Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon. Hydref 2018

Cymorth brys i gymunedau sydd wedi eu distrywio
gan ddaeargryn a tswnami yn Indonesia
Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio trwy ei chyd asiantaethau yn Indonesia i ddanfon
cymorth brys i’r rhai sydd wedi goroesi’r ddaeargryn a’r tswnami dychrynllyd.
Mae o leiaf 1,300 o bobl wedi marw, miloedd wedi colli eu cartref a dros 1.5 miliwn o
bobl wedi eu heffeithio gan y ddaeargryn 7.5 o faint a’r tonnau oedd mor uchel â
chwe medr mewn mannau. Bydd y nifer fu farw yn siŵr o godi, wrth i’r ymdrechion i
achub barhau.
Mae Cymorth Cristnogol yn cefnogi danfon bwyd, lloches, dŵr glân, glanweithdra a
chyflenwad cymorth arall i ddinas Palu a rhanbarth Donggala yng Nghanolbarth
Sulawesi, dwy o’r ardaloedd sydd wedi eu heffeithio fwyaf. Caiff y gwaith hwn ei
gydlynu gan gyd-asiantaethau Cymorth Cristnogol YEU, Church World Service a
Pelkesi, cyd aelodau o rwydwaith byd eang ACT Alliance.
Meddai Madara Hettiarachchi, Pennaeth Rhaglenni Dyngarol Cymorth Cristnogol ar
gyfer Asia a’r Dwyrain Canol, “Rydym wedi’n tristau yn fawr gan y distryw a achoswyd
gan y ddaeargryn a’r tswnami: mae wedi dinistrio bywydau, rhwygo cymunedau a
chreu dioddefaint mawr iawn. Gweddïwn dros bawb sydd wedi eu heffeithio.
“Wrth i’r rwbel glirio dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf, rydym yn disgwyl i nifer y
meirw gynyddu. Ar y funud, gorfodir i nifer o’r rhai sy wedi goroesi gysgu yn yr awyr
agored, mewn ofn am ôl-gryniadau. Mae nifer o gymunedau wedi eu cau oddi wrth y
byd tu allan, gyda chyflenwad trydan a thelegyfathrebu wedi torri. Bydd cyflenwad
dŵr a bwyd yn mynd yn isel. Mae gwasanaethau iechyd dan straen mawr.
“Mae YEU a CWS ein cyd-asiantaethau wedi bod yn asesu graddfa’r
difrod yn rhai o’r ardaloedd gafodd eu heffeithio fwyaf ac wedi
nodi anghenion brys merched, plant a dynion yn Palu a Donggala.
Maent wedi dweud wrthym fod pobl angen dŵr diogel i’w yfed,
bwyd, lloches, a chyflenwad iechyd a glanweithdra ar
frys.” ( parhad ar tudalen cefn )

GAIR GAN Y GWEINDOG.

