nesaf yw : ‘MORFFIN A MEL’ gan
Sion Hughes. Mae’r Clwb Darllen yn cyfarfod ar yr ail Nos Lun yn y mis
am 7.30 yn Llety’r Bugail. Dyddiad cyfarfod nesaf : 14 Tachwedd Croeso i
aelodau newydd.

Byrrdau Gwerthu

Dywysog
tangnefedd,

ymwêl
â ni
heddiw.

10.00- 11.30
CYFFRO’R ADFENT

Bore Sul Cyntaf
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Tymor yr Adfent
—27 Tachwedd

Cyfarfod nesaf 14
Tachwedd.
Oed 0– 5oed.

