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NOSON GOLEUO’R GOEDEN AR Y MAES.
Eleni roedd fformat y noson ychydig yn wahanol. Ni chyflwynwyd ‘drama’ ond yr
hyn a gafwyd oedd cyflwyniad byr a charol gan blant/ieuenctid eglwysi’r dref .
Estynnwyd gwahoddiad i holl blant/ ieuenctid y capeli ac eglwysi i fod yn rhan o’r
côr. Rhybuddiwyd ymlaen llaw bod tri ymarfer ar brynhawn Gwener a bod rhaid
ymrwymo ar y dechrau! Ar y Maes roedd plant/ieuenctid Caersalem, Nodddfa ,Seilo a Salem .
Diolch i Mia Catrin, Elain Lois , Alis Glyn,
Seren Lois, Ella Fflur , Dafydd Môn, Deian Iorwerth a Tomos Llywelyn o Salem am gymryd rhan ar y noson.
“Cod, a chymer y plenty 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

Gair gan y Gweinidog
Dechrau Tachwedd daeth galwad ffôn gan Glerc Cyngor Tref
Caernarfon . Doeddwn ddim yno i dderbyn yr alwad, ond y neges a
roddwyd i Rhian oedd fod newid i ddigwydd i drefniadau noson
goleuno’r goeden ar Y Maes a chais i mi alw i gael sgwrs.
Gelwais ar y cyfle cyntaf, ac wedi sgwrsio y cais oedd i Gyngor
Eglwysi’r dref leihau’r amser o gyflwyno neges Gristnogol yr Ŵyl ar
noson goleuo’r goeden . Ymatebais drwy ofyn : “Faint o amser
‘rydych yn ei roi i ni ? Atebodd “ Tua pum munud”. Addewias y
buaswn yn trafod y mater gydag eraill.
Wedi gadael yr ystafell, roedd y geiriau ‘Tua pum munud” yn troi yn fy meddwl . Meddyliais “ Be, dim ond pum munud i gyflwyno neges Gristnogol y Dolig?! Crwydrodd fy
meddwl nol i’r adeg pan blannwyd yr hedyn gyntaf o gyflwyno stori’r Nadolig yn yr
Awyr agored gan ddefnyddio oedolion i danlinellu nad gŵyl i blant yn unig yw’r Dolig
ond i’r teulu cyfan.
Cofiais hefyd am y syniad o gael anifeiliaid iawn ar y Maes yn rhan o’r stori a sgwrsio
efo Terry De Boo perchennog Paradox am y posibilrwydd o gydweithio ac ’roedd wrth
ei fodd. Fo oedd yn gyfrifol am drefnu fod stabl bren gadarn ar y maes am sawl blwyddyn. Cyfrifoldeb y Cyngor Eglwysi oedd cyflwyno’r stori’r geni a olygai gofyn i eglwysi’r
dref fod yn gyfrifol am gymeriadau hanes y geni . e.e gofyn i Seilo am ddoethion ,
Salem am Mair a Joseff , Eglwys St Fair/Llanbeblig am fugeiliaid a.y.y.b. Dyna’r adeg
cafwyd y cyfarchiad – ‘nad oedd gŵyr doeth yn Seilo’ achos camddealltwriaeth un
flwyddyn olygodd mai dim ond dau ŵr doeth gafwyd o Seilo !
Drwy edrych nol cofiaf fod tair gorchwyl bwysig gennyf ddiwedd Tachwedd os am
sicrhau fod y ddrama yn digwydd: 1)cysylltu efo perchennog yr asyn o Fôn .
Maddeuwch i mi am beidio a’i enwi achos dyna oedd ei ddymuniad bob blwyddyn, rhag
ofn i bawb ddod ar ei ofyn! Rhyfeddaf at ei garedigrwydd i ni yn y dre,
2) Cysylltu efo cludwyr yr asyn – y cludwyr cynta oedd Myfyr a’i fab Keith a’r
blynddoedd diwethaf George Denman a’i ddiweddar fab David oedd yn sicrhau fod gan
yr asynod gerbyd i gyrraedd y dre. . Rhyfeddwn at eu haelioni a geiriau David bob tro : “
Cofiwch fy atgoffa Mr Williams ‘chydig o ddyddiau cyn y noson! “ . 3) Cysylltu efo
perchennog y defaid ; Robin Gwilym o Trefor – yntau eto heb yr un cysylltiad a’r dre ond
bob tro y byddwn yn cysylltu ei ymateb oedd; “Pa ddyddiad a faint o’r gloch “.

