Gair gan y Gweinidog

Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon .Pasg 2018

Pennant Melangell (Sul y Pasg)
Briallu’n ffinio’r ffordd
Lle mae’r eira’n toddi,
Fel petai Melangell
Wedi bod a hudlath mwyn
Hyd yr heol hon i bendraw’r Cwm
Er mwyn i ni gyrraedd dibyn Tangnefedd.
Meddyliais am y ffordd arall honno
A ddechreuodd mewn blodau
Ond a ddiweddodd ar groesbren.
Ffordd nad oedd yn flodau i gyd, ysywaeth,
Er i bobl daflu canghennau simsan eu gwenau
Wythnos ynghynt.

Ond wedi tridiau’r terfyn
Death briallu bythol i hollti’r beddau.

Aled Lewis Evans o’r Llyfr Adlais (Cyhoeddiadau’r Gair)

Mae’r Pasg yn fuan eleni. Nid y cynharaf y gall y
Pasg fod – ond nid yn bell ohonni. Dim ond
ychydig o wythnosau yn ol roedd rhan helaeth
o’r wlad o dan flanced wen o eira, ond erbyn
hyn a hithau’n Fis Ebrill mae gobaith am
Wanwyn ac ychydig o gynhesrwydd.
Ar ddiwrnod cyntaf Mis Ebrill y byddwn ni’n
dathlu Gwyl y Pasg eleni. Ia – diwrnod ffwl Ebrill. Mae’n debyg fod yna
nifer yn teimlo fel ffyliaid y bore hwnnw pan sylweddolwyd fod y bedd
yn wag. Roedd y milwyr yn teimlo fel ffyliaid mae’n siwr; sut lwyddo
nhw i golli corff Iesu? A oedd Mair yn teimlo fel ffwl wrth iddi sylweddoli
nad oedd hi wedi adnabod y Crist atgyfodedig? Oedd Tomos yn teimlo’n
ffwl am beidio credu ei ffrindiau fod Iesu wedi gwneud yr hyn y dywedodd y byddai yn ei wneud a choncro marwolaeth? A beth am y
rheiny oedd yn teithio i Emaus? Dwi’n siwr eu bod nhw’n teimlo fel ffyliaid nad oeddent wedi adnabod Iesu tan yr eiliad olaf cyn iddo ddiflannu.
Mae rhai yn honni mai ffyliaid ydy Cristnogion heddiw. Credu mewn
rhywbeth na allwn ei weld na’i egluro? Lle mae’r synnwyr yn hynny? Ac
o geisio egluro yn rhesymegol, yna, gwneud ffyliaid o’n hunain fuasen ni
yn siwr i chi. Ond mae gymaint o bethau mewn bywyd na allwn ei egluro
yn rhesymegol – ac i mi dyna un o roddion bywyd. Mae dirgelwch a
dyfnder i fywyd nad oes modd ei egluro ac mae rhywbeth arbennig yn
hynny. Ond wrth edrych ar Grist, credwn fel Cristnogion ein bod yn
gweld Duw ac yn gallu nesau at y dwyfol sy’n awdur a chynhaliwr
bywyd. Ac wrth edrych ar y Crist byw, sylweddolwn na fu nos erioed cyn
ddued nad oedd ser siriol Ner yn y nef i’w gweled, fel y canodd Watcyn
Wyn yn ei emyn.
Ysgrifennodd yr Apostol Paul yn ei lythyr at yr Eglwys yng Nghorinth am
fod yn ffwl dros Grist. Roedd yn dweud fod troi cefn ar ffordd y byd a dilyn ffordd Crist yn gwneud ei ddilynwyr yn ‘ffyliaid’ yng ngolwg y byd,
ond mai dyna oedd y nod. Os felly, dylem i gyd anelu i gael ein galw yn
ffyliaid dros Grist y Pasg hwn drwy ymrwymo o’r newydd i ddilyn Crist
a’i esiampl. Boed i ni agor ein calonnau o’r newydd i’r Crist Atgyfodedig a
chyhoeddi’n hyderus: Crist a gyfododd; efe a gyfododd yn wir!
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LLONGYFARCHIADAU I

COLLI ANNWYLIAID
Mr Roberts a Mrs Margaret Bryant, 12 Llys Siabod– ym marwolaeth brawd Bob.
Mr Ifan a Mrs Nan Hughes, Bryn Ifan, Rhosbodrual – ym marwolaeth brawd Nan.
“Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd; yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangefedd i fy hun. Nid fel
y mae’r byd yn rhoi yr wyf fi’n rhoi i chwi. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu’ch calon, a
pheidiwch ag ofni” Ioan 14.

