
 
 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS HYDREF 2009 

Annwyl Ffrindiau 
 
Mae lliwiau hardd yr Hydref yn dechrau ymddangos o’n cwmpas a thymor 
newydd o weithgarwch o’n blaenau. Ga’ i’ch atgoffa yn gyntaf oll felly y bydd y 
Sul cyntaf o Hydref yn Sul ‘Croeso’n ôl’ pryd y byddwn yn estyn cyfle a chroeso cynnes 
i nifer o’n haelodau sydd, am amryfal resymau wedi peidio mynychu’r gwasanaethau ac yn ei 
chael yn anodd ail-gychwyn, i ymuno â ni yn ein haddoliad.. Ga’ i  annog  y rhai ohonoch sy’n ad-
nabod unrhyw un, boed aelod neu beidio, fyddai’n hoffi dod i’r oedfa,  i estyn gwahoddiad personol id-
dynt yn ychwanegol at y gwahoddiad sy’n cael ei estyn trwy’r rhai sy’n dosbarthu’r daflen hon. Bydd 
cyfle am baned a sgwrs yn y Festri ar derfyn yr oedfa – felly peidiwch a throi gwres y pobdy’n rhy uchel rhag 
difetha’r cinio Sul! 
 
Yn ôl ein harfer bydd y Gwasanaethau Diolchgarwch yn cael eu cynnal ar yr ail Sul o’r mis, gyda’r plant a’r 
ieuenctid yn cynnal Oedfa’r Bore a’r rhai ‘mwy aeddfed’ yng ngofal Oedfa’r hwyr. Edrychwn ymlaen i’ch 
croesawu yno. Mae gennym gymaint o le i ddiolch am ein holl fendithion. 
Y mis hwn hefyd mae’r Gymdeithas Ddiwylliannol yn cychwyn nos Iau, Hydref 8fed pan fydd Parti Llonod 
yn ein difyrru. Llywydd y noson fydd Mrs Nerys Roberts. Ac ar Hydref 22 cawn dipyn o frethyn cartref pan 
fydd rhai o’n haelodau ni’n hunain yn sôn am ‘Bro fy Mebyd. Mr Gerallt Hughes fydd yn trefnu’r noson hon. 
Yna, ar nos Fercher Hydref 7fed bydd y Clwb Ieuenctid Cristnogol ( neu Clwb CIC ) yn cychwyn am 7 
p.m. yn y Festri dan ofal Gwenno Teifi.  Mae croeso mawr i blant a phobl ifanc blwyddyn 6 i fyny. Mae 
Gwenno a minnau eisoes wedi ymweld â nifer o ysgolion y cylch i roi hysbysrwydd i’r clwb – ac mae ambell 
ymweliad eto i’w wneud. Mawr obeithiaf y bydd ymateb da i’r fenter yma. 
Oherwydd bod y gweinidog yn gorfod bod i ffwrdd  ar y ddau ddydd Llun yn dilyn y Sul Diolchgarwch bydd y 
Seiat yn ail ymgynull ar nos Lun, Hydref 26ain! 
 
Mae nifer o’n haelodau ffyddlon yn yr Ysbyty ar hyn o bryd ac rydym yn anfon ein cofion a’n dymuniadau 
gorau at Mrs Olwen Hughes a Mr Marshall Williams sydd yn Ysbyty’r Dref, Mrs Megan Parry sydd yn Ysbyty 
Llandudno a Mrs Menna Reed sydd yn derbyn triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty Maelor, Wrecsam. Brysiwch 
wella bob un! 
 
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â Robert Jones, Dwy Olwyn a’r teulu yn eu profedigaeth ddiweddar o 
golli chwaer, sef Mrs Julianna Thomas, Ffordd y Felin. 
 
Ac ar nodyn llon mae’n bleser gen i ddymuno’n dda i ddau bâr ifanc a briododd yn ddiweddar. Eiddunwn bob 
bendith a hapusrwydd i Nia Thompson ac Anthony Maine ac i Gareth Cadwaladr ac Yzzi Bentham. 
Gwyn fo’ch byd! 
   Yn bur, 
 
                                  MeganWilliams 
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OEDFAON HYDREF 2009 
Dydd Sul, 4ydd Hydref: Bore a Hwyr: Bugail. Estynnir croeso cynnes i bawb a gweinyddir y Cymun yn 
Oedfa’r Bore 
Dydd Sul, 11eg Hydref: Bugail:  Bore:Gwasanaeth Diolchgarwch y Plant 
            Hwyr: Gwasanaeth Diolch 
Dydd Sul, 18fed Hydref: Bore:   Y Fns Buddug Medi         Hwyr: Oedfa deuluol 
Dydd Sul, 25ain Hydref: Bore:   Y Parch Olwen Williams  Hwyr: Oedfa deuluol 

Sul Croeso’n Ôl 

Dewch fel `da chi! 



