
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  IONAWR 2009 

Annwyl Ffrindiau 

Blwyddyn Newydd Dda, lawn bendithion i chwi i gyd a gobeithio i chwi brofi o Hedd a Llawenydd Gŵyl y Geni. 

Cawsom ddathlu’r ŵyl yn hyfryd iawn yn Salem unwaith eto ar y pedwerydd Sul o’r Adfent ac fe swynwyd y gynul-

leidfa hardd gan gyflwyniadau a neges y plant a’r ieuenctid. Mae’n diolch yn ddiffuant iawn i’r Arolygwr, Mrs Eirian 

Davenport, am drefnu’r gwasanaeth ac i Mrs Rhiell Edwards am drefnu’r cyflwyniad Power Point cefndirol. Ac wrth 

gwrs, diolch i’r athrawesau ysgol Sul a’r rhieni am hyfforddi a pharatoi’r actorion a’r cantorion! ‘Doedd ryfedd i 

Siôn Corn daro i mewn i’r Festri ar ddiwedd y gwasanaeth i rannu anrhegion haeddiannol iawn i’r plantos am eu 

gwaith ardderchog gydol y flwyddyn! 

Ysgrifenyddion y Gymdeithas Lenyddol, Mrs Llinos Cadwaladr a Mrs Mona Hughes drefnodd wasanaeth Naws y 

Nadolig ar gyfer oedfa’r hwyr  a chymerwyd rhan gan aelodau’r Gymdeithas. Diolch iddynt i gyd am Oedfa fendi-

thiol. Ar ddiwedd yr Oedfa yma cawsom gyfle i anrhegu Teleri Wynne (gweler dde isod). am ei  ffyddlondeb a’i chy-

franiad arbennig fel Codwr Canu yn Salem dros y blynyddoedd. Bydd yn chwith iawn i ni golli Teleri o’n mysg. 

Bu’u hynod deyrngar i Achos Iesu Grist yn Salem. Ond yn sicr bydd ein colled ni yn ennill i gyfeillion  Pandy Tudur. 

Hoffwn ddiolch hefyd i’r bobl ifanc a’r plant fu mor barod i gymryd rhan yn Oedfa Bore’r Nadolig – i mi, un o oed-

faon mwyaf arbennig y flwyddyn. 

Mae Mrs Catherine Humphreys bellach wedi gadael yr ysbyty ac yn atgyfnerthu yng nghartref ei merch, Mrs Gwen-

iona Pugh yn Abergynolwyn. Mae Mrs Mona Hughes, Hafren, hefyd wedi derbyn triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty 

Gwynedd ac erbyn hyn wedi dychwelyd adref ac yn gwella’n dda. Da deall hefyd fod Mrs Mary James wedi dod dros 

y godwm gafodd ychydig wythnosau’n ôl. Anfonwn ein cofion atynt ac at bawb ohonoch sydd heb fod yn mwyn-

hau’r iechyd gorau y dyddiau hyn. 

Mae’n bleser hefyd llongyfarch Terry ac Eira Lloyd ar enedigaeth wyres fach, Ffion Wyn, merch i Aneurin a Lucy, 

Market Drayton. 

Wrth wynebu blwyddyn newydd arall mae rhywun yn ymwybodol 

iawn bod Herod o hyd  ar waith yn ein byd. Mae casineb a thrais a 

thrachwant mor amlwg ag erioed.. Mae’r ymladd yn parhau yn Irac 

ac Affganistan, yn y Congo a’r Sudan; a’r eironi eithaf -  mae’r  

sefyllfa enbyd  ym Mhalesteina lle bu’n Gwaredwr yn cyhoeddi 

dyfodiad ei deyrnas o gariad a thangnefedd, yn gwaethygu o ddydd 

i ddydd! Rydan ni’n dathlu tymor yr Epiffani, pan gafodd y 

Doethion weledigaeth o fawredd Baban Bethlehem ac ar ôl plygu 

i’w addoli fe newidiodd cwrs eu bywyd ac fe aethant ymlaen ar eu 

taith ‘ar hyd ffordd arall’. Gweddiwn y bydd llawer yn ystod y 

flwyddyn newydd hon, yn arweinyddion y gwledydd ac yn bobl 

gyffredin fel ni , yn gweld gogoniant Iesu ac yn newid cwrs eu by-

wyd i’w ddilyn ar hyd ffordd arall. 