YN YR YSBYTY
Mrs Grace Dawson, 5 Tref Eilian - Ysbyty Gwynedd
CYFNOD YN YR YSBYTY.
Mrs Beryl Jones, Y Grugan, Groselon.
Mr Dafydd Gwynfor Roberts, Cae Berllan.
Mr Gareth Lee, Fflat 7, Penrallt Uchaf.
Mrs Margaret Roberts, Llanw, Lôn sidney
Mrs Edwina Parry, 6 Cae Corn Hir, Yr Hendre
Mr William J. A.Williams, Brig yr Allt , Cae Gwyn
Mrs Nan Humphreys, Pant Bryngwyn a Morgan Owen Parry, Tŷ Capel Seilo
‘Rydym yn ymwybodol fod nifer o’n haelodau ar hyn o bryd wedi cychwyn neu a’r fi’n
cychwyn triniaeth yn yr ysbyty . Cyflwynwn ein cofion cynhesaf atoch i gyd.

Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL
Plas Pengwaith, Llanberis :Mrs Margaret Jones,
Cartref Marbryn Caernarfon : Mr Gareth Lee.
Plas Garnedd, Llanfairpwll: Mr T. Elwyn Griffiths,
.Cyflwynwyn gyfarchion arbennig i Mr Griffiths ar
ddathlu ei benblwydd yn 100 oed ar y 10ef o Fawrth .
Bu’n sgwrsio gyda Dylan Jones ar raglen Post Cyntaf
BBC Radio Cymru a rhaglen Dewi Llwyd bore Sul.
’Roedd yn Eisteddfodwr i’r carn , sylfaenydd a threfnydd
Cymru a’r Wasgar a Undeb Cymru a’r byd yn ddiweddarach a’i chylchgrawn Yr Enfys. Ar ddechrau ei sgwrs
gyda Dewi Llwyd d’wedodd fod dau beth yn bwysig
iddo : Crefydd gan gynnwys Caniadaeth y Cysegr a
Rygbi. Medrwch glywed y sgwrs yn llawn ar Gwrando
Eto, Radio Cymru.

CROESO NOL A DYMUNIADAU DA I
Eleri Hopcyn Williams a’i phriod Adam Marchant yn ôl o brifddinas Cymu i
Gaernarfon. Y tro nesaf byddwch yn ymweld â Fferylffa’r Castell yn Stryd LLyn efallai y
gwelwch Eleri gan mai hi yw Rheolwraig newydd y Fferyllfa. Dymunwn yn dda iddynt yn eu
cartref newydd yn Ffordd Bethel.
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Dr Manon Williams, Yr Efail, Bethel a Dr. Prysor Aled ar eu priodas
yng nghapel Glanrhyd, Dinas yn ddiweddar. Dymuniadau da iddynt
yn eu cartref newydd yn Llanwnda.
Mrs Wendy Ostler, Gwynant, Saron, Bethel ar ddod yn Fam-gu am y
tro cyntaf i William Jim, mab Cadi Ostler ac Alun Sion Gwilym.
**********
GWASANAETH CLUDO POBOL I’R OEDFAON.

Yn y gorffennol ‘roedd gennym Rota . Mae’n ymddangos fod
galw am wasanaeth tebyg unwaith yn rhagor. Os fedrwch
helpu rhowch eich enw ar y papur sydd yng nghefn y capel
neu drwy ebost i un o’r Gweinidogion o g yn dda.
***********

Bore Gwener,20 Ebrill cynhelir Bore Coffi a rhai stondinau i godi
arian at elusennau lleol. Cewch gyfle i enwi eich
elusen drwy lenwi’r papur sydd ar y bwrdd yng
nghefn y capel. Cofiwch roi’r papur yn y blwch
cyn Sul ola’ Mawrth.

AGOR Y CAPEL DROS GYFNOD Y PASG.
Mae angen dau berson i wirfoddoli i fod yn y capel bore
Mercher ( 10.30 – 12.30) i groesawu ymwelwyr. Diolch i
bawb sydd eisioes wedi gwirfoddoli ond mae dal
angen gwirfoddolwyr ar gyfer 4 Ebrill. Os allwch
helpu, nodwch hynny yn y ffurflen sydd ar y bwrdd
yng nghefn y capel neu rhowch wybod i Emyr 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
CYFEIRIAD EBYST Parhawn i gasglu cyfeiriadau e-bost aelodau Salem, Bydd
derbyn y cyfeiriadau yn gymwynas fawr er mwyn cysylltu â’r aelodau. Cysylltwch â
Haf Jones: haf2@btopenworld.com gyda’r wybodaeth, os gwelwch yn dda,
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Cyfarfod nesaf i baratoi’r ffordd i gael ‘STAFELL FYW yng nghylch
CAERNARFON NOS LUN– 9 Ebrill – FESTRI SALEM- 7 o’r gloch.