Dwn i ddim amdanoch chi, ond mi fydd cyfnod y Diolchgarwch i mi yn gyfnod o feddwl
am a gwerthfawrogi’r cread; y wyrth yma y creodd Duw ar ein cyfer i’w fwynhau. Cyfeirir
at y ddaear yn aml fel y FamDdaear. Dyma ddarlun hardd o fam yn rhoi a darparu ac yn
ein cynnal. Ond a ydym yn cymryd digon o amser i feddwl am y cyfrifoldeb sydd arnom
ni i ymateb i hyn drwy ofalu a bod yn stiwardiaid dros gread anhygoel Duw?
Mae gwir fawredd a gwychder y cread yn rhy fawr i ni ei amgyffred, mewn gwirionedd.
O fynyddoedd a dyffrynoedd uchaf a dyfnaf y byd, i’r trychfilod lleiaf sy’n chwarae rhan
mor bwysig yng nghyd-bwysedd y cread. Mae’r cyfan wedi ei greu i weithio mewn cytgord perffaith. Mae cyd-ddibyniaeth natur yn greiddiol i fodolaeth y cread a ni sy’n trigo
yma.
Ac eto, yr ydym yn parhau fel dynoliaeth i fod yn ddall i’r niwed yr ydym yn ei wneud a’r
rhan yr ydym fel pobol yn ei chwarae i amharu ar y cyd-bwysedd yma rhwng natur a
phobol. Chafodd y ddaear mo’i chreu i’n gwasanaethu ni. Nid nwydd ‘mo’r ddaear i ni ei
defnyddio fel y mynnwn ni. Ond ofnaf mai dyna sy’n digwydd.
Yr ydym i gyd yn ceisio ail-gylchu ac ystyried ein defnydd o blastig y dyddiau hyn. Ond a
ydym yn gwneud digon? Gallaf ateb nad ydwyf fi. Mae galw am greu ynni mwy glân heb
sgil-effeithiau fydd yn amharu ein daear am ganrifoedd i ddod. Ond a ydym yn gwneud
digon? A ydym yn annog ein gwleidyddion i wneud mwy? A ydym yn gwarchod byd natur a chynefinoedd bregus, neu a ydym yn meddwl mai gwastraff arian yw diogelu hyn?
Os collwn y cynefinoedd a rhywogaethau bregus hyn, bydd rhan bwysig o gyd-bwysedd
byd natur yn cael ei golli a gall canlyniad hynny fod yn niweidiol a phell-gyrrhaeddol. Felly gadewch i ni yn ystod Tymor y Diolchgarwch eleni, ddangos ein gwir werthfawrogiad
o’r cread drwy ymrwymo i fyw mewn ffordd fydd yn creu y lleiaf o niwed i’n Mam
Ddaear. Ein braint yw cael byw i’w gwarchod.

Gweddi’r Ddaear Dda
Dduw, ein Tad, maddau inni’r trachwant a’r hunanoldeb sydd wedi peri i ni
ysbeilio llawer, nes troi’r ddaear dda hon, yn llygredd a diffeithwch. Agor ein llygaid i weld y perygl, inni gofio’n dyletswydd tuag at bopeth byw ac inni ddarganfod eto’r gynghnaedd iachusol honno gyda’th greadigaeth y’n crewyd ni er ei
mwyn. AMEN (Aled Lewis Evans)
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COLLI ANNWYLIAID
Parhawn i gofio am ein cydaelodau sy’n hiraethu am eu hannwyliaid.
‘Golyga mar wolaeth r hywun agos fod bwlch mawr yn agor mewn bywyd .
Nid peth anghyffredin ydy clywed rhywun yn dweud fod darn ahonyn nhw’u
hunain wedi diflannu. Digwyddodd peth mawr; mae rhywun oedd yn rhan
hanfodol o’ch bywyd heb fod yno bellach. Sut y gall bywyd barhau fel pe bai
dim wedi digwydd ? Gellir disgwyl gwewyr dwfn iawn pan fydd y farwolaeth yn
sydyn neu’n amserol . Mae colli plenty yn brofiad dirdynnol wrth gwrs, a hunanladdiad yn arbennig o anodd i ddygymod ag ef.
Does dim osgoi’r poen. Mae galaru yn naturiol, ac yn anghenrheidiol. Mae’n
digwydd er mwyn ein galluogi i ddod i delerau a’r golled. Proses ydyw, nid
cyflwr. Yn ystod y galaru mae gwaith pendant i’w wneud. Nid mater o ddod dros
y galar ydyw, ond o ddod drwyddo. Ddewch chi ddim drosto, a chydio yn eich
bywyd eto fel pe na bai dim wedi digwydd .
Bydd yn rhaid dilyn ffordd heb ei mapio, achos mae pob galar yn wahanol. Mae
gwahanol gamau i’w dilyn, ond nid mewn ffordd daclus drwy symud ymlaen yn
lan a chlir o’r nail i’r llall; bydd y ffin rhyngddynt yn mahendant ‘

Bedydd
Yng ngwasaneth y teulu bore Sul 7 Hydref
beyddiwyd Morgan Elis Roberts, mab Ann a
Caerwyn Roberts, a brawd bach i Ella, Llys Llywelyn ,Parc Muriau. Pedair mlynedd i Mehefin eleni
bedyddiwyd Ella ac ym medydd ei brawd cymerodd
ran drwy gyflwyno’r gân ‘Mae’r bysedd sydd yn
clicio’. Cofiwn eiriau Iesu :’Gadewch i blant bychain
ddod ataf ac na waherddwch hwy’