GOLEUNI NEWYDD AR YR OESOEDD TYWYLL 
Wrth i’r Parchedig J.D.Hughes bregethu yn Salem 
bore dydd Sul diwethaf soniodd am natur ryfelgar Dyn 
ar hyd yr oesoedd. Fe ysgogodd hynny fi i feddwl am 
y trysor Eingl-Sacsonaidd a ddarganfuwyd mewn cae 
yn Swydd Stafford yn ddiweddar ac a ddatgelwyd i’r 
cyhoedd yn ystod yr wythnos a aeth heibio. Darganfu-
wyd y trysor hynod  hwn, sydd yn cynnwys oddeutu 
1500 darn, gan ŵr di-waith o’r enw Terry Hurbert a 
gall gymryd hyd at flwyddyn i roi gwerth ar y casgliad. Mae haneswr yn credu y 
gall y trysor fod wedi ei gipio gan fyddin fuddugoliaethus yn dilyn brwydr, a’i 
guddio, er mwyn dwyn gwarth ar y gelyn a drechwyd. 
Byddaf yn sôn yn aml mewn gwersi hanes yn yr ysgol am yr Oesoedd Tywyll, 
sef y cyfnod rhwng tua 400 OC i 1000 OC. Gwyddom lawer iawn am oes y 
Rhufeiniaid gan iddynt adael llu o adeiladau, arteffactau a llenyddiaeth sydd yn 
rhoi darlun clir o fywyd yn ystod yr oes Rufeinig. Wedi  cwymp yr ymerodraeth 
Rufeinig cafwyd canrifoedd lawer pan y bu llwythi a phobloedd ryfelgar yn 
brwydro am oruchafiaeth ar hyd a lled Ewrop. Dyma’r cyfnod a adweinir fel yr 
Oesodd Tywyll, a hynny oherwydd y diffyg gwybodaeth gadarn am y cyfnod. 
Yn ystod y cyfnod hwn cafwyd Oes y Seintiau yma yng Nghymru, pan y bu 
Dewi Saint a’i gyd-fynachod yn lledaenu efengyl Iesu Grist ac yn sefydlu egl-
wysi a mynachlogydd. Serch hynny, ychydig iawn a wyddom mewn gwirionedd 
am Dewi Sant a’i gyfeillion. Oes, mae yna lu o chwedlau difyr amdano ond 
does yna fawr o dystiolaeth gadarn.  
Beth sydd mor rhyfeddol ynglŷn a’r darganfyddiad hwn yw y goleuni newydd y 
mae’r arteffactau yn ei daflu ar yr Oesoedd Tywyll. Dywedodd un hanesydd 
amlwg ei fod yn darganfyddiad yr un mor arwyddocaol â darganfyddiad Efen-
gylau Lindisfarne neu Lyfr Kells. Credir fod y darnau yn dyddio o’r cyfnod 675 
OC i 725 OC. Y mae’r eitemau i gyd yn eitemau a fyddai’n gysylltiedig â 
dynion a rhyfel, does yna ddim clipiau na chribau gwallt, nag unrhyw addurn ar 
gyfer merched. 
Un o’r darnau mwyaf diddorol a dadlennol a ddarganfuwyd oedd stribed o aur 
(gweler y llun cyntaf) ac arno, wedi ei ysgithro, y geiriau Lladin canlynol.  
„surge d[omi]ne [et] disepentur inimici tui et fugent qui oderunt te a facie tua‟  
sef, yn Gymraeg, “Cod, Arglwydd, gwasgar d’elynion, a boed i’r rhai sydd 
yn dy gasau ffoi o’th flaen” Daw y geiriau hyn o lyfr Numeri (Pennod 10 ad-
nod 35), ac maent yn adlewyrchu natur ryfelgar yr oes ond maent hefyd yn dat-
gelu llawer i’r arbenigwyr ynglŷn â i ba raddau roedd Cristnogaeth wedi ymledu 
yn ystod y cyfnod. Mae’n amlwg felly fod gennych, yn ystod yr Oesoedd Ty-
wyll, bobl fel Dewi Sant a oedd yn seilio’u dysgeidiaeth ar y Testament 
Newydd ac yn pregethu efengyl o gariad a heddwch, ac eraill mwy rhyfelgar eu 
natur, a oedd yn seilio’u dysgeidiaeth ar eiriau treisgar a rhyfelgar yr Hen Desta-
ment.  
`Does yna fawr yn newid yn yr hen fyd `ma, yn nag oes? 

CYNGERDD CÔR EISTEDDFOD MEIRIONNYDD A’R CYFFINIAU 
Yn dilyn perfformiad Côr yr Eisteddfod o’r Offeren yn C gan Beethoven yn ystod wythnos yr Eisteddfod, mynegodd 
yr aelodau eu diddordeb mewn cynnal perfformiad arall o’r darn er mwyn rhoi ail gyfle i rai na lwyddodd i ddod i 
wrando ar y perfformiad gwreiddiol - neu’n sydd yn dymuno clywed y cyngerdd am yr eildro. Roedd aelodau’r Côr 
hefyd yn awyddus i gael mwynhau’r profiad o ail-berfformio gwaith a roddodd gymaint o bleser iddynt o’i ddysgu. 
Cynhelir y cyngerdd arbennig hwn felly am 7.30 p.m.yn Neuadd Ysgol y Berwyn, Y Bala, nos Sul, Tachwedd 1af. Yr 
unawdwyr fydd Mary Lloyd Davies, Sian Meinir, Ben Ridler a Tom Evans a’r arweinydd fydd Eirian Owen. Cyfeili-
ant piano a geir y tro hwn. Yn ogystal ceir eitemau unigol gan y côr a chan yr unawdwyr. Pris tocyn fydd £8.00 a 
bydd unrhyw elw yn mynd i gronfa elusen o ddewis y côr. 
Er mwyn paratoi ar gyfer y cyngerdd gofynnir i aelodau’r Côr ddod i ymarfer yn Festri Salem, Dolgellau am 7 
o’r gloch, nos Wener Hydref 16eg a nos Wener, Hydref 30ain. 

CYFARFOD AGORIADOL CLWB CIC 
 (CLWB IEUENCTID CRISTNOGOL) 

Nos Fercher, Hydref  7fed bydd y 
Clwb Ieuenctid Cristnogol ( neu 
Clwb CIC ) yn cychwyn am 7 p.m. 
yn y Festri dan ofal Gwenno Teifi.  
Mae croeso mawr i blant a phobl 
ifanc blwyddyn 6 i fyny. 


