Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon. MAI 2017

Penblwydd
capel Salem
Sul 14 Mai.
‘Ni all neb osod Sylfaen arall yn lle’r un

sydd wedi ei gosod, ac Iesu Grist yw
honno’ 1 Cor 3
14—20. MAI. WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL
Y n gymaint ag i
chwi ei wneud i un o’r
lleiaf o’r rhain…..i mi
y gwnaethoch’
Math 27.

‘Neges

Heddwch ac Ewyllys Da-18 Mai

Eleni Bwrdd Syr IfanC sydd â’r cyfrifoldeb o lunio Neges
Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru 2017.
Thema’r neges yw Cydraddoldeb i Bobl Ifanc.

Gair gan y Gweinidog

Hoffwn ddiolch am bob arwydd o ofal ddangoswyd gennych i mi dros
gyfnod fy salwch. Cefais fy nghyffwrdd yn arw iawn gyda’r
cyfarchion a dderbyniais drwy’r post â’r galw heibio i Llety’r Bugail.
Bu’r postman yn gweithio’n galetach nag arfer!. Er fod y geiriau
‘Brysiwch Wella’ yn eiriau rhyfedd ar garden cyfarchion i’r claf yr hyn
a
wna pob carden yw dweud wrth y claf fod yna rhywrai yn meddwl amdanoch yn yr
amgylchiadau a wynebwch.
Tan y
cyfnod diweddar yma un profiad o lawdriniaeth oedd gennyf ac fe ddigwyddodd ar
ddechrau fy ngweinidogaeth yng Nghwmafan pan orfodwyd fi heb unrhyw rybudd
fynd i ysbyty Castell Nedd. Pryd hynny dysgais lawer am ofal meddygon, nyrsys a’r
ymwelwyr . Gwerthfawrogais y gofal a’r gynhaliaeth a gefais .Testun diolch oedd
gennyf pryd hynny a thestun diolch yn wir sydd gennyf tro yma.
Hoffwn ddiolch i bawb gymrodd fwy o gyfrifoldebau yn yr eglwys dros y cyfnod hwn a
diolch i’m cyd weinidog am fod mor ofalus ohonoch. Yr arferiad yw fod ein plant yn
derbyn cyfarwyddyd a chyngor gan eu rhieni ond daw amser pan fydd rhieni’n gorfod
gwrando ar eu plant – sydd ddim yn brofiad hawdd bob amser ! Gwn fod yr aelodau
hynny sydd wedi derbyn o weinidogaeth Mererid yn ystod y misoedd diwethaf hyn
wedi gwerthfawrogi ei gwasanaeth. Bu’n ofid calon i mi nad oeddwn yn medru bod
gyda chi wynebodd gyfnodau anodd iawn yn ddiweddar – medraf eich sicrhau i chi fod
yn fy meddwl ac yn fy ngweddiau.
Mae mis Mai wedi cyrraedd unwaith eto – ydio’n dod yng nghynt d’wedwch ? Dyma fis
sy’n llawn gweithgarwch gyda phenblwydd capel Salem yn 155oed.
Dathlwn y dechreuadau a phob gweithgarwch ddigwyddodd ar hyd y blynyddoedd hyd
heddiw. Rhown funud i feddwl am y rhai roddodd o’u hamser i wasanaethu ddoe a
diolch i’r aelodau hynny sy’n fodlon rhoi o’u hamser i wneud eu rhan i achos Iesu
Grist heddiw . Ar benblwydd yr achos eleni gwahoddir y Parchedig Pryderi Llwyd
Jones, Cricieth i arwain ein haddoliad. Bydd yr oedfaon am 10 a 4 gyda ysgol Sul y plant
a’r ieuenctid yn cyfarfod yn y bore.
Mae Mai 14-20 yn Wythnos Cymorth Cristnogol a’r sylw eleni yn cael ei roi ar y
geiriau ‘ Bu Cymorth Cristnogol yn gefn i ffoaduriaid ers 1945. Wnawn ni ddim troi
cefn yn awr. Diolch ymlaen llaw i chi fydd yn casglu o ddrws i ddrws . Bydd
gweithgareddau yn digwydd nos Wener ac ar brynhawn Sul ( 21 ain ) yn Salem
cynhelir gwasanaeth dan adain Cyngor Eglwysi’r Dref.
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COLLI PERTHYNAS

HUNODD
Mrs Elsie Bennett

gynt o 28 Y Glyn , Cartref Preswyl Plas y Bryn,

Bontnewydd a Chatref Bryn Seiont Newydd , Caernarfon ar 6 Ionawr.
Cynhaliwyd ei hangladd ar y 6ed Ionawr yng Nghrematoriwm, Bangor.
Cydymdeimlwn â John Evans, Tryfan Bungalow,Rhos Isaf a‘r teulu.