‘Roedd gan bob blwyddyn stori i’w hadrodd boed yn dywydd gwael , bugeiliaid yn methu
rheoli’r defaid neu Joseff yn cuddio’i hun rhag i neb ei adnabod! . Ond y flwyddyn achosodd fwya o drafferth oedd blwyddyn ymweliad y fan goch Coca Cola fu’n gyfrifol i’r
defaid fethu dod i’r Maes gan eu bod yn sownd yn nhraffic Bontnewydd. A’r asyn? Wel
dyna’r flwyddyn y bu i George Denman a Dafydd gael escort gan yr heddlu er mwyn allu
cyrraedd o fewn tafliad carreg i’r Maes mewn pryd! Do, cwtogwyd ar yr amser eleni,
ond wedi dweud hynny roedd y Neges Gristnogol yr un mor glir eleni ac ar unrhyw flwyddyn .Cafwyd deialog oedd yn cynnwys
1. Dwi jest yn poeni fod Dolig go iawn yn mynd ar goll yng nghanol pob dim.
2.
Ar goll?
1. Ia, fod Iesu Grist yn cael ei anghofio.
2. Wyt ti wedi anghofio fo?
1. Naddo
2. Na fi chwaith – felly dyna ddau ohona ni. A ti’n gwbod be – mae ‘na lot mwy na fasa
chdi’n ddisgwl.
1. Ti’n iawn; fel plant y cor fan hyn. Ond be ma Emaniwel sydd ar eu crysau T nhw’n
feddwl?
2. Duw efo ni. Dyna ydy Dolig – cofio fod Duw wedi dod i’r byd yn Iesu Grist a fod o efo ni
– drw’r amsar. Dwi’n meddwl fod rhein isio canu rwan. Ma nhw’n deud wrtha fi bod nhw
am ganu am glychau, angylion, cariad ac Emaniwel.
1. Felly y côr nhw fydd yn atgoffa ni i beidio anghofio am Iesu Grist flwyddyn yma?
2. Ia – da de?
Yna llanwyd y maes gan swn plant Ysgolion Sul Caersalem, Noddfa, Salem a Seilo yn canu:
Canwn garol, canwn gân o’r dref fach hon.
Clywch ei nodau llon yn codi fry, yn canu drwy y tir
Hen hen stori stabal Bethlem heddiw’n fyw ein c’lonnau ni.
Canwn garol, canwn gân. Mor swynol fydd ei neges i’r holl fyd.

SBRI BACH SALEM
Bob p’nawn Gwener : 1.00-3.30 a Bore Sadwrn unwaith y mis 10.3012.00.
PAPUR DYDDIOL I YSBYTY ERYRI.-diwrrodau gwag. Cysylltwch
â’r Gweinidog
‘A weli di olau draw ar y bryn a hwnnw yn disgleirio fel eira gwyn?’
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HUNODD
Bore Mercher 22 Tachwedd bu farw Mrs Jane Mary Prytherch , Prysgol, Sgwar
Uxbriodge. Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yng Nghrematoriwn Bangor,
bore Sadwrn 1 Rhagfyr . Trysorwn yr atgofion sydd gennym ohoni fel person
annwyl, addfwyn a chroesawgar ac un a wynebodd gyda’i diweddar briod
stormydd enbyd ym marwolaeth eu plant Gwenda a Geraint. Cydymdeimlwn
yn ddwys gyda Sue ei merch yng nghyfraith , Rhys a Vera Prytherch a holl aelodau’r teulu.
Bore Sadwrn 24 Tachwedd bu farw Mr Robert John Bryant, 17 Llys yr Eifl,
Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yng Nghrematoriwm Bangor, prynhawn Llun
5 Rhagfyr . I bawb a’i hadnabu ‘Bob’ ydoedd . Person agos atoch chi oedd Bob,
person ‘genuine’. Cefnogwr brwd tim peldroed Caernarfon a chefnogwr brwd i
achos Iesu Grist .Cydymdeimlwn yn ddwys gyda Margaret ei briod , Bethan a
Geraint y plant a’u teuluoedd.
‘Yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangefedd i fy hun’, geirian ein Harglwydd Iesu.(Ioan 14)
CYFNOD YN YR YSBYTY.
Mrs Nan Evans, 21 Ffordd Glascoed,Mrs Hilda Roberts,Tonnau Gwynion, Ffordd
Menai, Mrs Carys Owen, Moelwyn, Lôn Ddewi a Mrs Edwina Parry, 6 Cae Corn
Hir, Yr Hendre. Mr Ronald Williams, 35 Llys yr Eifl. Mrs Ann Jones Roberts,Fferm
Tyddyn Hen
Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL
Cartref Plas Maesincle : Mrs Elsie Thomas,
Cartref Marbryn : Mr Gareth Lee.
Cyflwynwn ein cyfarchion cynhesaf i’r rhai sy’n gaeth i’w cartref a’r rhai sydd
wedi derbyn triniaeth yn ddiweddar neu ar hyn o bryd..
LLONGYFARCHIADAU I
Serina a Huw Gareth Owens ar enedigaeth efeilliaid ; Samuel Gareth a Harriet
Alys, brawd a chwaer i Millie ac i Dr Gareth a Eleri Owens, Y Gilfach, Pen-y-bryn yn
Daid a Nain .
Bethan a Rhodri Owen , 5 Heol y Bryn ar enedgaeth Alys Grug ac i Carys Owen,
Moelwyn, Lôn Ddewi ar ddod yn Nain.
CYFEIRIAD EBYST.
Parhawn i gasglu cyfeiriadau e-byst aelodau Salem. Bydd derbyn y cyfeiriadau yn
help er mwyn cysylltu a’r aelodau. Rhowch wybod i Haf :haf2@btopenworld.com
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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 gyd ymffurfio 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 .
NEGES I’R RHAI SYDD HEB YMATEB : ’Rydym wedi danfon furflen i bob aelod
ddwywaith ond yn anffodus mae nifer o’r aelodau heb ddychwelyd y ffurflen . Er
mwyn sichrau ateb gan bob aelod y penderfynnwyd mae’r cam nesaf yw cysylltu’n
bersonnol a’r aelodau hynny. Os nad ydych eisioes wedi cael un o swyddogion yr
eglwys yn galw heibio neu’n cysylltu ar ebost neu ffon ,byddwch yn barod .‘ Mae
gennym nod o gael ateb gan bob aelod o’r eglwys cyn diwedd y flwyddyn. Nid
gweithgarwch o’n heiddo ni yw’r broses hon .