“Yn
gymaint ag
i chwi ei wneud i un o’r lleiaf o’r
rhain.. i mi y gwnaethoch”
Prifardd Idris Reynolds

Parti Crempog
Mae’n draddodiad yn Salem
ers rhai blynyddoedd bellach i
gynnal Parti Crempog i nodi
Dydd Mawrth Ynyd. Eleni
roedd yn wyliau hanner tymor ac felly’n fwy o hwyl!
Roedd pob math o lenwadau
ar gael ar gyfer yr holl grempogau oedd wedi eu paratoi a
pawb wedi mwynhau y bwyta
a’r gemau. Cafwyd cystadlaethau difrfiol iawn hefyd sef
sawl gwaith allwch fflipio
crempog mewn hanner
munud i’r plant a pa mor
uchel allwch chi daflu eich
crempog i’r oedolion! Diolch i bawb ddaeth i helpu a chefnogi’r parti.
Pencamwraig Salem am 2018 oedd Alis Glyn Tomos.
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DIOLCH YN FAWR
Ar 1 Mawrth daeth cyfnod Mrs Edwina Parry yn ofalwraig capel Salem i
ben. Roedd Edwina a’i phriod Richard wedi bod yn Ty Capel am gyfnod o
22 mlynedd a 5 mis yn union i 1 Fawrth. Yn sicr, doedd ffarwelio ddim
yn hawdd . Dymunwn y gorau iddynt yn eu cartref newydd yn 6 Cae Corn
Hir , Yr Hendre.
BLODAU’R CYSEGR : Mae rhoi blodau ar fwrdd y Cymun bob Sul yn
gymwynas fawr; diolch i’r rhai sy’n gwneud hyn. Wrth gyflwyno’r blodau
i’r aelodau ar ol y Sul gwn fod yr aelodau hynny sy’n derbyn y blodu yn
gwerthfawrogi’r weithred yn fawr iawn. Mrs Margaret Bryant, 12 Llys
Siabod sy’n gofalu am y rhestr ar hyn o bryd. Diolch iddi am y
gymwynas hon.
GWIRFODDOLWYR I LANHAU’R CAPEL
Gan nad oes gofalwyr yn y capel ar hyn o bryd, down ar ofyn aelodau’r
elwys am nifer o gymwynasau yn ystod y misoedd nesaf nes byddwn yn
gwybod yn bendant y cam nesaf ynghlyn a chael gofalwyr. Gobeithiwn yn
fawr y medrwn gael gofalwyr i’r Ty capel ond yn y cyfamser mae gan
Grwp 3 sy’n gyfrifol am yr adeiladau a’r cyllid nifer o faterion i’w trafod.
Os fedrwch helpu i lanhau’r capel a’r festri a fyddwch mor garedig a rhoi
eich enw ar y rhestr sydd ar y bwrdd yng nghefn y capel neu danfonwch
neges ar ebost i un o’r Gweinidogion . Mae’r holl gyfarwyddiadau sydd
angen yn y ffeil goch.

Mae Sbri Bach Salem yn mynd o nerth i nerth.
Mae’r Sbri yn cyfarfod bob prynhawn Gwener 1-2:30
ac ar ail Sadwrn o bob mis 10:30-12:00. Mae Sbri
Dydd Gwener ar gyfer babanod a phlant hyd at 3 oed
gyda Sbri Sadwrn i blant fyny at 5oed. Mae’n wych
gweld y festri yn fwrlwm o blant a sgwrsio rhieni. Ond
mae’r Sbri yn gofyn am help i osod yr offer ar gyfer y
sesiynau Dydd Gwener. Mae rota ar y bwrdd yn y
festri i nodi pwy sydd ar gael i helpu neu cysylltwch
efo Elen Medi neu Mererid.

PARTI I GANU BORE SUL Y PASG. Bwriadwyd cael ymarfer bore Sul
diwethaf ond methwyd oherwydd yr eira. Bydd ymarfer ar ddiwedd oedfa
bore Sul nesaf. Y dôn yw HYDER ( 484 Caneuon Ffydd) Geiriau : Emyn y
Pasg—Aled Lewis Evans. ( Gweler Safwe Salem )
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Y GYMDEITHAS

Dathlu Gŵyl Ddewi.

