Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon .Haf 2016
BANC BWYD CAERNARFON
Diolch o galon i aelodau Capel Salem am eich cefnogaeth i Fanc Bwyd
Caernarfon. Tybed a oes gennych ddwy awr yn sbâr i gynorthwyo yn
TESCO Caernarfon dydd Iau, 30 Mehefin, dydd Gwener, 1
Gorffennaf a dydd Sadwrn, 2 Gorffennaf rhwng 9.00y.b. a
5.00y.p. Rhowch wybod i Alun Roberts, Melangell, Lôn Ysgubor Wen,
alungelli1@gmail.com neu 01286 677208. Buasai cymorth ar y dydd

CYNGERDD MAWREDDOG

EGLWYS SANTES MAIR, CAERNARFON

Nos Iau 30 Mehefin
Elinor Bennett – Telyn.
Côr Dre.

am 7.00y.h.

Mary Lloyd Davies – Soprano

Disgyblion Ysgol Syr Hugh Owen

Catrin Wager – Cyflwyniad am ei phrofiad yn Calais a Leros
Tocyn Mynediad £10.

Elw tuag at brynu meddyginiaeth a nwyddau hylendid personol i blant sydd
yn ffoaduriaid yn Syria.

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG. CYFARFODYDD BLYNYDDOL 2016
YR YSGOLDY LLANUWCHLYN ( Yn gwahodd: Yr Hen Gapel, Llanuwchlyn a Gofalaeth
Bro Llaunwchlyn a’r Cylch)

DYDD IAU 30 Mehefin. 1.00 Cynhadledd. 5.00 :Te Croeso: Plas yn Dre, Bala.
7.30 :CYFLWYNIAD : YR Hen Gapel, Llanuwchlyn.
DYDD GWENER 1 GORFFENNAF : 10.00 :CYNHADLEDD .4.00-5.30 :Fforwn Agored yr
Undeb : Trafod Adfer Ffydd a Hyder. 7.30 :Oedfa o Fawl :Yr Hen Gapel, Pregeth :
Parchg T.Jeffrey Williams
DYDD SADWRN 2 Gorffennaf . 10.00: Cwpan Denman a Thlysau Cyfundeb Lerpwl
2.30 :Oedfa’r Llywydd. Anerchiad y Llywydd : Mr D.Glyn Williams.

