Y LLINYN ARIAN
YR WYTHNOS FAWR-A ddoi di i’m dilyn i?

Gair gan y Gweinidog

Mae wedi cyrraedd eleni eto. Rydym yn y drydedd wythnos.Does dim blwyddyn yn mynd heibio na chawn gyfle i fod yn rhan o’r cyfnod. Nid yw’n digwydd yr un adeg bob blwyddyn, ac mae ei ddechrau a’i ddiwedd yn dibynnu ar
ddydiad Gŵyl arall sef y Pasg.Ysgwn i faint sy’n gwybod am be ydwi’n son?
‘Rwy’n siwr fod rhai yn gwybod mai cyfeirio yr wyf at dymor y Grawys.
Mae tymor y Grawys yn cychwyn ar Ddydd Mercher Lludw ac yn dilyn Dydd
Mawrth Ynyd neu ddydd Mawrth Crempog. Clywir y gair crempog yn amlach
na’r gair ‘Ynyd’ dyddiau hyn. Daw’r gair ‘Ynyd’ o’r Lladin initium sy’n
golygu cychwyn a’r hyn a gychwynir yw cyfnod o ddeugain diwrnod a ddefnyddir i baratoi at y Pasg.
Er nad yw’r gair Grawys yn y Beibl, yr hyn a gofir yn ystod y cyfnod yw taith
Cenedl Israel yn yr anialwch ar ôl dod yn rhydd o gaethiwed yr Aifft a chyfnod
Iesu yn yr anialwch ar ôl ei fedydd a chyn cychwyn ar ei weinidogaeth.
Pan feddyliwn am y ddau ddigwyddiad, gwelwn fod ffydd ac ymddiriediaeth yn
Nuw yn cael ei gwestiynnu. Pan wynebodd y genedl amgylchiadau anodd fe’i
temtiwyd i droi cefn ar Dduw ac ymddiried mewn duwiau eraill. Roedd profiad
rhyddhad o gaethiwed yr Aifft wedi mynd yn angof. Pan ddaeth yn amser i’n
Harglwydd Iesu Grist gychwyn ar ei weinidogaeth daeth wyneb yn wyneb â’r
diafol yn ei gyfrwystra yn ceisio creu amheuaeth yn ei feddwl ynghlyn â’i
ymddiriediaeth yn ei Dad, a sut oedd i gyflawni ei weinidogaeth.
Pan feddyliwn am rym y diafol, y rhan fwyaf o amser meddyliwn amdano fel
grym sydd am ein gweld yn methu neu syrthio.Yn hytrach na meddwl amdano
felly, oes modd i ni yn ystod Tymor y Grawys eleni ei weld fel cyfle i ddangos ein cryfder.
Nid chi a fi yw’r cyntaf i gael ein temtio ac yn sicr, nid ni fydd yr olaf . Boed i
eiriau gweinidog cyntaf eglwys Salem fod yn weddi i ni adeg y Grawys eleni:
Dal fi’n agos at yr Iesu er i hyn fod dan y groes;
Tra bwy’n byw ym myd y pechu canlyn dani bura f’oes;
Os daw gofid a thywyllwch, rho im argyhoeddiad llwyrWedi’r nos a’r loes a’r trallod,Bydd goleuni yn yr hwyr.
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E. Herber Evans

HUNODD.
Dydd Llun 7 Ionawr bu farw Mrs Ann Doreen Griffiths, Ty’n Rhos, Rhos Isaf. Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladdol yng Nghrematoriwm Bangor, dydd Mercher 16 ed o
Ionawr. Cofir hi gan rai fel ysgrifenyddes i gwmni Granada neu i Aelod Seneddol yn
San steffan. Bydd eraill yn ei chofio fel dynes C.A.B .yn Nghaernarfon yn rhoi clust i
bawb oedd yn galw yn y swyddfa. I eraill, ei chefnogaeth i wahanol gymdeithasau ac
elusennau fydd yn aros. Cofiwn ninnau amdani yn Salem am ei chefnogaeth a’i
ffyddlondeb i fywyd yr eglwys . Gwyddai am storm bywyd pan fu farw David ei mab.
Ni anghofiwn ei chefnogaeth a’i charedigrwydd a’i hymdrech fawr i ddod i’r addoliad
yn ystod y blynyddoedd diweithaf hyn. Cydymdeimlwn â’i mab Huw a Carys ei briod a
holl aelodau’r teulu.
Dydd Sadwrn 23 Chwefror bu farw Mrs Elsie Jane Thomas, Plas Maesincla, gynt o 24
Llys y Foel.Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yng Nghrematoriwm, Bangor prynhawn Llun 18 Mawrth . Dynes annwyl a hoffus oedd Mrs Thomas a gwen arbennig
bob amser. Bu’n nyrsio ar hyd ei hoes ac wedi ymddeol cafodd y WRVS ei gwasanaeth .
Gwyddai hi a’i diweddar briod Jack Thomas am brofiadau anodd bywyd yn eu profedigaeth o golli eu hunig ferch Eirian. I bawb a’i hadnabu, cyfoethogwyd ein bwyd yn fawr
iawn. Cydymdeimlwn yn ddwys a holl aelodau’r teulu.