SUL DIOLCHGARWCH :
21 HYDREF .2018
Ar y Sul bydd cyfle i’r plant/Ieuenctid ddod a blodau a DAU

ffrwyth a llenwi’r bocs ‘Pringles’ efo arian. Darnau 5,
10, 20,50c neu £1 . Eleni bydd yr arian yn mynd i APEL
MADAGASGAR – ( Apel Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ) a’r
ffrwythau i aelodau’r eglwys. Oedfaon y dydd fydd :Bore am 10 a’r
Prynhawn am 4 o’r gloch.

( allan o GOFALA DI, Llawlyfr Bugeilio Cristnogol,Dewi Myrddin Hughes)

CYFNOD YN YR YSBYTY
Miss Enid Lewis Jones, Celyn, Yr Hwylfa, Mr Bob Bryant , 17 Llys yr Eifl,
Miss Nerys Jackson , 35 Caeau Bach, Parc yr Hendre. Mrs Margaret Roberts,
Llanw, Lon Sidney . Mrs Carys Owen, Moelwyn , Lôn Ddewi , Mrs Rebecca
Jones, 4 Ffordd Marchlyn a Morgan Owen,mab Meirion a Kelly, Ty Caperl Seilo
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.
LLONGYFARCHIADAU I
Eleri Williams a Dafydd Foxhall ar eu priodas yn Salem bore Sadwrn 4 Awst .
Bethan a Llifon ar enedigaeth Begw Fflur , chwaer fach i Elsie Mai ac i
Edwina a Richard Parry ar ddod yn Daid a Nain unwaith eto.

CASGLIAD DIOLCHGARWCH.
Gŵyr pob aelod fod Casgliad Diolchgarwch yn mynd i’r Gronfa Adeiladau .
Gwyddoch hefyd rwy’n siwr fod gwaith ar y Tŷ Capel yn mynd ymlaen ar hyn
o bryd. Yr hyn na rhagwelwyd oedd dod ar draws arogl nwy yn iard gefn y capel
na chwaith yr hyn ddigwyddodd bore Sul diwethaf sef cyrraedd y capel gyda
dŵr yn ein croesawi o’r nenfwd yng nghefn y capel sy’n golygu rhagor o gost.

Mae’r ymateb gawn i Gasgliad y Gwelliannau a Chasgliad Diochgarwch yn
anrhydeddus o gofio mae chwarter aelodau’r eglwys sy’n arfer cyfrannu.
Gwnawn apel gyda phob casgliad ar i bob aelod gymryd ei gyfrifoldeb i
gyfrannu tuag at y Gronfa. Gwnawn yr un apel eto . Gofynnwyr yn garedig i
bob aelod ysgwyddo cyfrifoldebau’r eglwys . Cesglir eich amlen yn oedfaon Sul
21 Hydref , neu danfonwch eich amlen i swyddog eich dosbarth sydd a’i enw yn
yr Adroddiad.
DECHRAU CANU. DECHRAU CANMOL. Dewch i ymuno yn y canu
mawl. NOS IAU, 25 HYDREF . Drysau yn agor 7.00yh Cychwyn am 7.30yh.
EGLWYS Y SANTES FAIR, CAERNARFON
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TŶCAPEL A GOFALWYR
Dros yr wythnosau diwethaf mae’r adeiladwyr wedi bod yn brysur yn
adnewyddu’r Tŷ Capel a braf dweud fod y gwaith yn mynd yn ei flaen yn hwylus. Cofiwch
am ein cais yn y Llinyn Arian diwethaf yn gofyn oes diddordeb gan aelod/au Salem i
ymgyryd a’r rol.neu a ydych efallai yn gwybod am rywrai fyddai a diddordeb yn y
gwaith. Mae rhai ohonoch wedi cyflwyno enwau .Y cais oedd i gysylltu a Mr Ieuan
Jones , Ysgrifennydd yr Ymddiriedolwyr , Benar Ffordd Waterloo. 01286673396 neu
ar ebost
iantojones@talktalk.net. Bydd angen cael gwybod yn fuan gan
mae’r dyddiad cau fydd 30 Hydref.