Mr Ian a Mrs Elen Medi Morgan . Bryn Eirian , Ffordd Segontiwm ym marwolaeth tad Ian.
Mr Robert a Mrs Margaret Roberts, Llanw, Lôn Sidney ym marwolaeth chwaer i
Mr Roberts

Cydymdeimlwn â Mrs Janes Prytherch, Sue Prytherch a’r teulu.

CYFNOD YN YR YSBYTY
Mrs Beryl Jones, Penrhyn, Y Grugan, Groeslon,
Mr Dafydd Owen, Llechwedd, 22 Bryn Rhos, Rhosbodrual.
Miss Malan Vaughan Wilkinson, Bryn y Môr , Ffordd y Gogledd
Mr Ronald Williams. 35 Llys yr Eifll ,
Mr Glyn Evans, Bod Gwilym,Lôn Ddewi .
Mr Bob Brynat , 17 Llys yr Eifl .
Mrs Menna Thomas 22 Stryd Newydd
Mrs Jane Wilding, Bryn Dyfi, Pen y Garth
Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL
Plas Garnedd, Llanfairpwll: Mr T. Elwyn Griffiths, 15 Erw Wen, Caeathro.
Plas Pengwaith, Llanberis :Mrs Margaret Jones, 2 Cae Berllan.

Mr Evie Owen, 39 Pentre Newydd ar 13 Ebrill. Cynhaliwyd y gwasanaeth

LLONGYFARCHIADAU I

Mr Williams Edward Roberts( Robbie) Tonnau Gwynion, Ffordd Menai ar
24 Ionawr .Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yng nghapel Salem ar
30 Ionawr. Cydymdeimlwn â Mrs Hilda Roberts , Sian a Gai, Mari a Andy
a’r teulu
Mrs Edith Powell, Craig Olau, Stryd y Faenol ar 21ain o Chwefror.
Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yn Salem ar 1 Fawrth. Cydymdeimlwn â
Helen , Patricia a Gareth Wyn a’r teulu .
Mr Tudwal Prytherch, Prysgol, Sgwar Uxbridge ar 11 Mawrth .Cynhaliwyd
y gwasanaeth angladdol yng Ngrematoriwm, Bangor ar 17 Mawrth.

angladd yng nghapel Gorffwys,Lôn Parc a mynwent Llanbelig ar 25ain o
Ebrill. Cydymdeimlwn â Dilwyn ,Aled a Nicollete a’r teulu..

Mr Gwilym Eric Jones, Cynfi, Ffordd Bethel ar 28 Ebrill . Cynhaliwyd y
gwasanaeth angladdol yng Nghrematoriwm Bangor ar 4 Mai.
Cydymdeimlwn â Mrs Mair Jones, Alwen a Peter, Ffion a Neil a’r teulu.
Mrs Gwenno Roberts, Melangell, Lôn Ysgubor Wen ar
28 Ebrill Cynhaliwyd y gwasanaethau angladdol yng
Nghrematoriwm , Bangor a chapel Salem ar 9ed o

Fai.Cydymdeimlwn â Mr Alun Roberts, Rhys a Nia a’r
teulu .

:

Rhian a Chris Garlick , Corwnda, Rhos Isaf ar enedigaeth Morgan Rhys brawd i Seren ac
ŵyr i Gwilym a Nest Pritchard,Rhandir, Llandwrog
Manon a Dr Carwyn Owen, 5 Heol y Bryn ar enedigaeth Tomos Rhys
ac i
Carys Owen, Moelwyn, Lôn Ddewi ar ddod yn Nain am y tro cyntaf.
Dylan Parry Jones a Lois Welsh, Carreg y Garth, Ffordd Bangor ar enedigaeth Magi Grug
ac wyres i Mrs Wendy Jones, Anwylyn, Gerddi Benar Kelly a Meirion, Tŷ Capel Seilo ar
enedigaeth Morgan Owen brawd bach i Tomos ac Elin wyr i Richard a Edwina , Tŷ Capel
Ann a Edwin Parry ar enedigaeth Mathew Robert ac i Richard a Edwina am ddod yn Daid
a Nain unwaith eto !.