Oherwydd y tywydd, bu raid gohirio ein Dathliad Gwyl Ddewi. Ail-drefnwyd y
noson ar gyfer Nos Fercher, Ebrill 18 am 7 o’r gloch. Rydym yn hynod falch
fod y Brodyr Magee, Caergybi yn gallu dod i’n diddanu. Dyma air i’w
cyflwyno:
Y Brodyr Magee: ‘Rydym yn bump brawd o ynys hudolus Cybi oddi ar arfordir Ynys Môn, Gogledd Cymru. Rydym yn fand ifanc sy’n perfformio amrywiaeth o gerddoriaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Aelodau’r band yw Paul – 20 oed, Matthew – 18 oed, James – 12 oed,
Sean – 9 oed a Daniel – 6 oed. Mae Daniel wedi ymuno gyda ni ar lwyfan
sawl gwaith erbyn hyn ond nid yw’n aelod llawn o’r band eto. Mae Casey
Jones yn fentor arnom ni ac yn ffrind annwyl – fo sy’n cyfeilio ar y piano. Fi
(Paul) yw’r prif lais ac rydw i hefyd yn canu gitâr drydan, y ffidil a’r banjo.
Mae Matthew yn canu, yn chwarae gitâr drydan a’r ffidil. Mae James yn
canu’r ffidil, y banjo, chwisl a’r piano. Mae Sean yn canu’r ffidil, yn
chwarae drymiau a’r chwisl. Mae Daniel yn chwarae ‘Cajen beat box’ a
Casey yn canu’r biano, yr harmonica a chwisl.
Rydym i gyd naill ai wedi mynychu Ysgol Gymraeg Morswyn neu’n dal i fod
yn ddisgyblion yno. Yn yr ysgol gyfrwng Gymraeg hon yng Nghaergybi,
mae pob un ohonom wedi dysgu sut i ganu’r ffidil fel ein hofferyn cyntaf.
Mae pedwar ohonom wedi mynychu Cerddorfa Ysgolion William Mathias
ac mae hyn wedi gwella ein sgiliau chwarae ac wedi ein hannog i chwarae/
perfformio amrywiaeth o wahanol fathau o gerddoriaeth. Erbyn hyn,
rydym yn gallu chwarae amrywiaeth eang o offerynnau.

********
Yn Mis Mai :Trefnir Cinio Penblwydd Capel Salem : 13 Mai.
Trip i’r Ysgwrn. Clustnodwyd nos Fercher 20fed Mehefin a cheir syniad o’r
gost erbyn canol Mai. Enwau i Emyr erbyn 1af Fehefin ac yna trefnu bws /
ceir / bwyd yn Yr Ysgwrn yn amodol ar y nifer.
**********
Be am ystyried dod i berthyn i un o’r Grwpiau sy’n trefnu bywyd a
gweithgaredd yr eglwys yma yn Salem. Grwp 1: Addoli a Cherddoriaeth Grwp
2: Cymdeithasu, Cyhoeddusrwydd a Gofalu Grwp 3: Cyllid ac adeiladau Grwp
4: Plant a Ieuenctid. Cadwch olwg am ddyddiadau cyfarfodydd y grwpiau yn y
cyhoeddiadau a Safwe Salem.
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CYFARFODYDD Y PASG
SUL Y BLODAU (25 Mawrth ) - 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 Gymun yn Llanbeblig 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 : Cyfarfod ar y thema : ’ Wythnos Fawr Simon Pedr ’

SUL Y PASG :
Bore am 10 : Oedfa Gymun . Yn dilyn yr oedfa bydd paned yn y festri. Cyfle i
gymdeithasu.P’nawn am 4 yn Salem : Oedfa Undebol dan nawdd y Cyngor Eglwysi.
++++++++++++

DYDDIADAU I’W COFIO.
18 EBRILL: Cymdeithas Salem am 7 o’r gloch.
20 Ebrill ( Bore Gwener) . Bore Goffi a rhai byrddau Gwerthu yn Festri Salem 10.00-11.30
27 EBRILL Cyfarfod CHWARTER CYFUNDEB GOGLEDD ARFON yng Ngharmel, Llanllechid.
Siaradwr gwadd : Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg—Mr Glyn Williams.

13 MAI PENBLWYDD ACHOS SALEM
Cynhaliwn ein Gŵyl Bregethu, Gwasanaethir yn y bore am 10
a’r prynhawn am 4 gan y Parch Guto Prys ab Gwynfor. Trefnir
i fynd allan am ginio’r Sul . Cewch fwy o fanylion eto.

Mai 13– 20: 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 .

************
“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….. Luc 44.
Crist a gyfododd ! Efe a gyfododd yn wir!
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