COLLI PERTHYNAS
Mr Elwyn Philips a Mrs Maureen Philips , Karina, Bron y Garth ym marwolaeth brawd i
Mr Elwyn Philips.
“Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd; yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangefedd i fy hun. Ioan14.

CYFNOD YN YR YSBYTY.
Mrs Grace Dawson,5 Treilian, Y Waunfawr. Mrs Lallie Griffiths, Bod Eilian, Stryd Dinorwig, Mrs Brenda Owen, Langdale, Sgwar Uxbridge, Mrs Hilda Roberts, Tonnau
Gwynion, Mr Bill a Mrs Euronwy Williams, Brig yr Allt , Cae Gwyn , Mrs Eleri Lovgreen , Tan y graig., Lôn Ddewi a Mrs Jennifer Ellis, Borth Wen, Lôn Ysgubor Goch .
‘Meddyliwn am ein haelod Gareth Lee sydd yng Nghartref Preswyl ,
Marbryn ,Caernarfon
LLONGYFARCHIADAU I

Manon a Prysor Aled , Ty’n y Maes , Llandwrog ar enedigaeth mab; Tirion Prys ac i
Wynne a Enid Williams, Yr Efail , Bethel ar ddod yn Nain a Taid am y tro
cyntaf.
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Cinio Nadolig y Gymdeithas
Gwinllan Pant Du oedd dewisle’r Gymdeithas i ddathlu’r Nadolig eleni. Roedd
gryn edrych ymlaen oherwydd roedd llawer ohonom wedi clywed am estyniad i
ystafell fwyta’r adeilad. Wrth gwrs ni chawsom ein siomi, roedd yr ystafell yn
fawr braf, gyda goleuadau’r nos i weld i lawr am Ddinas Dinlle ac ymhellach
draw am yr Eifl. Cawsom bryd gwerth chweil, dewis o ddau neu dri chwrs, gyda
phaned a mins pei i orffen.
Mererid a Gwydion oedd yn gyfrifol am yr adloniant. Mwyhaodd bawb Gwydion yn ganu pedair cân i gyfeiliant ei gitar, pedair cân addas iawn i’r achlysur.Yna
cafwyd cwis wedi ei baratoi gan Mererid, cwis adnabod logos cwmniau
adnabyddus a chwis adnabod carol oddi wrth linell gyntaf yr ail bennill – dipyn
anoddach na’r disgwyl!
Cyn troi am adre bu gryn hwyl wrth i Rhiannon ddangos tric i’r plant, ac fel canlyniad bosib bod prentis consuriwr yn ein mysg, bu Llywelyn fawr o dro yn dysgu’r tric a gwneud i geiniog ddiflannu o flaen ein
llygaid! Diolch yn fawr
iawn i Emyr ac i Iola am wneud y trefniadau mor ofalus.

Dathlu Gŵyl Dewi
Cafwyd noson hwyliog iawn i ddathlu Gwyl ein
nawdd sant eleni gyda pawb oedd yn bresenol yn
mwynhaui dwy wledd. Y wledd gyntaf oedd
Cawl cartref blasus a chacennau cri di-ri a bara
brith a baratowyd gan Haf , Nan a Mair. Yna
cafwyd gwledd o adloniant gan ddau gerddor
ifanc dawnus; Steffan Dafydd a Elain Peters.
Mae’r ddau yn astudio cerddoriaeth ym
Mhrifysgol Bangor a cawsom fwynhau
amrywiaeth o ganu a datganiadau ar y piano a’r
delyn. Diolch yn fawr i bawb a fu’n trefnu’r
noson ac i bawb ddaeth i gefnogi.
Dyddiadau I’w Cofio:
Mai 12: Dyddiad Penblwydd y Capel – Cinio
Dathlu (lleoliad i’w drefnu.)
Mehefin 12fed Trip i Halen Môn.