Y GYMDEITHAS—DATHLU GŴYL DDEWI
Dechreuodd aelodau’r Gymdeithas ddathlu diwrnod ein nawddsant yn gynnar eleni,
gyda chyfarfod i nodi’r achlysur ar y pymthegfed o Chwefror. Y gwesteion oedd
Ann Hopcyn a Bill Evans a chafwyd amser hynod ddifyr yng nghwmni’r par amryddawn yma, gyda Ann wedi dod a’i thelyn atom a Bill a’i fidil . Roeddynt wedi
llunio cwis cerddorol ar ein cyfer, yn cynnwys datgeiniad ganddynt o alawon
adnabyddus pob un yn cysylltiedig a lle arbennig. Y gamp wrth gwrs oedd adnabod
ac enwi’r lle. Mererid Mair, Gwydion a Llywelyn ddaeth i’r brig gan enwi pob alaw
yn gywir.
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Y GYMDEITHAS—DATHLU GŴYL DDEWI - parhad
Ond ennill neu beidio, cafodd pawb hwyl garw.
Diolch i Nan Humphreys am drefnu’r noson a
Nan hefyd oedd wedi paratoi sawl llond sosban
o cawl cennin bendigedig ar ein cyfer. I orffen
cafwyd paned o de a thafelli o fara brith.
Dathliad Gwyl Ddewi teilwng iawn yn bendant.

Wythnos Cymorth Cristnogol 14-20 Mai .2017
Nid oes gan Nejebar le diogel i’w alw’n gartref

CYFARFOD NESAF Y GYMDEITHAS

Oherwydd y Cyfarfod Chwarter bu rhaid newid dyddiad cyfarfod
olaf Y Gymdeithas; Noson Doniau Lleol i nos Fercher, Mai 24
am 7.00 o’r gloch.
SBRI BACH SALEM 0-5 oed Pnawn Gwener: 1.00-3.00 o’r
gloch.Hefyd ail Sadwrn o bob mis. 10.30-12.00.(13/5/17)

PIZZA A THÂN
Trefnwyd noson i blant a phobl ifanc Salem a Seilo a'u ffrindiau Nos Wener, Mai 5ed.
Dechreuwyd y noson gyda gwledd o bizzas yn y festri cyn i ni gyd fynd fyny i'r Orsaf
Dan. Roedd pawb yn hynod o gyffrous wrth i'r sgwrs ddechrau gyda Aron Williams yn
egluro beth fydd yn digwydd pan ddaw galwad. Yna rhanwyd y grwp yn ddau; cafodd
rhai fynd i'r
ystafell newid
i weld gwisgoedd arbennig yr ymladdwyr tan ac
aeth y grwp
arall i weld yr
injan dan.
Ond cyn i ni
allu gweld
dim, dyma
swn y seiren
yn sgrechian dros yr orsaf dan. A'i ymarferiad arall oedd hwn? Naci - galwad go iawn
i dan mewn shed yn Maesincla! O fewn dau funud roedd yr injan dan yn tynnu allan
o'r orsaf a'r golau glas yn fflachio a'r seiren yn sgrechian unwaith eto. Felly er ein bod
wedi cael ein gadael yn amddifad yn yr orsaf dan roedd yn brofiad gwych gweld y
criw yn ymateb i alwad go iawn. Felly diolch yn fawr i'r criw - ella cawn alw unwaith
eto pan na fydd galwad!

Ffodd Nejebar Affganistan gyda’i theulu ar ôl i’r Taliban fygwth lladd ei gŵr,
Noor, a oedd yn athro. Nid bygythiad gwag oedd o – fe lofruddiodd y Taliban
aelod arall o’r teulu i gychwyn.
‘Y dyddiau a’r wythnosau olaf yn Affganistan oedd y rhai mwyaf anodd,’
meddai Noor. ‘Pan oeddwn yn mynd i’m gwaith, roedd fy nghalon yn curo’n
galed. Doeddwn i ddim yn gwybod a fyddai fy nheulu yn dal yn fyw wedi imi
ddod adref.’
Mae teulu Nejebar yn sownd yng Ngroeg. Pan gyrhaeddodd y teulu wersyll
ffoaduriaid yng Ngroeg, roeddent yn credu mai ond am 10 diwrnod y byddai
raid iddynt aros yno. Ond maent wedi bod yno am chwe mis bellach a dim
arwydd eu bod am gael symud.
Yr unig loches sydd ganddynt yn erbyn y gwynt a’r glaw ydi eu pabell. Does
dim ysgol i’r plant. Mae eu plentyn fengaf, Sudai, sy’n bump, yn sâl, ond ni
ŵyr Nejebar a Noor be sy o’i le efo fo gan nad ydynt yn deall meddyg y
gwersyll, sy’n Roegwr.
Gobaith Nejebar am y dyfodol.
Nejebar yw’r graig sy ynghanol bywyd y teulu, yn eu dal efo’i gilydd ynghanol yr holl ansicrwydd. Mae hyd yn oed wedi croesawu Faraidoon a Farzad
i’r teulu, dau frawd na wyddant ble mae eu rhieni, na hyd yn oed os ydynt
yn fyw ai peidio.
‘Mae gennym beth gobaith am ddyfodol ein plant,’ meddai Nejebar. ‘Dim ond
am gael bywyd heddychlon ydan ni. Rydan ni am i’r plant gael mynd i’r ysgol. Y
peth pwysicaf i ni yw’r plant.'

