GWEITHGAREDDAU’R NADOLIG.

Nos Fercher 13 Rhagfyr . Canu Carolau o amgylch cartrefi Preswyl Caernarfon gan orffen
yn Ysbyty Eryri . Cychwyn yn nghartref Gwynfa am 6 o’r gloch

SUL 17 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 Nadolig Cymorth Cristnogol.
P’nawn am 4 : Oedfa -Cyfle i fyfyrio ar y daith i Fethlehem

SUL 24 Rhagfyr.
Bore am 10 : Cyflwyniad Nadolig y plant/Ieuenctid ar y thema Seren.
DYDD DOLIG . (25 Rhagfyr ) Oedfa yn y Festr i am 9.30 .

SUL 31 Rhagfyr . : Oedfa’r bore yn unig am 10 o’r gloch .
2017

Sul 7 Ionawr: Oedfa’r bor e am 10 o’r gloch ac oedfa’r P’nawn am 4 o’r
gloch dan ofal y Gweinidog. Gweinyddir Sacrament y Cymun yn oedfa’r
bore .
Nos Fercher 17 Ionawr Oedfa Weddi Dechr au’r Flwyddyn yn Salem .
Trefniant Cyngor Eglwysi’r Dref
Sul 14 Ionawr : Bor e am 10 : Gweinidog . P’nawn am 4: Par ch Glemys J ones.
Pwllheli. Ysgol Sul y plant/ieuenctid yn ail gychwyn ar ol y gwyliau.
.
SUL 21 Ionawr : Bor e am 10 yn Eglwys Santes Fair : Oedfa Undebol dan
nawdd Cyngor Eglwysi’r Dref i gychwyn Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol.
Pnawn am 4.00 yn Festri Salem.Gweinidog.
Y GRWPIAU.
Trafodwyd y grwpiau yng nghyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor Gwaith . Rydym
am gadw’r grwpiau fel ag y maent am gyfnod eto yn y gobaith y medrwn gael mwy o aelodau’r
eglwys i ddangos diddordeb a chefnogath .Ni chyfyngir neb i unrhyw grwp— felly blwyddyn
newydd—cyfle newydd . Dewch—dangoswch eich cefnogaeth.
Y grwpiau yw : Grwp 1 : Addoli a Cherddoriaeth
Grwp 2 : Cymdeithasu ,
Cyhoeddusrwydd a Bugeilio. Grwp 3 : Cyllid ac Adeiladu.
Grwp 4 : Plant a Ieuenctid.
Cadwch olwg am ddyddiadau cyfarfodydd y grwpiau yn y flwyddyn newydd

Gweddiau :