Gair gan y Gweinidog
Mae'r Haf wedi cyrraedd! Ac er ei bod yn tywallt y
glaw ac yn llwydaidd iawn drwy'r ffenestr wrth i mi
ysgrifennu, braf oedd cael cychwyn y mis dan awyr
las a chynhesrwydd yr haul. Dywedwn fod yr haul yn
gwenu pan ei bod yn braf a gall fod yn gyfrwng i godi
calon a chodi hwyliau. A phan yn byw mewn ardal mor
braf ac yr ydyn ni, mae'n gyfrwng i werthgawrogi godidogrwydd byd natur a sylweddoli mawredd ein Creawdwr. Mae gwenu yn gallu
bod yn heintus. Yn union fel mae gwennau'r haul yn ein cymell i wenu, gall
rhywbeth mor syml â gwen godi calon yn fwy aml nag a feddyliwn.
Mae cyfnod wedi'r Pentecost yn gyfnod i feddwl am yr Eglwys Fore a holl
gynnwrf dechreuadau'r Eglwys. Roedd yn gyfnod o bosibliadau ac awydd a hyder
newydd i rannu neges teyrnas Iesu Grist. Mae Llyfr yr Actau a'r Epistolau yn rhoi
darlun byw iawn i ni o fywyd y Cristnogion cyntaf. Yn oedfa gymun Mis Mai
cyfeiriais at Lydia oedd yn aelod o'r Eglwys yn Philipi. Mae Llythyr Paul at yr
Eglwys yn Philipi yn llythyr llawen dros ben ac yn llawn o eiriau o annogaeth gan
Paul i'r Cristnogion fyw yn gywir ac i lawenhau yn yr Arglwydd.
Gwyddwn y bydd cyfnodau yn dod ar adegau pan fod llawenhau yn ymddangos
yn amhosibl, ond ym mhresenoldeb Duw down yn ymwybodol o lawenydd a
thangefedd dwfn na all y byd ei roi. Llawenydd a thangefedd sy'n ein cynnal drwy
bob amgylchiad ac yn destun cynhaliaeth i bob un sy'n nesau at Dduw. Felly
gadewch i ni fod yn bobl 'llawen' gan ymdrechu i fyw ein bywydau drwy
adlewyrchu llawenydd yr Efengyl drwy fod "fel sêr yn disgleirio yn yr awyr 16
wrth i chi rannu'r neges am y bywyd newydd gydag eraill." (Philipiaid 2:15,16)
Bydd gweithgareddau wythnosol y capel yn arafu dros fisoedd yr haf, ond bydd
oedfaon yn parhau ar y Sul a bydd stori i'r plant ym mhob oedfa yn Salem, yn ddifael. Cynhelir 'Gwasanaeth yr Ysgol Sul' ar Orffennaf 10fed ar y thema:
Llawenydd! Cawn gyfle yn ystod Mis Awst i groesawu ein ffrindiau o Seilo atom
cyn i ni gyd-addoli â hwy yn Seilo. Peidiwn a gweld drws ar gau yn Salem fel
rheswm i beidio addoli; nid y lleoliad sy'n bwysig ond y gymdeithas a'r cyfle i
gyfarfod â Duw i'w foli.
"

Byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn perthyn i'r Arglwydd. Dw i'n
dweud eto: Byddwch yn llawen!"
Philipaid 4:4
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HUNODD
Ar 2 Mehefin bu farw Mr William Thain Watson, 14 Gerddi Menai, Caernarfon.
Roedd gwreiddiau Mr Watson yn arfordir Moray, Banffshire, Alban ac yn 1942 symundodd i
Landwrog gyda’r RAF a syrthio mewn cariad gyda Megan oedd yn gweithio yn Woolworth.
Gweithiau fel trydanwr yn Mackensie & Brown . Gwr bonheddig , cymwynasgar a diolchgar.
Diolchwn am yr atgofion sydd gennym ohono. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn a’i fab John a Jennifer ei briod , a Mathew a Marc sy’n colli Taid.
Ar 5 Mehefin bu farw Mrs Ela Owen, Cae Berllan , a chartref Bron Seiont Newydd. Ychydig dros
flwyddyn ynghynt bu farw ei phriod Mr Eric Owen a fu mor ofalus ohoni. Wedi colli Eric
doedd amgylchiadau ddim yn canitau iddi fod ar ben ei hun a chwith iawn oedd bod yn ei
chwmni yn ystod y misoedd diwethaf. Cofir amdani fel dynes hwyliog ,gwerthfawrogol a chalon
gynnes. Trysorwn ein hatgofion . Cydymdeimlwn â Dilwyn a Huw sy’n colli ei mam a Mrs
Margaret Parry yn collli ei chwaer yng nghyfraith a holl aelodau’r teulu.
COLLI ANNWYLIAID
Cydymdeimlwn â:
Sion a Nan Humphreys, Pant, Bryngwyn, ar ddwy brofedigaeth - marwolaeth brawd Mam Nan
a chwaer ei thad .
Mrs Margaret Hamilton ,25 Bryn Rhos, Rhodbodrual – ym marwolaeth tad ei mab yng
nghyfraith.
‘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 , Groeslon.
Mrs Isabel Logan Owen 36 Stryd Garnon.
Mr Andrew Jamieson,26 Nant y Glyn, Llanrug.
Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL
Bryn Seiont Newydd : Mrs Elsie Bennett
Gwynfa, Caernarfon: Mrs Gwyneth Roberts.
Plas Garnedd, Llanfairpwll: Mr T. Elwyn Griffiths, 15 Erw Wen, Caeathro.
Plas Pengwaith, Llanberis :Mrs Margaret Jones, 2 Cae Berllan.
LLONGYFARCHIADAU I
Mr Richard Meirion a Mrs Elizabeth Roberts, Rhydgaled ,27 Stryd Marcws ar ddod yn Daid a
Nain unwaith eto i Mia Wyn, merch Ffion a Peter, Ty’n Drain, Stryd Marcws
Mr Leigh a Mrs Eleri Roberts, Tredelerch, Lôn Cambell ar ddod yn Daid a Nain am y tro cyntaf i
Guto mab Lois Eluned a Philip Mc Grath, Lôn Ddewi.

