
Pe byddech yn sefyll ar gornel
Market Road a Cowbridge Road
East, lle mae Salem wedi’i leoli, a
gweiddi ‘Croeso i Dreganna!’ mewn
unrhyw iaith yn y byd dwi’n sifir y
byddai un o leiaf o gerddwyr y
strydoedd hyn wedi troi atoch a
dweud ‘Diolch’ yn yr iaith honno. I
gymuned amrywiol, liwgar, cwbl aml
ethnig o’r fath y croesewir Sasiwn y
De ym mis Mai eleni. Pe byddech
yn mentro o’r gornel hon ac yn
cerdded ychydig i lawr y ffordd
fyddai dim modd i chi osgoi’r siopau
a’r bwytai o bob math sy’n cystadlu
i ddenu eich sylw gan gynnwys, i mi
beth bynnag, y bwyty Tsieineaidd
gorau yng Nghaerdydd! Yn camu’n
hyderus o’ch blaen ar y strydoedd
hyn fe welech bobl ifanc graenus eu
diwyg yn prysur ddilyn eu gwahanol
yrfaoedd ac ambell un arall, tipyn
mwy herciog ei gerddediad, yn
datgan nad pawb sy wedi llwyddo
mor dda yn y byd hwn.

Ynghanol cymuned o’r fath y saif
capel Salem a thros y blynyddoedd
mae’r eglwys wedi llwyddo i ymateb
yn gadarnhaol i wahanol ofynion y
gymdeithas honno. Trwy gynnig
croeso cynnes yn enw’r Iesu mae’r
capel yn llwyddo i ddenu teuluoedd
Cymraeg sy wedi setlo yn yr ardal hon,
a thu hwnt, ac sy’n chwilio am addoldy
sy’n gallu ymateb i’w gofynion hwy ac i
ofynion yr oes y maent yn byw ynddi.
Weithiau, ar fore Sul, mae’r capel yn
llawn a’r plant yn cael lle canolog yn y
gwasanaeth. Ac ar achlysuron felly mae’r
plant a’r oedolion yn cael modd i fyw yn
gwylio Evan, ein gweinidog, yn ymarfer
ei ddawn anhygoel fel ‘stand up!’ Yn

ystod yr wythnos sy’n dilyn fe ddefnyddir
yr ysgoldy gan yr ysgol feithrin leol, ac
ar un bore pob yn ail wythnos fe
wahoddir rhieni a babanod i ymuno â’n
gweinidog ac aelodau mewn Clwb
Brecwast. Yn ogystal â chael cyfleoedd i
ddangos eu doniau yn yr Ysgol Sul mae
gan blant Salem eu Hadran eu hunain
hefyd ac mae’r adran honno wedi cael
cryn lwyddiant yn Eisteddfod

Genedlaethol yr Urdd yn
ddiweddar. Ar nos Wener mae clwb
ar gyfer ieuenctid y capel yn
cyfarfod ac mae cyfle hefyd i rieni
ifanc gyd gyfarfod yn gymdeithasol
ac fe wneir hynny, yn aml iawn,
mewn canolfannau y tu allan i
furiau’r capel.

Tra bod eglwys Salem yn gwneud
pob ymdrech i ddiwallu anghenion
ysbrydol Cymry Cymraeg Treganna
a’r cylch mae ei gweledigaeth a’i
chenhadaeth erbyn hyn yn
ehangach ac yn treiddio’n ddwfn i’r
gymuned y mae’n rhan ohoni. Yn
ystod y blynyddoedd diwethaf
gwnaed ymdrech arbennig gan y
capel i gefnogi’r ffoaduriaid â
ddylifai i’r brifddinas o Syria a
mannau eraill drwy gynnig bwyd,
dillad a chefnogaeth ymarferol
iddynt. I geisio helpu teuluoedd sy
mewn angen ar garreg ein drws
gwneir casgliadau cyson i’r Banc
Bwyd lleol. Penderfynwyd hefyd
fynd gam ymhellach yn ddiweddar i
helpu’r digartref a’r diymgeledd yn
ein plith drwy agor drysau’r festri
led y pen bob nos Fawrth yn ystod
y gaeaf i gynnig pryd o fwyd,
ymgeledd, noson o gwsg a
brecwast y bore wedyn i’r rhai

hynny nad oes ganddynt unlle arall i roi
pen i lawr. Golyga hyn fod dros 200 o
unigolion wedi cael gofal yn ystod y
gaeaf hwn ac, efallai, yr un mor bwysig,
cafodd aelodau o’r capel (a’r rhai nad
ydynt aelodau) a fu’n gweini arnynt brofi
peth o’r dedwyddwch sy’n deillio o
wasanaethu eraill.

Croeso felly i fyd lliwgar ac amlochrog
Capel Salem a diolch i bawb a fu’n
gweithio mor ddiflino i drefnu’r achlysur
hwn. 

Bydded i Dduw fendithio ein
myfyrdodau, ein trafodaethau a’n
penderfyniadau yn ystod y Sasiwn hwn
er mwyn i ni fedru hyrwyddo a lledaenu
ei deyrnas Ef yn y byd ansicr ond hynod
amrywiol yr ydym yn cael y fraint o fyw
ynddo.

Glyn Williams, Capel Salem.
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Croeso i’r Gymdeithasfa yn y De
Salem, Treganna, 9-10 Mai 2017

Llun gan Cefyn Burgess gyda chaniatâd CAPEL.

Sasiwn Genhadol Chwiorydd y Gogledd
Bydd Dosbarth Penllyn a Godre’r Gaer yn croesawu’r Sasiwn eleni i Eglwys
Unedig Seion / Bryneglwys, Corwen ar ddydd Mercher, Mai 10ed. Y siaradwyr
fydd Bethan Davies, Port Talbot yng nghyfarfod y prynhawn am 2.00 o’r gloch yn
sôn am ei hymweliad â’r Philipinas. Gyda Arfon Jones, Caerdydd, cyfieithydd
beibl.net yng ngyfarfod yr hwyr am 5.30. Croeso cynnes i bawb.

Margaret Jones,Ysgrifennydd Pwyllgor y Sasiwn