Bob bore Iau yn ystod tymor yr Adfent 9.15-9.45- Eglwys Noddfa

Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon
RHAGFYR 2017
APEL NADOLIG CYMORTH CRISTNOGOL
Ar ran tîm Cymorth Cristnogol Cymru, diolch ichi am eich cefnogaeth ffyddlon dros y
flwyddyn hon.
Dros y 12 mis diwethaf, mae eglwysi ar hyd a lled Cymru wedi ymateb i anghenion cannoedd o filoedd o bobl sy’n wynebu tlodi ac anghyfiawnder. Yn awr, rwy’n ysgrifennu
atoch i ofyn am eich cefnogaeth yn ystod yr Adfent a’r Nadolig, gan ein bod wedi
derbyn y newyddion ardderchog y bydd cyfraniadau tuag at ein hapêl Nadolig yn cael
eu dyblu gan Lywodraeth Prydain*.
Wrth inni baratoi ar gyfer y Nadolig, mae miliynau o deuluoedd yn llwglyd ac yn
wynebu newyn echrydus. Mae Aluel yn fam i bedwar ac yn byw yn Ne Swdan, ble y
cyhoeddwyd newyn yn gynharach eleni. Roedd yn arfer rhedeg busnes bach yn gwerthu
te a bara yn ei marchnad leol, a rhoddai hynny ddigon o arian iddi fwydo ei theulu. Ond
y mae tair blynedd o anghydfod ac amharu ar gnydau wedi golygu bod chwyddiant wedi
codi i 800%, sy’n golygu na all ei henillion brynu digon o fwyd. Dim ond un pryd y dydd
y gall hi roi i’w theulu, ac weithiau, pryd o ddail yn unig fydd y pryd hwnnw. Mae’n un o
chwe miliwn yn Ne Swdan sy’n brin o fwyd.
Mae’r anghyfiawnder hwn o ddiffyg bwyd yn bodoli mewn byd o ddigon. Pob blwyddyn
ym Mhrydain byddwn yn taflu 17.2 miliwn o sbrowts i ffwrdd, 2 miliwn twrci a thros 74
miliwn mins pei. Byddai’r grefi yr ydym yn ei wastraffu yn llenwi pwll nofio Olympaidd!
Gyda’n gilydd gallwn helpu i sicrhau fod digon i bawb a chefnogi mamau fel Aluel:
£5 – gallai brynu taleb bwyd i fwydo teulu am bedwar diwrnod
£46 – gallai dalu am arddangosfa maeth i 20 teulu, yn cynnwys uwd, powlenni a llwyau
£150 – gallai brynu offer pysgota i ddeg teulu fyddai’n cyflenwi bwyd llawn protein
ddynt
£280 – gallai brynu hadau, offer garddio a hyfforddiant, allai drawsnewid byw
yd teulu tlawd
Os gwelwch yn dda, wnewch chi ystyried neilltuo un o’ch gwasanaethau
Nadolig tuag at y gwaith arbennig hwn, neu wneud casgliad arbennig iddo?
Gellid archebu amlenni o swyddfa Caerdydd ar 029 2084 4646 neu cymru@cymorthcristnogol.org a gallwch anfon unrhyw rodd trwy siec gyda’ch manylion ar y slip isod.
Cofiwch, am bob punt rowch chi, bydd Llywodraeth Prydain yn rhoi punt arall*.
Mae hefyd gennym adnoddau addoli, plant ac ysgolion arlein: ewch i www.caid.org.uk/
christmas
Yr eiddoch yn yr achos yn erbyn tlodi,

Cyfle i ymdawelu yng nghanol Bwrlwm yr Adfent
Croeso i chi aros am baned a thost ar ol y cyfarfod
Mari McNeill

Dymuna’r Gweinidogion a’u teuluoedd bob tangefedd i chwi dros yr Ŵyl a phob
bendith i’r flwyddyn newydd.
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Dirprwy Bennaeth, Cymorth Cristnogol Cymru

Gair gan y Gweinidog
Ar y ffordd oeddwn i Gyngerdd Nadolig ym Miwmares wythnos
diwethaf ac wrthi’n chwilio am le parcio pan welais ddwy o