GWASANAETH SUL Y MAER

Un o’n cyd-aelodau, Mrs Brenda Owen, Langdale, Sgwâr Uxbridge yw
Maer Tref Caernarfon am y flwyddyn 2016-2017. Cynhaliwyd
Gwasanaeth y Maer yn Salem bore Sul, 5 Mehefin. Yn y gwasanaeth
cymerwyd rhan gan Mia Catrin, Beth Johnstone a Seren Lois a
chanwyd y gân ‘Mae ’na blant ym Mrasil’ gan blant yr eglwys.
Darllenwyd darn o Lythyr at y Rhufeiniaid gan y Maer a chyflwynwyd
neges gan y Gweinidog.
Dymuniad y Maer oedd i’r casgliad fynd at Gapel Salem a phenderfynwyd rhoi’r arian i gychwyn
cronfa i brynu llwyfan newydd i’r sedd fawr, Casglwyd £125
*******
CYFARFOD TRAFOD A MYFYRDOD (3ydd Nos Sul yn y mis )
Cychwynnwyd ar faes newydd Pnawn Sul, 15 Mai. Maes dan sylw yw Llythyr
cyntaf Pedr. Cyfle gwych i’r aelodau i fyfyrio a thrafod yr Ysgrythurau Sanctaidd.

WYTHNOS CYMORTH GRISTNOGOL (15 - 22 Mai )
Diolchwn i’r rhai fu’n casglu o ddrws i ddrws ac i’r rhai gymrodd
ran yng Nghyngerdd Ewyllys Da yn Theatr Seilo nos Fercher, 18
Mai. Diolch i Elen Medi am drefnu’r casglyddion. Mae’r swm a
gasglwyd yng Nghaernarfon yn ystod yr wythnos a’r gyngerdd hyd
yma dros £4000. A fydd y rhai sydd heb ddod a’r arian mewn fod
mor garedig â gwneud hynny ar y cyfle cyntaf.

CLWB DARLLEN
Cynhelir y cyfarfod nesaf yn Llety’r Bugail nos Lun, 11
Gorffennaf am 7.30y.h. Y llyfr a ddarllenir yn ystod y mis
yw My Brilliant Friend gan Elena Ferrante. Hwn fydd y
cyfarfod olaf cyn y gwyliau. Bydd y clwb yn ail gychwyn ar
12 Medi. Croeso i aelodau newydd.

POBL I BOBL ( Cefnogi ffoaduriaid )

Mrs Menna Jamieson , Glanfa, Ffordd Eryri ar ddod yn Nain unwaith eto i William Raymond
mab Jonathon a Janiene, Blackpool

Mae rhestr llawn o’r nwyddau sydd eu hangen ar dudalen Safwe Salem ac ar y bwrdd
yng nghefn y capel.

Owain Rhys Jones Humphreys . Efail Rhos,Llanwnda, fydd yn cynrychioli tîm saethu clai Cymru
(dull DTL) yng Ngogledd Iwerddon fis Gorffennaf .