Cyngor Eglwysi Caernarfon

Beicio/Distawrwydd Noddedig
Nos Wener, Mai 19fed
6:30 Canolfan Ebeneser
Beicwyr i gyfarfod wrth gychwyn Lôn Eifion (Lôn Beics!) a gorffen yn Ebeneser
Rhaid i feicwyr oed Bl 6 ac iau gael oedolyn yn gyfrifol amdanynt

Gwasanaeth Undebol Wythnos Cymorth Cristnogol Mai 21 4:00 Salem
***********************************

CASGLIAD GWELLIANNAU 2017
Gwneir Casgliad y Gwelliannau ar ben blwydd yr
achos. Fel y gwyddoch mae landeri a ffensetri un ochr
y capel angen sylw. Hysbyswyd yr eglwys yn 2015 i’r pwyllgor adeiladau dderbyn
amcanbris am y gwaith :£3450+TAW am scaffaldau a £3100+TAW am baentio .
Cychwynnwyd yr apel gyda chasgliad y gwelliannau yn 2015. Rydym tua trichwarter
ffordd o gyrraedd y nod erbyn hyn. Oes modd drwy’r casgliad eleni gyrraedd y nod.?
Gobeithio bydd pob aelod yn barod i gyfrannu tro yma tuag at yr Apel. Cesglir eich
amlen yn oedfaon Sul 14Mai, neu danfonwch eich amlen i ddiacon eich dosbarth.
*************

CLWB DARLLEN
Cynhelir y Cyfarfod nesaf yn Llety’r Bugail, nos Lun 12 Mehefin am 7.30
o’r gloch . Yn y cyfarfod trafodir ’Lying in Wait’- Liz Nugent
a dewisir pa lyfr/llyfrau i ddarllen dros dymor yr haf. Dyddiad
cyfarfod mis Medi fydd 11eg. Estynnir croes cynnes i aelodau
newydd.

SAFWE CAPEL SALEM : www.capelsalemcaernarfon.com
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DYDDIADAU I’W COFIO.
MAI
Sul 14 Mai : Penblwydd Capel Salem—Cyfarfodydd Pregethu.
Gwener 19 Mai : Beicio/Distawryddd Noddedig ( Cymorth Cristnogol)
Sul 21 : Bore : Oedfa Deulu ar y thema : Neges Heddwch ac Ewyllys Da.
P’nawn am 4 : Oedfa Cymorth Cristnogol yn Salem ( trefniant Cyngor Eglwysi)
24 : Y GYmdeithas : Noson Talentau lleol . Cychwyn am 6
28 Mai : Gweinidog ( Mererid Mair) . P’nawn am 4 : Oedfa yng ngofal yr
aelodau ar y thema ‘Stafell Fyw’ . Bydd Ysgol Sul y plant ar ifanc yn cyfarfod yn
y bore.
MEHEFIN
4 SUL Y PENTECOST. Bore am 10 : Oedfa’r Teulu—Dathlu dyfodiad yr Ysbryd
Glân. Gweinidog ( Ron ) P’nawn am 4 .30: Gweinidog ( Mererid Mair).
11: Bore :Oedfa arbennig i dderbyn ieuenctid yr eglwys yn gyflawn aelodau
o’r eglwys.
P’nawn am 4 : Gweinidog ( Ron )
12 : Clwb Darllen am 7.30
15-17 : Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg—Rhydaman
18 : Bore am 10 :Gweinidog ( Ron) P’nawn am 4 : Astudiaeth/Trafodaeth.
(Ron) Bydd Ysgol Sul y plant a’r ifanc yn cyfarfod yn y bore.
25 : Bore am 10 : Oedfa yng ngofal yr aelodau : P’nawn am 4 : Gweinidog
( Ron)
GORFFENNAF
2 : Bore am 10 : Parch Huw Dylan , LLangwm. P’nawn am 4 : Gweinidog ( Ron)
(Cymun) Bydd Ysgol Sul y Plant a’r ifanc yn cyfarfod yn y bore.
9: Bore am 10 a’r prynhawn am 4 : Oedfaon yng ngofal yr aelodau . Bydd Ysgol
Sul y plant a’r ifanc yn cyfarfod yn y bore.
16 : Bore am 10 : SUL yr Ysgol Sul. P’nawn am 4 : Astudiaeth/trafodaeth (Ron)
22. Bore am 10 a’r p’nawn am 4 : Parch Carys Ann. Glynarthen.
29 : Bore am 10 a’r P’nawn am 4 : Parch Dylan Rhys Parry, Llandudno.
AWST
6 . Bore am 10 ;Gweinidog ( M.M) P’nawn am 4 : Gweinidog ( Ron)
12: Bore am 10 a’r P’nawn am 4 : Gweinidog ( Ron )
20 a 27 : Cyd addoli yn Seilo.
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