aelodau capel y Tabernacl yn cerdded yn hamddenol braf
o’m blaen yng nghanol y ffordd. Bu’r demtasiwn yn ormod i
mi - gwasgais gorn y car nes fod y lle’n atseinio. Fel y
buasech yn disgwyl dyma’r ddwy yn cydio yn ei gilydd,
symud yn gynt nac arfer i ochor y ffordd a throi i gyfeiriad y
y car swnllyd!.Does dim angen dweud fod edrychiad y
ddwy’n siarad cyfrolau a phe byddai gennyf beiriant
recordio rwy’n gwbwl sicir y clywn eiriau diddorol a
chryfach nag arfer yn mynegi eu teimladau!
Wedi agor ffenest y car a’r ddwy’n sylweddoli pwy oedd yno, diflannodd yr
ofn a dyma ddechrau chwerthin yn braf am y digwyddiad.Ychydig o hwyl oedd
y digwyddiad a neb wedi brifo, ond yn anffodus y gwir yw fod y profiad o
ddychryn yn brofiad byw i lawer heddiw.
Nos Lun diwethaf ar raglen BBC ‘The Hour ‘ oedd yn cael ei darlledu o
Gasnewydd rhoddwyd sylw i’r testun llosg ’Mewnlifiad “ a’i effaith ar y
gymuned. Clywyd barn y bobol leol ar y mater. Yn y stiwdio roedd Robert,
ddaeth i Gasnewydd yn 2002 i chwilio am loches. Fe’i gorfodwyd i adael
Simbabwe oherwydd y trafferthion oedd yno ac wedi cyrraedd Casnewydd
‘roedd pobol yn groesawgar iawn. Erbyn heddiw mae’r sefyllfa wedi newid a
chychwynnodd y newid agwedd wedi Refferendwm Ewrop . Yn ddiweddar ar
un o strydoedd Casnewydd d’wedwyd wrtho; “Dos nol i Affrica”, “ Ti a dy
siort sy’n mynd a’n gwaith ni” Meddai : “Teimlais yn drist wrth brofi’r
gwrthwynebiad oedd i mi’n bersonol a minnau wedi bod yn y dref ers dros
pymtheg mlynnedd. Ni wnaethant ofyn am fy amgylchiadau na’m teimladau”
Meddyliwn am fyw’n ddyddiol o dan yr fath amgylchiadau.
Nos Iau diweddaf prif eitem y newyddion oedd trais yn y cartref gan nodi fod y
niferoedd o blant sy’n dioddef yn cynyddu bob blwyddyn. Adroddwyd fod bron
i 650,00 o achosion yng Nghymru a LLoegr eleni. Cawsom ein cyflwyno i
Claire mam Jack 12 oed a Paul 9 oed a laddwyd mewn tân a gychwynnwyd
gan eu tad a’i chyn ŵr.
Dros yr Ŵyl byddwn siwr o glywed neu ganu’r garol ‘
’ O deued pob Cristion i Fethlehem yr awron
i weled mor dirion yw’n Duw; …… yn bellach ymlaen yn y garol down ar
draws y geiriau ‘ Nadolig fel hynny gadd hwn’. Y Nadolig hwn cyflwynir cyfle
newydd i gofio am eni Iesu a’r neges sy’n ein herio i gofio am eraill..
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Bob blwyddyn yn nhymor yr Adfent
rhoddir sylw i waith Cymdeithas y
Beibl . Testun y Sul eleni
oedd :adnodau o Nehemeia 8 : 1-4a
ac 8-12. ’A gwrandawodd pawb yn astud ar Lyfr y Gyfraith’.
Dyma un o weddiau’r gwasanaeth eleni:
Diolch i Ti, Dduw Hollalluog, am y Beibl
Bydded iddo fod fel fflam yn ein bywydau, yn dangos i ni pa ffordd i fynd.
Yn dangos i ni sut i fyw.
Bydded iddo fod yn oleuni a nerth i bob dydd.
Defnyddia ni i garu a gwasanaethu eraill yng ngrym popeth yr wyt ti, Tad,
Mab ac Ysbryd Glân ,Iesu Grist ein Harglwydd .Amen
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 24 Rhagfyr.
***********************
DRAMA’R GENI AR Y MAES
Mynd am brofiad wnaethbwyd
gyda’r ddrama eleni gyda Dylan
Owen (Joseff) , Mia Catrin a
Seren Lois ( Angylion) yn rhai
wnaeth gymryd rhan llynedd.
Dod i’r adwy wnaeth Mererid
Mair(Mair) a gwneud hynny ar
ddydd ei phenblwydd.!
D’wedwyd gan un cyfaill ar
ddiwedd y cyflwyniad ei fod yn
gweld eisiau’r anifeiliaid yn fawr
iawn . Rhaid cydnabod fod y
defaid a’r asyn yn sicr yn ychwanegu at y cyflwyniad ond onid gweld Iesu
yw prif neges yr Wyl a’i weld nid yn unig yn faban yn gorwedd yn y crud ond
yn Fab Duw yn ein plith a’i neges yn gymaint o her heddiw ac yr oedd yn ei
ddydd.
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BEDYDDIADAU
Bore Sul 3 Rhagfyr bedyddiwyd Gwion Rhys Morgan , mab
Ian a Elen Medi, Bryn Eirian, Ffordd Segontiwm, brawd i
IoanRhys, Dylan a Sian Elin.
“Gadewch i’r plant ddod ataf fi a pheidiwch â’u
rhwystro,oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas
nefoedd yn perthyn
”Mathew 19 adn.14 /Marc 10 adn. 14/Luc 18 adn.14