Rhai o’r eitemau ar y rhestr yw : PLANT :Dillad( pob oed a maint) Esgidiau( meintiau 19
-36) Tegannau/ Tegannau meddal. Peli . BABANOD : Dillad babi, Blancedi Babi. Sachau
cysgu babi. Eli pen ôl, EITEMAU YMOLCHI . Brwsh dannedd, Past dannedd . DIM OND
DEFNYDDADWY A CHYFLAWN MEWN CYFLWR DA OS GWELWCH YN DDA BYDD
ANGEN YR EITEMAU CYN 8 GORFF
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AGOR Y CAPEL

BEICIO

Bydd y Capel ar agor bob bore MERCHER rhwng 10.30y.b. a 12.30y.p. yn ystod
mis Mehefin a boreau MAWRTH yn ystod GORFFENNAF ac AWST.
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) neu Iola Grisdale
(674608)

GLANHAU’R CAPEL
Oherwydd salwch nid yw ein gofalwraig yn medru cario allan ei dyletswyddau ar hyn
o bryd felly, mae glanhau’r capel a’r festri’n cael ei wneud yn wirfoddol gan yr
aelodau. Os fedrwch helpu rhowch eich enw ar y rota sydd yng nghefn y capel neu
rhowch wybod trwy e-bost neu ffornio’r Gweinidogion (672593 neu 671411),

TYBED A OES DIDDORDEB?
Awgrymir mai da o beth fyddai lledaenu diddordebau / gweithgareddau cymdeithasol y capel
er mwyn ehangu ein gorchwyl o weithgareddau ar gyfer oedrannau a diddordebau gwahanol.
Beth fyddai teimladau’r aelodau am weithgareddau lled reolaidd naill ai ar ddiwrnod
wythnos neu ar y Sadwrn? Awgrymwyd y canlynol fel gweithgareddau posibl.
Teithiau cerdded/Taith wedi’r oedfa nos Sul. Picnic neu BBQ. Ymweliadau/Beicio ...
neu unrhyw gynnig rhesymol a chyfreithlon arall! Rhowch wybod i John Grisdale e-bost:
jogrisdale@btinternet.com

CASGLIAD GWELLIANNAU 2016
Gwnaed y Casgliad ar ben blwydd yr achos yn mis Mai . Hysbyswyd yr eglwys fod yr arian yn mynd i
grofa’r paentio a newid landeri’r adeilad. Yn 2014 casglwyd £2325, yn 2015 casglwyd £2325 ac eleni
hyd yma casgliwyd £1925. Yr hyn sy’n drist i’w gofnodi eleni yw fod y swm a gasglwyd wedi ei dderbyn gan llai na hanner aelodaeth yr eglwys. Diolch am yr ymateb gafwyd gan cyn lleied o’r aelodau .
Oes modd i’r aelodau sydd heb ymateb ddanfon eu cyfraniad i drysorydd yr eglwys ? Mae bod yn aelod o’r eglwys yn golygu fod gan bob aelod ei gyfrifoldeb .Os yw’r amlen gawsoch wedi diflannu defnyddiwch unrhyw amlen cyffredin—nodwch y geiriau ‘Casgliad Gwelliannau 2016 ‘ , rhif eich aelodaeth
a’ch cyfeiriad arno.

CYFUNDEB GOGLEDD ARFON
Cynhelir cyfarfod nesaf o’r Cwrdd Chwarter yn Eglwys Peniel, Waun, Pentir ar 6ed Gorffennaf 2016 am
7.00 o’r gloch. Yn rhan gyntaf y cyfarfod rhoddir sylw i faterion y C yfundeb., Hanes yr Achos ym
Mheniel a chofio a chydymdeimlo.Yn ail ran y cyfarfod ceir cyflwyniad gan y Parch. Aled Davies,
Chwilog ar BYWYD Y BEIBL BYW. a tharfodaeth o dan arweiniad Y Parch. J. Ronald Williams ar
Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb 2016 – Llanuwchllyn
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NODDEDIG
Mae Salem angen llwyfan newydd ar gyfer y
capel - ond mae llwyfannau - fel gymaint o
bethau eraill y dyddiau
yma - yn costio arian!