TRO DA
Helo, Seren Lois Williams ydw i.
Dwi’n 9oed a dwi’n byw yng
Nghaernarfon, Cymru. Dwi
wedi bod yn tyfu fy ngwallt ers
blynyddoedd bellach.
Penderfynais fy mod eisiau rhoi
fy ngwallt i helpu plant sy’n
dioddef o cancr. Dwi’n gobeithio torri o gwmpas 9” gan
obeithio casglu cyfanswm o £10
i bob modfedd. Mi fyddaf yn
torri fy ngwallt ar ôl capel dydd
Sul, Medi 9ed. Croeso i unrhyw
un ymuno am gacen a phaned
(y geiriau hyn oedd ar tudalen
Just Giving’)

GWIRFODDOLWYR I LANHAU’R CAPEL
Diolch am yr ymateb hyd yma . Sylwn mae enwau yr un rhai sydd ar y rhestr
glanhau. Mae’n anodd derbyn mae criw bach o’r eglwys sy’n medru glanhau ! Os
fedrwch helpu a fyddwch mor garedig a rhoi eich enw ar y rhestr sydd ar y bwrdd
yng ngefn y capel neu danfonwch neges i ofalwr eich dosbarth neu ebost i un o’r
Gweinidogion.
CYFUNDEB GOGLEDD ARFON.
Cyfarfod nesaf yn Salem, Caernarfon , nos Fercher, 24ain o Hydref 2018 am 7p.m.
Llywydd: Y Parch John Pritchard. Rhaglen : Sylw i faterion yr eglwysi yn gyntaf yna
cyflwynir Apel Madagasgar i eglwysi’r Cyfundeb gan Mererid Mair.
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 18 o Dachwedd yn dilyn
oedfa’r prynhawn.am 5 o’r gloch.

SBRI BACH SALEM
Bob p’nawn Gwener : 1.00-3.30 .((Cychwyn 12
Hydref) a Bore Sadwrn unwaith y mis .10.30-12.00.
(cychwyn 13 Hydref)
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Dymuna Seren Lois ddiolch am haelioni cynnifer ohonoch yn Salem .
Mae breuddwyd Seren o gasglu £90 wedi ei gwireddu . Hyd yma mae
cyfanswm y casgliad dros mil o bunnoedd.

YSGOL SUL.
Mae’r Ysgol Sul yn rhan bwysig iawn o fywyd Salem gan
gychwyn am 10 yn yr oedfa. Bydd cyfle i ddau aelod o’r
Ysgol Sul gymryd rhan a bydd neges i’r plant a’r bobl ifanc
bob bore Sul. Ar ôl y neges mae’r Ysgol Sul yn parhau yn y
festri gan orffen am 11.15. Os gwyddoch am unrhyw
blentyn hoffai ddod ar fore Sul i Salem d’wedwch wrthynt fod yna groeso cynnes
i ymuno â ni. Be am feddwl am rhywun i estyn gwahoddiad iddynt.
Diolch i Esyllt Penri Bebb am fod yn Arolyges am y ddwy flynedd diwethaf a
dymunwn yn dda i’r Arolyges newydd; Elen Medi .Diochwn hefyd i drysorydd
ffyddlon yr Ysgol Sul; Mr Alun Roberts.
‘Rydym yn wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd gofal o ddosbarth yn yr
Ysgol Sul—os fedrwch gynorthywo rhowch wybod i Elen Medi.
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Y GYMDEITHAS.