Cyfarfod mis Tachwedd

Roedd hi’n bleser cael croesawu un o’n haelodau yn Salem i’n hannerch yng nghyfarfod
mis Tachwedd o’r Gymdeithas. Daeth Anna Lee atom i son am ei gwaith fel ceiropractydd, gan roi goleuni ar wahanol driniaethau i’r cefn trwy gyffyrddiad.
Wrth ei chyflwyno dywedodd Jean Evans i Anna astudio Bio Cemeg yn Sheffield, yna astudio am radd uwch yn Mhrifysgol Surrey, cyn gweithio fel Ceiropractydd yn Leeds a Harrogate. Ond wedi iddi briodi, dychwelodd i’r ardal i fagu teulu. Ond er bod Elin ac Idris y
plant, yn hawlio gryn dipyn o’i hamser, y mae’n parhau i ymarfer Ceiropracteg yn ei
chlinic yn Llanwnda. Pwysleisiodd wrthym y pwysigrwydd o edrych ar ol ein cefn, gwylio
wrth godi pwysau, sefyll yn unionsyth ac eistedd yn gefnsyth. Parod iawn oedd sawl un i
ofyn cyngor ar y diwedd. Diolchwyd iddi gan Mair Price, a diolch hefyd i Nerys Jones a
Vera Jones oedd wedi gofalu bod paned i bawb.
CINIO NADOLIG CYMDEITHAS SALEM
Nos Fercher, 19 Rhagfyr am 7.00 o’r gloch ym Mhant Du. Manylion pellach gan Iola neu
Emyr.

Cyfarfodydd nesaf y Gymdeithas :

&&&&&&&&&&&&&&

16 Ionawr : Noson yng nghwmni Angharad Price

TŶ CAPEL A GOFALWYR
Dros yr wythnosau diwethaf
‘rydym wedi chwilio am ofalwr
newydd ers ymadawiad Mr
Richard a Mrs Edwina Parry.
Sul diwethaf cyhoeddwyd i’r
eglwys enw ein gofalwraig
newydd sef Bethan Parry.
Ymateb y gynulleidfa oedd
curo dwylo !Does dim angen
cyflwyno Bethan gan mae yn
Salem y bedyddiwyd a’i derbyn
yn aelod. Dymunwn yn dda iddi hi , Llion ,
yn y flwyddyn newydd.

Y GYMDEITHAS

27 Chwefror : Noson i ddathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Triawd Edern o Borthaethwy.

CYFRANIADAU ARIANNOL.
Dalier sylw:
*bod llyfrau cyfrifon yr eglwys yn cau Sul ola’r flwyddyn 30 Rhagfyr 2018
* am yr anogaeth i gyfrannu trwy gyfrwng debyd uniongyrchol.