Roedd y plant a'r bobol
ifanc yn awyddus iawn
i wneud gweithgaredd
codi arian - wedi'r cyfan, nhw sydd angen y
llwyfan fwyaf!!!
Penderfynwyd felly gynnal taith feicio noddedig ar hyd Lôn Eifion o Gaernarfon i Dinas ac
yn ôl ar Fehefin 17.
Y peth syfrdanol cyntaf oedd ei bod yn sych! Yr ail beth syfrdanol oedd fod Mererid wedi
llwyddo i 'atgyfodi' hen feic Heddwen ar ol dros ddeg mlynnedd o gwsg yn sied Llety'r
Bugail a diolch i Beiciau Menai a weithiodd yn galed iawn, roedd yn barod i fynd erbyn 4.
Am 5:30 roedd naw o blant a phobol ifanc; Deian, Seren, Llywelyn, Maria, Nia, Sion, Wil,
Gruff a Gwydion a tri oedolyn; Esyllt, Mr Roberts a Mererid yn eiddgar i gychwyn pedlo ar wahan i Deian oedd ar 'balance bike' heb bedalau felly gwibio heibio yr oedd o! Roedd
JR hefyd yn barod i geisio dal fyny efo Deian!
Mr Roberts oedd yn arwain y ffordd - mae o'n un da i gael ar y blaen ac yn dynn tu ol iddo oedd hogia mawr y clwb ieuenctid. Yna roedd Nia
yn arwain y criw nesa gyda Maria, Llywelyn a Mererid (oedd yn
ymdrechu'n galed i ddal pawb a difaru am beidio paratoi ei lefel
ffitrwydd yn well!) Yn gwneud yn siwr fod pawb yn bihafio o'r cefn
oedd Seren ag Esyllt.

Braf oedd cael cyrraedd Dinas a gweld Heddwen, Anti Rhian a John
Grisdale ( ein dyn cymorth cyntaf ) yn disgwyl am y beicwyr blinedig
gyda creision, diodydd a camera - a plastar i un! Ar ôl gorffwys byr,
roedd yn amser neidio nol ar y beiciau a'i throi yn ôl am dre. Os bu'r daith yno yn weddol
ddi-ffws, roedd y daith n'ôl yn cynnwys dau anffawd gyda cadwynnau a dau godwm. Ond
cyrrhaeddodd pawb yn ôl i Gaernarfon yn ddiogel. Nid ydym yn siwr eto faint o arian a
gasglwyd ond os hoffech gyfrannu at ymdrech y plant â phobol ifanc, cysylltwch â
Mererid.

Y GYMDEITHAS.

DYDDIADAU I’W COFIO

Nos Sul 26 Mehefin am 5.15 :Cyfarfod o Bwyllgor Gwaith yr eglwys.
30 Mehefin - 2 Gorffennaf :Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn
Llanuwchllyn.
Gwener : 1 Gorffennaf 3:45 - 4:45 :Sbri Mawr Salem - Clwb Bl 2-5
6:30-7:30 Clwb Ieuenctid Bl 6-8 Ymarfer pêl-droed
3 Gorffennaf :10:00 Gwasanaeth (Oedfa Gymun )Ysgol Sul.Oedfa Pnawn am 4.00.
5 Gorffennaf :Cystadleuaeth pêl-droed ysgolion Sul - Llanrug
8 Gorffennaf : Helfa Drysor Cychwyn o'r festri am 5:30
10 Gorffennaf : Sul yr Ysgol Sul 10:00 o'r gloch: Thema'r gwasanaeth fydd
'Llawenydd' . Pnawn am 4.00 : Oedfa : Gweinidog ( J.R)