Te Bach Gŵyl Dewi

Gan

fod Diwrnod Gwyl Dewi yn disgyn yn ystod Gwyliau’r Hanner Tymor,
penderfynodd plant a phobl ifanc y Capel drefnu gweithgaredd i ddathlu a chodi arian tuag at Apel Madagascar. Roedd llond y byrddau o gacennau a danteithion gyda’r plant a’u rhieni wedi coginio nifer ohonynt eu hunain! Yna
cafwyd cyfle i fwynhau eu doniau yn canu, llefaru a chwarae offerynnau.
Cafwyd perfformiad hefyd o ddrama fer “Storm ar y Llyn” gan Mia Catrin
Roberts. Diolch yn fawr i: Owain Iago, Elain Lois, Deian Iorwerth, Tomos
Llywelyn, Mia Catrin, Seren Lois, Ioan Rhys,
Elsi
Mai ac i Gwydion, Wil a Gruff am weithio mor
galed
yn y gegin!!!!

Apel Madagascar
ar y daflen wybodaeth ychwanegol sydd wedi ei
chynnwys gyda’r Llinnyn Arian yn rhoi mwy o
wybodaeth am y prosiectau y bydd yr Apel yn
cefnogi. Mae amlen arbennig wedi ei chynnwys
teulu er mwyn i chi gyfrannu tuag at yr Apel.
Byddwn yn derbyn yr amlenni yn ystod Mis

Sylwch

eu
i bob

Ebrill.

SBRI BACH SALEM
Bob p’nawn Gwener : 1.00-3.30 Bore Sadwrn ( 2il ||Sadwrn) unwaith y mis .10.3012.00
Cofiwch rannu’r wybodaeth .’Rydym wrth
ein bodd yn gweld gwynebau newydd.
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Diolch yn fawr i bawb sydd wedi dychwelyn y ffurflenni Diogelu Data
sy’n angenrheidiol i sicrhau fod gan Eglwys Salem ganiatad i gysylltu a
chi fel aelodau a chyhoeddi enwau aelodau yn yr Adroddiad Blynyddol.
Mae rhai sydd heb ddychwelyd y ffurflenni. Os nad ydych wedi
dychwelyn y ffurflen, a wnewch sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflen
sydd yn y Llinnyn Arian erbyn Sul y Pasg (Ebrill 21). Os na fyddwn yn
derbyn eich ffurflen, ni fydd yn bosib i ni gynnwys eich enw yn Adroddiad Blynyddol yr Eglwys.
BORE COFFI A BYRDDAU GWERTHU
Festri Salem Bore Sadwrn, 6 Ebrill 2019
10.00- 11.30. Mynediad £1
Elw i GISDA a Chronfa Adeiladau Salem

Gweinyddiad Capel Salem .
Gofynnir yn gar edig i bob aelod i
ddarllen y papur sy’n cynnwys sylwadau ac awgrymiadau ynghlyn a
gweinyddiad a datblygu bywyd eglwys Salem . Cawn gyfle yn ystod yr wythnosau nesaf i drafod . Os oes gennych awgrym/iadau
sut i wella
gweinyddiad eglwys Salem rhannwch eich syniadau
gyda wein
idgoion yr eglwys.

