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Annwyl Ffrindiau 

Wrth eich cyfarch ar ddechrau’r ‘mis bach’ mae’n rheidrwydd arnaf unwaith eto ddiolch o galon i 

bawb ohonoch am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd tuag ataf yn dilyn 

marwolaeth fy nhad yn ystod y mis aeth heibio. Cafodd oes faith a phrysur a llawn iawn hyd nes i’w 

afiechyd creulon ei oddiweddyd. Canolbwynt ei fywyd oedd ei deulu, ei Gapel a’i Gerddoriaeth ac 

‘roedd yn loes gweld y bersonoliaeth annwyl yn anghofio’r cyfan oedd wedi bod mor bwysig iddo ar 

hyd ei oes. Eto, fe barhaodd i ganu ac fe barhaodd ei lais yn gryf ac yn bersain. Ac mae’n gysur 

mawr i mi ei fod wedi parhau i ganu ac i foliannu ei Arglwydd hyd yn oed ar ei wely angau! Dyna 

pam mai diolchgarwch a moliant oedd thema ei wasanaeth angladdol. Mae gen innau, fel llawer 

iawn ohonoch chwithau, le mawr i ddiolch am rieni da a chartref sefydlog a hapus. 

 

Er bod oerni eithriadol dechrau Ionawr wedi gwneud y ffyrdd a’r llwybrau’n beryglus ac wedi gor-

fodi rhai o’n ffyddloniaid i aros gartref cawsom Gyfarfodydd Gweddi bendithiol a graenus dros ben 

a thystiolaeth pawb oedd mai da oedd inni fod yno. Pan mae cymaint o eglwysi wedi rhoi heibio’r 

arfer o gynnal y cyfarfodydd yma mae’n destun balchder i mi ein bod yn cynnal dau yma yn Salem. 

 

Da deall bod y cleifion y cyfeiriwyd atynt yng nghylchlythyr mis Ionawr yn parhau i wella. Ni fu 

Mrs Menna Reed a Mrs Nans Lewis Jones chwaith yn hwylus iawn yn ystod y mis diwethaf  ac 

mae’n braf cael adrodd eu bod hwythau ill dwy yn llawer gwell erbyn hyn. Anfonwn ein cofion at 

bawb sydd mewn anhwylder. 

 

‘Rydym fel eglwys yn cydymdeimlo’n ddwys â Mr a Mrs Griff Jones, Pennal ym marwolaeth Mr 

William Evans, Brynmawr, gynt. ‘Roedd Mr Evans ymysg ein haelodau hynaf yn Salem ac yn gy-

meriad hoffus dros ben. ‘Roedd wedi ymddeol i’r Domen Fawr ers dros ugain ‘mlynedd bellach ond 

ei ddileit o hyd  fyddai crwydro’r ffriddoedd a chadw llygaid ar y defaid – a dyna a wnaeth yn 

ddyddiol tra gallodd. 

 

Boed i’r hedd a’r cariad y cyfeiria T.Eirug Davies ato yn ei emyn dechrau blwyddyn fod yn eiddo i 

bawb ohonoch: 

Nefol Dad, wrth gerdded rhagom 

    I unigedd ambell awr, 

Wedi colli llawer wyneg 

   A fu’n llonni llwybrau’r llawr, 

   Dyro brofi 

Hedd dy gariad, doed a ddêl. 

                          Yn ddiffuant iawn 

                             MeganWilliams 
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OEDFAON MIS CHWEFROR 

Dydd Sul, 1af Chwefror:     Bore a Hwyr: Bugail.  Cymundeb yn Oedfa’r Bore 

Dydd Sul, 8fed Chwefror:   Bore a Hwyr: Parch Dewi Morris 

Dydd Sul, 15fed ChwefrorDydd Sul, 15fed Chwefror: Bore a Hwyr: Parchedig Ddr Nerys Tudor: Bore a Hwyr: Parchedig Ddr Nerys Tudor  

Dydd Sul, 22ain ChwefrorDydd Sul, 22ain Chwefror: Bore a Hwyr: Parchg Ddr Goronwy P Owen: Bore a Hwyr: Parchg Ddr Goronwy P Owen  



 

Y Gymdeithas Ddiwylliannol  
Testun ein cyfarfod nos Iau Ionawr 22ain oedd “Fy hoff…….”  Roedd y noson yng ngofal Henry Ed-

wards a chawsom noson ddiddorol yn llawn hanesion difyr yng ngwmni pedwar o’n haelodau. Taith i 

ymweld â theulu yn nhalaith Iowa yn yr Unol Daleithiau oedd testun Dafydd Hughes ac yr oedd yn 

amlwg iddo ef a’i fam gael amser bythgofiadwy yno ym mis Medi 2007. Yr adeg honno roedd cefnog-

wyr Barack Obama yn Iowa yn prysur baratoi ar gyfer yr ymgyrch etholiadol sef y Caucuses – cyn-

helir y caucus cyntaf oll yn nhalaith Iowa. Cawsant gyfle i ymweld hefyd  â Winiona ym Minnesota a 

threulio tri diwrnod yng nghwmni teulu Hywel Roberts, gynt o Arthog. Ymwelodd hefyd a rhai o’i 

deulu yn Kansas a chael cyfle i weld sawl gêm o beldroed Americanaidd a baseball. 