Cafwyd noson hwyliog iawn yn y gymdeithas ar 11
Mehefin i gloi'r tymor. Gwahoddwyd y plant a'r bobl
ifanc i ddod i gael sesiwn coginio gyda'r chef amryddawn
Gwyndaf Humphreys. Wendy Ostler oedd wedi'r trefnu'r
noson a diolch iddi am ei holl waith - roedd llawer o
waith trefnu! Paratowyd pryd tri chwrs gan y cogyddion
ifanc gan ddechrau gyda samosas llysiau i'w dilyn gan
reis eog tikka masala ac yna strwdel afal a mefus i orffen. Diolch i bawb ddaeth
i gefnogi 'chef's' y dyfodol ac am ddod i'r sesiwn blasu. Roedd yr holl
"mmmmm's" yn brawf fod gan Salem gogyddion o fri!!
*****************
Mae rhai ohonoch eisioes wedi cael cyfle i glywed recordiad o’r
Oedfa Ordeinio/Sefydlu Mererid. Os oes eraill yn dymuno
gwrando rhowch wybod i un o’r Gweinidogion.

17 Gorffennaf : Bore am 10.00 : Gweinidog .(J.R.)
Pnawn am 4.00 :Astudiaeth / Myfyrdod /Trafod.
Gorffennaf 24 a 31:Oedfaon bore am 10.00 a’r Pnawn am 4.00 .
Gwasanaethir gan y Gweinidog ( J.R.)
7 Awst :Bore am 10.00 a’r Pnawn am 4.00 (Oedfa Gymun) Gweinidog.( J.R.)

14 Awst: Bore am 10.00 a’r Pnawn am 4.00 : Gweinidog (M.M)
Awst 24 a 31:Dim oedfaon yn Salem – Cydaddoli yn Seilo
**********************
CALENDR HAF

PLANT A PHOBL IFANC SALEM

24 Mehefin
3:45 - 4:45

Sbri Mawr Salem - Clwb Bl 2-5

6:30-7:30

Clwb Ieuenctid Bl.6-8 Ymarfer Pêl-droed

26 Mehefin Gwasanaeth ac Ysgol Sul
1Gorffennaf 3:45 - 4.45: Sbri Mawr Salem– Clwb Bl2-5
6:30-7:30
Clwb Ieuenctid Bl6-8 Ymarfer Pêl-droed
3 Gorffennaf - Gwasanaeth ac Ysgol Sul 10:00
5 Gorffennaf - Cystadleuaeth Pêl-droed Ysgolion Sul - Llanrug

CYFEIRIAD EBYST Parhawn i gasglu cyfeiriadau e-byst aelodau Salem, Bydd

8 Gorffennaf - Helfa Drysor, Cychwyn o'r festri am 5:30.

derbyn y cyfeiriadau yn gymwynas fawr er mwyn cysylltu â’r aelodau. Cysylltwch â

10 Gorffennaf - Sul yr Ysgol Sul 10:00 o'r gloch:
Thema'r gwasanaeth fydd 'Llawenydd' . A fedrwch baratoi rhywbeth ar gyfer y
gwasanaeth os gwelwch yn dda. Cewch wneud 1 , 2 neu 3 o’r dewsiadau isod :
1) Dweud beth sydd yn eich gwneud yn hapus .
2) Dod o hyd i adnod neu stori yn y Beibl sy'n sôn am lawenydd NEU
llawenhau NEU
fod yn hapus.
3) Dod o hyd i emyn neu gân sy'n sôn am fod yn hapus (os gadewch i mi wybod o flaen
llaw os yn dewis cân ac fe geisiaf ddod o hyd i gopi i'w chwarae yn y gwasanaeth.
Cofiwch, er na fydd Ysgol Sul yn ystod y gwyliau bydd stori i'r plant ym mhob gwasanaeth
a gynhelir yn Salem. Diolch yn Fawr.
J.R. ac M.M.

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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