YSGOL SUL SALEM

Diogelu Data

( Am fwy o fanylin cysylltwch â Emyr
neu Iola )
CYFUNDEB GOGLEDD ARFON.
Cyfarfod nesaf yng nghapel Emaus, Bangor, nos Fercher, 10 e Ebrill 2019 am
7p.m. Llywydd: Y Parch John Pritchard. Rhaglen : Sylw i faterion yr eglwysi yn
gyntaf yna cyfle i faterion gafodd sylw yn adrannau Cyngor yr Undeb a gyfarfu
yng Ngregynog dechrau’r mis : Adrannau:Cenhadaeth a’r EglwysFyd-eang,
Eglwysi a’u Gweinidogaeth, Adran Tystiolaeth a Adran Dinasyddiaeth Gristnogol.
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
PWYLLGOR GWAITH
Cyfarfod nesaf Nos Sul 7 o Ebrill wedi oedfa’r P’nawn am 5 o’r gloch.
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Cyfarfodydd Grawys Cyngor Eglwysi Caernarfon
Dydd Mercher, Ebrill 3ydd 10:30 Ebeneser.
Nos Fercher, Ebrill 10fed 7 o’r gloch: Eglwys Dewi Sant, Twthill (cyfarfod Saesneg)

CYFARFODYDD Y PASG
YR WYTHNOS FAWR
SUL Y BLODAU Ebrill 14- Oedfaon y dydd:
Bore am 10 a’r prynhawn am 4: Gwasanaeithir gan ein Gweinidog . Bydd Ysgol Sul y plant a’r
Iuenctid yn cyfarfod yn y bore.

NOS IAU CABLYD : Oedfa Undebol yn Noddfa am 7 o’r gloch.
GWENER GROGLITH.
Bore am 10 : Oedfa Gymun yn Ebeneser
Am 11: Gorymdaith o amgylch y dref gan orffen yn Eglwys Santes Fair am 12 o’r gloch.
Am 7 o’r gloch yn Salem : Myfyrdod

y Groglith

SUL Y PASG :
Mae Seiclon Idai wedi effeithio Zimbabwe, Malawi a
Mozambique.
Mae'r seiclon,sydd wedi ei ddisgrifio fel y drychineb tywydd waethaf i
daro hemisffer y de, wedi lladd dros 700 o bobl ac wedi effeithio
dros tua 3 miliwn.
Mae ffyrdd, tai a phontydd , ysgolion a gwasanaethau iechyd wedi cael
eu chwalu gan y gwyntoedd cryfion a'r llifogydd.
Hyd yma mae'r Disasters Emergency Committee (DEC) ledled y
DU wedi codi £18 miliwn ar gyfer yr apêl - gyda £562,100 o'r swm
yma yn dod o Gymru.
Dywedodd Cadeirydd DEC Cymru, Rachel Cable:
"Rydym yn hynod o ddiolchgar i'r cyhoedd yma yng Nghymru...
mae eu harian nawr yn darparu bwyd, dŵr glân a lloches i bobl yn
Zimbabwe, Malawi a Mozambique sydd wedi colli popeth." Os
dymunwch ddanfon eich cyfraniad yn syth i Gymorth Cristnogol cyfeiriad swyddfa Bangor yw :106 Stryd Fawr, Bangor,
Gwynedd.LL57 1NS
Rhif Bethan ein Gofalwraig yw 01286677177
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Bore am 10 : Oedfa Gymun . Yn dilyn yr oedfa bydd paned yn y festri. Cyfle i gymdeithasu.
P’nawn am 6 yn Llanbeblig : Oedfa Undebol dan nawdd y Cyngor Eglwysi.

DYDDIADAU I’W COFIO.

12 MAI

PENBLWYDD SALEM
Cynhaliwn ein Gŵyl Bregethu, Gwasanaethir yn y bore am
hawn am 4 gan y Parch Owain LLyr Evans. Minny St, CaerTrefnir i fynd allan am ginio’r Sul . Cewch fwy o fanylion

10 a’r pryndydd.
eto.

Mai 12– 19: Wythnos CYMORTH CRISTNOGOL
Diolchwn ymlaen llaw i’r rhai fydd yn casglu o ddrws i ddrws.
Diolch i Elen Medi am gymryd y cyfrifoldeb o drefnu yn Salem .
20 Mai : Oedfa Cymorth Cristnogol yn Ebeneser am 4 o’r gloch .

CYFARFODYDD BLYNYDDOL UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG .
Eglwysi’r Annibynwyr Rhyd-y-main, Brithdir a Thabor a Chapel Libanus y Ganllwyd. 13-15 Mehefin 2019

“Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy’n fyw?

Nid yw ef yma; y mae wedi ei

gyfodi. Cofiwch fel y llefarodd wrthych tra oedd eto yng Nghalilea….. Crist a gyfododd ! Efe
a gyfododd yn wir!
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