Elsi Mai a Begw Fflur yn ei cartref newydd
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* am y gwahoddiad 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 EICH RHIF AELODAETH AR BOB AMLEN
CYFEIRIAD SAFWE CAPEL SALEM www.capelsalemcaernarfon.com

‘A weli di’r ddau a ddaeth gyda’r hwyr o Nasareth draw, wedi blino’n llwyr?
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Gofynnir gan y 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 ail lythyr Timotheus.;3.14-4.5 14: ”Y mae pob
Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi, a cheryddu,
a chywiro, a disgyblu mewn cyfiawnder.’ Pwysleisiwyd pump gwrionedd :
1. Mae’r Ysgrythur yn ein gwneud ni’n ddoeth a’n dwyn i iachawdwriaeth
(3.15) 2. Mae’r Ysgrythur yn dod â ni’n agos at Dduw (3.16)
3. Yr Ysgrythur yw ffordd Duw o arwain ein datblygiad a’n twf fel Cristnogion
(3.16) 4. Mae’r Ysgrythur yn ein darparu ar gyfer pob math o weithredoedd
da (3.17) 5. Mae’r Ysgrythur yn ein cadw ni ar lwybr Duw (4.3-4)
Os dymunwch gyfrannu at waith y Gymdeithas defnyddiwch yr amlen sydd
ar y bwrdd yng nghefn y capel neu danfonwch eich rhodd i drysorydd yr
eglwys. Bydd yr casgliad yn cau Sul 16 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 FJKM,
Eglwys Iesu Grist yn Madagascar.
Bydd Arian yr Apel yn mynd at bedwar prosiect:
1. Cartref Plant Topaza.
2) SAF: meddygfa, deintyddfa a fferyllfa.
3. Canolfan breswyl i ferched
4). Coleg Diwinyddol Ivanto.
Swm ein hymdrech hyd yma yw Casgliad Diolchgarwch plant/ieuenctid yr
eglwys -£140. Diwedd Ionawr a Dechrau Chwefror 2019 bydd cyfle i
gyfrannu drwy Amlen arbennig . Erbyn hynny bydd gennym syniadau am
wahanol weithgareddau . Bydd casgliad Cinio Bara a Chaws bore Sul 16
Rhagfyr yn mynd at yr Apel.
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GWEITHGAREDDAU’R NADOLIG.

Nos Fawrth 18 Rhagfyr . Canu Carolau o amgylch cartrefi Preswyl Caernarfon gan orffen
yn Ysbyty Eryri . Cychwyn yn nghartref Gwynfa am 6 o’r gloch

SUL 16 Rhagfyr.
Bore am 10 : Oedfa’r teulu yng ngofal yr aelodau
Yn dilyn yr oedfa bydd CINIO BARA A CHAWS yn y Festri.
Bydd yr arian yn mynd at Apêl Madagasgar.
P’nawn am 4 : Oedfa -Cyfle i fyfyrio ar y daith i Fethlehem

23 Rhagfyr. Oedfa’r bore yn unig .
Bore am 10 : Cyflwyniad Nadolig y plant/Ieuenctid ar y thema Newid y Nadolig .
DYDD DOLIG . (25 Rhagfyr ) Oedfa yn y Festr i am 9.30 .

SUL 30 Rhagfyr : Oedfa’r bore yn unig am 10 o’r gloch .
2019

Sul 6 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 Fercher 9 Ionawr Oedfa Weddi /Myfyr dod Dechr au’r Flwyddyn yn
Noddfa am 7 o’r gloch a chyfle i drafod gweledigaeth y Cyngor Eglwysi ar gyfer
2019. Trefniant Cyngor Eglwysi’r Dref
Sul 13 Ionawr : Bor e am 10 : Gweinidog . P’nawn am 4: Mr Donald Pr itchar d,
Llanerchymedd. Bydd Ysgol Sul y plant/ieuenctid yn ail gychwyn ar ol y gwyliau.
.
SUL 20 Ionawr : Bor e am 10.30 Gwasanaeth undebol dwyieithog yn Nghapel y
Maes i nodi’r Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol.Trefnir gan Gyngor Eglwysi’r
Dref.
Pnawn am 4.30 yn Festri Salem.Gweinidog.
AGOR Y LLYFR.
Mae A y LL 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.
Rydym wedi cyflwyno storiau yn ysgolion Y Gelli, Maesincle a Santes Helen.
Os oes gennych ddiddordeb neu am wybod mwy, cysylltwch â Mererid.

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