Darlun o bentref Pantperthog oedd gan Peter Jones a thrwy gyfrwng y llun hwn o’i bentref genedigol 

cawsom hanes diwydiant y fro, yn ogystal â hanes yr ysgol a’r capel. Dim ond ers tua 200 mlynedd y 

mae Pantperthog yn bentref a datblygodd  oherwydd  pedwar diwydiant sef amaethyddiaeth, gwlân, 

chwareli a choedwigaeth.  

Ei deulu oedd yn mynd â bryd John Cadwaldr ac yr oedd ganddo lun arbennig o’i hen, hen daid a nain 

a’u deuddeg plentyn a dynnwyd yn eu cartref yn Rhostryfan yn y flwyddyn 1891. Roedd y llun hyna-

fol hwn o ansawdd arbennig iawn. Rhyfeddod oedd deall bod y deuddeg plentyn wedi tyfu yn oe-

dolion a’u bod i gyd wedi priodi a nifer ohonynt wedi gadael eu hardal enedigol. Rhyfeddol hefyd 

oedd iddynt i gyd deithio adref ar gyfer cael tynnu eu llun mewn oes pan nad oedd llawer o drafnidi-

aeth gyhoeddus. Un o’r plant oedd hen daid John ac ymysg ei chwiorydd yr oedd gwraig o’r enw 

Katherine/Catrin Cadwaladr, sef mam yr awdures Kate Roberts. Cawsom hefyd hanes hen ddresel 

Gymreig deuluol arbennig iawn gan John a sut y bu iddi adael tŷ o’r enw Cefnydd flynyddoedd maith 

yn ôl a ffeindio cartref newydd mewn tŷ o’r enw Cefnydd yn yr oes hon. 

Sôn am ei hoff lyfr a wnaeth Dwyryd Williams. Soniodd sut y bu’n rhaid iddo ffurfio rhestr fer o ly-

frau cyn dod i benderfyniad ynglŷn â’i ffefryn, rhestr a oedd yn cynnwys llyfrau megis “The Mayor of 

Casterbridge” gan Thomas Hardy, “The Fatal Shore” gan Robert Hughes, “To Kill a Mockingbird” 

gan Harper Lee, “Bury my heart at Wounded Knee” gan Dee Brown, “Lonesome Dove” gan Larry 

McMurtry ac “A Town like Alice” gan Neville Shute. Yna, datgelodd mai nofel o Ffrainc, “The Water 

of the Hills” gan Marcel Pagnol yw ei ffefryn. Y mae’r nofel hon mewn gwirionedd yn cynnwys dwy 

nofel, nofelau a gyhoeddwyd yn Ffrainc dan yr enwau “Jean de Florette” a Manon des Sources.” Dy-

wedodd ef fod wrth ei fodd hefo’r nofelau hyn ac hefyd hefo’r ffilmiau a wnaed o’r nofelau ac a 

ystyrir yn glasuron ym myd y 

ffilm. Ymysg y pethau sy’n 

gwneud y ffilmiau mor ar-

bennig a chofiadwy iddo yw 

y defnydd gwych o gerddori-

aeth o opera Verdi, “La forza 

del destino”. 
Ar ddiwedd y noson diol-

chodd Henry i’r pedwar am 

ddarparu noson mor ddifyr i 

aelodau’r Gymdeithas. 

(Os hoffai unrhyw aelod fen-

thyg un o’r llyfrau uchod neu 

DVD o’r ffilmiau, y nae 

croeso i chi wneud hynny. 

DW.) 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOLY GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL  

Nos Iau, Chwefror 5ed Nos Iau, Chwefror 5ed am 7 o’r gloch  am 7 o’r gloch  -- ‘Tro trwy Ddolgellau’ gyda Merfyn Tomos ‘Tro trwy Ddolgellau’ gyda Merfyn Tomos  

Llywydd: Aelwyn Gomer RobertsLlywydd: Aelwyn Gomer Roberts  

Nos Iau, Chwefror 19eg Nos Iau, Chwefror 19eg am 7 o’r glocham 7 o’r gloch——‘Hen Gardiau Post’ gyda Duncan Brown‘Hen Gardiau Post’ gyda Duncan Brown  

Llywydd: John CadwaladrLlywydd: John Cadwaladr  