Agorodd tymor newydd y gymdeithas nos Fercher
Medi 19ain gyda nifer dda yn bresennol.
Cafwyd sgwrs hynod ddiddorol gan Mererid am
Madagasgar – yr ynys enfawr oddi ar arfordir
dwyreiniol Affrica. Eleni bydd Undeb yr Annibynwyr yn dathlu dau gan mlynedd ers i’r cenhadon
cyntaf gyrraedd Madagasgar i ledaenu’r efengyl.
Trwy gyfrwng lluniau dynnwyd gan ei gwr Richard aeth yno gyda dau arall o Undeb yr Annibynwyr dangosodd Mererid y gwaith gwerthfawr
wneir gan yr Eglwys yn rhoi cartref i blant
amddifad, y gwaith wneir ar y tir yn tyfu bwydydd, a’r frwydr
barhaol i sicrhau addysg i’r plant. Roedd yn agoriad llygad
gweld ar cyn lleied o arian roeddynt yn byw ond yn
hyfrydwch gweld
hapusrwydd y plant. Diolchwyd i
Mererid gan Emyr. Iola oedd yn gyfrifol am drefnu gyda
Veira a Mair yn gwneud paned cyn cloi’r noson.

CYFARFOD NESAF : Tachwedd 21ain am 7.30 o’r
gloch. Cawn gwmni’r Ceiropractydd Anna Lee un o’n haelodau..
19 Rhagfyr : Cinio Nadolig yn PANT DU,
i Iola Grisdale a Emyr Vaughan Evans.

Penygroes. Enwau ac ar ian

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 gydymffurfio 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 : A fyddwch mor garedig a llenwi’r fffurflen ,os nad ydych yn

Ychwanegodd, “Yn y
misoedd nesaf, bydd angen
cefnogaeth ar y cymunedau
hyn gyda thai, incwm a mynediad i anghenion sylfaenol megis glanweithdra, telegyfathrebu a thrydan. Er nad oes
gan Cymorth Cristnogol
swyddfa yn Indonesia, rydym ar gael i roi hynny o gymorth ag y gallwn - trwy ein
cyd-asiantaethau - fel bod y rhai sydd wedi goroesi yn gallu ailadeiladu eu bywyd.”
Mae Cymorth Cristnogol yn ymateb i ddau argyfwng arall ar draws Asia ar hyn o bryd:
llifogydd y monsŵn yn Kerala, India a Chorwynt Mangkhut yn y Pilipinas. Mae’r mudiad
yn apelio am arian ar gyfer y trychinebau hyn, er mwyn cefnogi ei bartneriaid yn y
gwledydd hynny.
Meddai Madara Hettiarachchi, “Mewn chwe wythnos, mae rhanbarth De Asia a De
ddwyrain Asia wedi profi tri thrychineb mawr: daw’r trychineb hwn yn Indonesia yn
fuan ar ôl y llifogydd yn Kerala a Chorwynt Mangkhut. Mae’r trychinebau naturiol hyn
yn achosi dioddefaint mawr. Mae’n angenrheidiol ein bod yn gwneud mwy i helpu i
leihau risg ac effaith trychinebau cyn iddynt ddigwydd.”
++++++++++++++++++++++++++
APEL PALAU, INDONESIA gan Ifor ap Glyn. Bardd Cenedlaethol Cymru
Dychmyga’r Fenai’n cael ei sugno tu hwnt i’r trai arferol, cyn hyrddio nôl yn don
ugain troedfedd sy’n chwalu drwy’r strydoedd ac yn dymchwel tai.
Dychmyga’r pennawdau ar Post Prynhawn a Wales Today: “miloedd wedi marw
yn Arfon a Môn”. A beddi torfol yn Llanbeblig a Borth.
A dealla, er mor sydyn y llyncwyd llawer gan y don anferthol honno, bydd mwy
yn marw wedyn. Wrth giwio am ddŵr ym Maes Barcer. Wrth ddisgwyl yn ofer
am lori fwyd ar Ffordd Farrar. Wrth i beipiau carthffosiaeth tollti’u budreddi ar
hyd Cil Bedlam.
Dychmyga hyn i gyd a diolcha mai nid felly y bu. Yma. Yng Nghymru.
Yna, wrth ddiolch, tyrcha’n ddyfn i’th boced, agor dy galon a’th waled i helpu’r
miloedd a gollodd bopeth fel hyn, yn Palu. Gwna heddiw. Gwna rwan. Yfory gall
fod yn rhy hwyr.
Diolch am beth bynnag y gellwch ei roi.

