
  
SALEM                            

	  CYHOEDDIADAU	  MIS	  HYDREF	  

Dyletswyddi – mis Hydref 
Cyhoeddi : Ion 
Croesawu/te a choffi: Glyn 

Oedfaon	  y	  Sul:	  Am	  10:30	  y	  bore	  a	  6:00	  yr	  hwyr.	  
Ysgol	  Sul	  yn	  y	  bore	  wedi	  i’r	  plant	  a’r	  ifanc	  gyfrannu	  i	  rannau	  arweiniol	  yr	  Oedfa	  foreol.	  
Pob	  dydd	  Sul	  byddwn	  yn	  meddwl	  am	  eglwys	  arall	  (**)	  o	  fewn	  ein	  henaduriaeth:	  gofynnir	  i	  chi	  gweddïo’r	  canlynol:	  
“Arglwydd	  Da,	  llawenhawn	  yn	  ein	  haelodaeth	  o’th	  Eglwys	  di	  sy’n	  gymdeithas	  fyd-‐eang	  dy	  bobl.	  	  Cofiwn	  yn	  
arbennig	  heddiw	  eglwys	  **……….	  o	  fewn	  ein	  Henaduriaeth	  ni.	  Cyflwynwn	  hi	  a’i	  Swyddogion	  i’th	  ofal	  a’th	  
arweiniad	  gan	  ofyn	  i	  Ti	  barhau	  i’w	  hysgogi	  a’i	  chynnal	  yn	  dy	  waith.	  	  Clyma	  ni’n	  un	  yn	  dy	  fwriadau	  
sanctaidd,	  Amen.”	  

Dyw Evan ddim yn gweithio ar ddydd Iau.  
Felly, plîs, peidiwch â chysylltu â fe ar ddydd Iau. 

Hydref 4ydd ** 
Y Gopa, 
Pontarddulais 

Bore a Nos: Parch.T. Evan Morgan – ein Bugail  
Bedydd  Ania – merch Lowri ac Iwan  
Gwasanaeth cymun gyda’r hwyr 

Blodau: 
Nia 

James 

Casglu: 
Elen ac Ian 
Derrick a’r 
merched 

Te a choffi: 
Glyn a 

Gwenda 

11eg  ** Y 
Crwys, 
Caerdydd 

Bore: Cwrdd Diolchgarwch dan ofal yr Ysgol Sul 
Casgliad diolchgarwch at apêl y ffoaduriaid 
Nos: Parch.T. Evan Morgan – ein Bugail 

Michael 
Jones 

Ysgol 
Sul ? 

18fed  ** Siloh, Ystrad Mynach Bore a Nos: Parch. Meirion Morris - 
Blaenoriaid 

Blaenoriaid 
25ain  Brynllynfell, 
Tawe/Nedd Bore a Nos: Parch. D. Haydn Thomas Siw a Myrddin 

Hughes Blaenoriaid 

Tachwedd 1af ** 
Yorath, Cwmgiedd, 
Tawe/Nedd 

Bore a Nos: Parch.T. Evan Morgan – ein Bugail  
Bedydd Gwenllian – merch Awel a Rhodri   
Casgliad rhydd tuag at Cymdeithas y Beibl 
Gwasanaeth cymun gyda’r hwyr 

Meri 
Griffiths Blaenoriaid ? 

	  

Cyfarfodydd	  yn	  ystod	  yr	  Wythnos	  
Nos Fawrth 6ed 7:00pm Ymarfer Grwp Canu’r Capel dan arweinyddiaeth Geraint Cynan 
Bore Mercher 7fed 9:45am Clwb Brecwast i rieni a phlant/babanod dan oed feithrin yn Ystafell Edwin 
Nos Iau 8fed 6:00-7:00pm Adran yr Urdd, Salem, oed cynradd, yn y festri/Ystafell Edwin  

Dydd Gwener 9fed 11:00am 
- 12:00 

Clwb Coffi yn Ystafell Edwin. Croeso i bawb sy'n rhydd yn ystod y bore i 
ymuno â ni am goffi a sgwrs a chwmnïaeth.  

Nos Fawrth 13eg 7:00pm Ymarfer Grwp Canu’r Capel dan arweinyddiaeth Geraint Cynan 

Bore Gwener 16eg 10:00-
10:30 

Y Gell Weddi yn stafell Edwin, cyfle i weddio dros unigolion, gwaith yr 
eglwys a sefyllfaodd yn y byd. Cyfarfod anffurfiol iawn. 

Nos Wener 16eg 7:30pm Clwb Pobl Ifainc – bowlio deg yn y Hollywood Bowl, Bae Caerdydd  

Nos Lun 19eg 5:30-
6:30pm 

Awr dawel yn y capel:  Unwaith y mis bydd y capel ar agor ar gyfer gweddi 
tawel, cynne canwyll, cyfle i unrywun taro heibio am lonyddwch. (Nid oes rhaid aros 
am yr awr o gwbl!) Mis yma, gweddïwn am rhai sy'n wynebu problemau iechyd 
meddwl. 

Nos Fawrth 20fed 6:45pm Ymarfer Grwp Canu’r Capel dan arweinyddiaeth Geraint Cynan 
Bore Mercher 21ain 9:45am Clwb Brecwast i rieni a phlant/babanod dan oed feithrin yn Ystafell Edwin 
Nos Iau 22ain 6:00-7:00pm Adran yr Urdd, Salem, oed cynradd, yn y festri/Ystafell Edwin  

Dydd Gwener 23ain 10:30am 
Clwb Cerdded Salem: Taith ola’r flwyddyn – ein pererindod arferol i 
Gosmeston! Man cyfarfod – maes parcio Cosmeston. Cysylltwch â 
Gwyneth Dyer, os am ddod - (029 2021 8086 

	  

Rhaghysbysebion	  
Mis Tachwedd    
Nos Fawrth 3ydd 7:00pm Ymarfer Grwp Canu’r Capel dan arweinyddiaeth Geraint Cynan 
Bore Mercher 4ydd 9:45am Clwb Brecwast i rieni a phlant/babanod dan oed feithrin yn Ystafell Edwin 
Nos Iau 5ed 6:00-7:00pm Adran yr Urdd, Salem, oed cynradd, yn y festri/Ystafell Edwin  

Nos Wener 6ed 7:00pm 
ymlaen 

Noson gymdeithasol yn Elgano’s; bwffe - sgwrs ac ambell syrpreis!! Pris 
£10 yn cynnwys bwyd - cysylltwch ag Aled Wyn 029 2022 2197 neu 
aled.wyn.phillips@btinternet.com  

Dydd Sul 15fed 2:30pm Bwydo’r di-gartref – festri Tabernacl yr Ais – Tîm Enyd  
 

Banc Bwyd Rhwydwaith Cymru - Bwyd ar frys i bobl leol mewn argyfwng 
Rydym fel Eglwys am gefnogi Banc Bwyd Caerdydd; gwelir wybodaeth yn y cyntedd a rhestr o 
gynnyrch sydd angen; gofynnwch yn garedig i chi fel cynulleidfa i gyfrannu at yr achos yma. 

Apêl Oasis i'r Ffoaduriaid:  'Roeddent yn ddiolchgar dros ben am yr ymateb hael yn Salem.  
Mae dal angen rhagor o ddillad dynion, 'sgidiau o bob math a theganau i blant. Pob math o 
deganau - beics, scooters, prams, doliau, tedis, dinosaurs, trenau, ceir, llyfrau sy'n gwneud 

swn,gemau. Dim pethau ymosodol gan gofio amgylchiadau a phrofiadau'r plant.  