LLONGYFARCHIADAU I
Rhys Iorweth a Siwan Hywel , Isgraig ,Lôn Ddewi ar eu priodas yng nghapel
Padog ger Betws y Coed ar 17 Hydref.
Iestyn Owen 43 Lon Eilian a Emyr Hopkins ar eu priodas yng ngwesty New House,
Caerdydd ar 4 Tachwedd.
Rhodri Owen a Bethan Roberts, 8 Rhes Digbeth, Bontewydd ar eu priodas yng
Nghapel Coch, Llanberis ar 2 Rhagfyr.
Carolyn a Trystan Iorwerth , Graig Wen ar ddod yn Nain a Taid i Lwsi merch Hywel
a Elsbeth, Bod Ynys, Lôn Ddewi.
Amanda a Stephen Farrer , Rhiw, Ffordd Bangor ar ddod yn Nain a Taid i Elsi Haf
merch Richard a Catrin.

CYMORTH I FERCHED yn dweud
DIOLCH
4
YN FAWR IAWN
Dychmygwch sut fyddai'n teimlo i orfod gadael eich
cartref a phob peth sydd gannych chi er mwyn bod yn ddiogel
rhag trais. Dyna brofiad nifer fawr o ferched sy'n dianc rhag trais
domestig. Mae dynion hefyd yn dioddef o drais domestig ond mae'n rhan
fwyaf sy'n cael eu effeithio yn ferched. Mae mudiadau fel Cymorth i Ferched
Bangor yn darparu cymorth a lloches drwy dai diogel a gweithwyr
cefnogol. Ond maent yn gwerthfawrogi
help i ddarparu nwyddau sylfaenol ac
yn gofyn am gymorth pobl sy'n barod i
roi nwyddau. Roeddent yn gofyn am
ddillad merched a phlant o safon da,
past dannedd, brws dannedd, sebon,
siampwr, deunnydd hylendid
merched, cadachau golchi a thyweli.
Ar adegau fel y Nadolig maent yn derbyn nwyddau all fod yn anrhegion i'r
merched a'u plant. Roedd hwn yn
gynllun ymarferol i’r Eglwys ei gefnogi.

**********************
*************

DERBYN I GYFLAWN AELODAETH
Cawsom fel eglwys
dystio i oedfa arbennig
pan dderbyniwyd rhai o
ieuenctid yr eglwys yn
gyflawn aelodau. Y
bobl ifanc oedd Rhys
Jones, Culfor, Ffordd
Caernarfon,Y Felinheli,
a Lleucu a Lowri Bebb.
Cynfal, Lôn Ddewi.
Pob bendith iddynt ar
eu taith o ddilyn Iesu.
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Cyfarfod i baratoi’r ffordd i gael ‘STAFELL FYW yng nghylch
CAERNARFON
NOS LUN- 11 RHAGFYR – FESTRI SALEM- 7 o’r gloch.

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

Y GYMDEITHAS

Cyfarfod mis Tachwedd

Wyneb cyfarwydd ddaeth atom i ail gyfarfod y Gymdeithas y tymor
hwn , sef Geraint Thomas o Siop Panorama, ac fe’i croesawyd yn gynnes
i’n plith gan Emyr Vaughan Evans . Nid yn unig y dangosodd Geraint
luniau bendigedig i ni o dirlun Eryri ond hefyd rhoddodd gynghorion
buddiol sut i dynnu llun da. Dywedodd bod llun da fel stori gyda
cychwyn, canol a diwedd, manylyn diddorol yn y ffrynt, y prif stori yn
y canol a chefndir trawiadol yn y cefn gan ychwanegu bod golau’r
machlud neu’r bore cynnar yn gwella ansawdd unrhyw lun. Wrth orffen
annogodd bawb ohonom i fynd ati i gynllunio ac arbrofi gyda’n camerau.
Roedd y noson yng ngofal Emyr, diolchwyd i Geraint yn gynnes gan
John Grisdale a gwerthfawrogodd pawb y baned de a bisgedi baratodd
Iola a Llinos i ni ar y diwedd. Y cinio Nadolig ar Ragfyr yr ugeinfed yn y
Clwb Golff fydd ein cyfarfod nesa, pan ddisgwyliwn Tudur Owen i’n
diddanu.
CINIO NADOLIG CYMDEITHAS SALEM
Nos Fercher, 20 Rhagfyr am 7.00 o’r gloch yn y Clwb Golff. Enwau a’r arian i
Iola neu Emyr erbyn 10 Rhagfyr..
Cyfarfod nesaf y Gymdeithas : 28 Chwefror. 2018

Noson i ddathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni’r Brodyr Magee(Caergybi).
Trefniadau’r noson yng ngofal Heddwen Lois.
CYFRANIADAU ARIANNOL.
Dalier sylw:
*bod llyfrau cyfrifon yr eglwys yn cau Sul ola’r flwyddyn 31Rhagfyr 2017
* am yr anogaeth i gyfrannu trwy gyfrwng debyd uniongyrchol.
* 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. Yn 2016 derbyniwyd £5000 Mae’r ffynhonell hon yn un hawdd i
dderbyn incwm ychwanegol at weithagreddau’r eglwys.
*Ddefnyddio’r amlenni wythnosol (lliw melyn.) Os dymunwch ragor cysylltwch â
Gofalwr eich Dosbarth. * GWNEWCH YN SIWR FOD EICH RHIF AELODAETH
AR BOB AMLEN .
PWYLLGOR GWAITH.

Dyddiadau’r P G yn 2018 :25 Chwefror. 22 Ebrill. 10 Mehefin . 25 Tachwedd
Edrychwch allan am ddyddiadau cyfarfodydd y grwpiau yn y flwyddyn newydd
***********
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HUNODD
Bore Mercher 4 Hydref bu farw Mrs Dafydd Wyn Owen, Llechwedd, 22 Bryn Rhos,
Rhosbodrual Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yng Nghrematoriwn Bangor,p’nawn
Gwener, 13 Hydref . Trysorwn yr atgofion sydd gennym ohono ;yr amethwr, y canwr,
y tynnwr coes a’i ffyddloneb i weithgareddau’r eglwys. Cydymdeimlwn yn ddwys
gyda Jean ei briod , y plant a holl aelodau’r teulu.
Bore Sul 15 Hydref bu farw Mrs Menna Wyn Thomas, 22 Stryd Newydd. Cynhaliwyd y
gwasanaeth angladdol yng nghapel Salem brynhawn Sadwrn 21 Hydref gan ddilyn ym
mynwent Llanfairisgaer. Mynegodd Nest ei merch er mor anodd oedd y golled roedd
yn rhaid iddi fynegi ar ran y teulu ei diolchgarwch o ofal a chariad ei Mam. Cydymdemlwn yn ddwys gyda Glyn ei phriod a’r plant , Nest, Llio a Sian.
COLLI PERHYNAS.
Mr Emyr Vaughan a Mrs Eleri Evans, Aber Menai, Lôn Ddewi ym marwolaeth tad Eleri.
Meddyliwn amdanoch yn ystod y cyfnod anodd hwn .
‘Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder’
Salm 46
‘YN YR YSBYTY
Mrs Beryl Jones, Penryhn, Y Grugan.- Ysbyty Eryri.

CYFNOD YN YR YSBYTY.
Mrs Jane Wilding, Bryn-Dyfi, Pen y Garth
Mrs Amanda Farrer , Rhiw, Ffordd Bangor.
Mr Elwyn Parry, Roma, ffordd Bethel.
Cofiwn am amryw o’r aelodau sydd ddim wedi bod yn dda yn ddiweddar
a’r rhai sydd wedi derbyn triniaeth dyddiol yn ein hysbytai.
Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL
Plas Garnedd, Llanfairpwll: Mr T. Elwyn Griffiths,
Plas Pengwaith, Llanberis :Mrs Margaret Jones, 2 Cae
Berllan .
BEDYDD AC AELOD NEWYDD
Bore Sul 12 Tachwedd yng ngwasanaeth y teulu
bedyddiwyd Tomos Rhys Owen , mab Manon a
Carwyn Owen, 5 Heol y Bryn. Hefyd yn yr oedfa
derbyniwyd Manon yn aelod yn Salem trwy lythyr o
Gapel Ebeneser, Dinas Mawddwy. Eisioes ’rydym
derbyn o wasanaeth Manon. Gwnawn yn siwr ei bod
hapus yn ein plith .
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