              Yn gywir iawn, 

                         Megan Williams 

Rhifyn 91 

OEDFAON Y MIS 

Dydd Sul, 4ydd Ionawr: Bore a Hwyr:  Bugail. Cymundeb yn y Bore 

Dydd Sul, 11eg Ionawr: Bore a Hwyr: Parch Patrick Slattery 

Dydd Sul, 18fed Ionawr: Bore:   Bugail  Hwyr:  Oedfa Weddi am Undeb (yn Judah) 

Dydd Sul, 25ain Ionawr: Bore: Parch Anita Ephraim. Hwyr: Cyfarfod Gweddi Undebol (yn Salem) 

CYFARFODYDD GWEDDI DECHRAU’R FLWYDDYN  

Nos Lun a Nos Fawrth, 5ed a 6ed Ionawr am 7pm. 

Nos Iau, 9fed Ionawr, Cyfarfod Gweddi Undebol yn Tabernacl 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Ionawr, 22ain: “Fy hoff …….” yng ngofal Henry Edwards 
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Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Noson yn ngwmni ein haelodau ein hunain oedd yn y Gymdeithas yn Salem a’r testun oedd “Pan 

oeddwn yn blentyn…” Roedd y noson wedi ei threfnu gan Mrs Dorothy Hughes a’r siaradwraig  gyn-

taf oedd Mrs Menna Reid. Ganwyd  hi ym Mlaenau Ffestiniog ond symudodd y teulu i’r Goetre, 

Ganllwyd pan oedd hi yn dair oed a chyn bo hir, torrodd yr Ail Ryfel Byd. Soniodd am weld 

“searchlights”  yn y pellter yn chwilio am awyrennau rhyfel yr Almaenwyr, yr awyrennau hynny o dro 

i dro yn gollwng eu bomiau ar gefn gwlad er mwyn ysgafnhau eu llwyth, y masgiau nwy ac am yr 

“evacuees” ddaeth atynt o Fanceinion a dyma pryd y clywodd Saesneg am y tro cyntaf. Yna, yn 1944, 

symudodd y teulu i Dyddyn Ednyfed, Islawa’rdre, a dechreuodd Menna fynychu Ysgol Gynradd Dol-

gellau a Chapel Salem. Y Parchedig Tom Philips oedd y gweinidog ar y pryd.  

Magwyd Ms. Meiriona Jones yn Y Gerlan, Bethesda a dyma’r cynefin sydd wedi ei mowldio hi. 

Roedd ganddi lu o atgofion am Jac, ei ffrind dychmygol a fyddai yn cael y bai ganddi am bopeth bron, 

ac am fynd i Donyrefail yn yr Rhondda at ei theulu, a’r plant bach ar y stryd yn meddwl ei bod yn si-

arad Sbaeneg! Pan oedd yn 6 oed symudodd y teulu i Gorwen. Gwnaeth yr athrawes Nesta Jones ar-

graff fawr arni gan ei dysgu am Owain Glyndwr, Hedd Wyn a darllen llyfr Luned Bengoch iddynt yn 

y dosbarth. Roedd  Meiriona wedyn am fynd yn athrawes hefyd! Cafodd brofiadau hollol wahanol 

wrth fynd ar ei gwyliau i Gwm Ystwyth a dysgu arferion cefn gwlad megis casglu calennig a gosod 

chwinten ar draws y ffordd pan fyddai priodas yn yr ardal. 

Y siaradwr olaf oedd Mr Terry Lloyd. Mab fferm Y Gefnir Arthog oedd ei dad a’i fam yn dod o’r 

Rhondda. Roedd gan yntau gôf bach o’r rhyfel, yn enwedig y prinder. Yn 1945 symudodd y teulu i 

fferm Gorllwyd Bach, Bermo, a’i dad yn bwriadu gwerthu llaeth. Ond, aeth y caeau yn sych iawn yn 

ystod yr haf ac felly doedd dim llaeth gan y gwartheg! Dioddefodd iechyd ei dad a bu raid iddo dreulio 

amser yn Llundain gyda’i chwaer ac aeth Terry yn ôl i Arthog at ei daid a’i nain.Roedd ganddo at-

gofion difyr am yr amser yma - am yr awyren gyda 28 o filwyr Americanwyr arni a ddaeth i lawr ar y 

llethrau cyfagos yn 1947, am yr ysgolfeistr R.T.Simon  ac am gystadlu ar y ddeuawd yn Eisteddfod 

Arthog gyda Gwyndaf Edwards, Pant Philip a’r gynulleidfa yn chwerthin! 

Cafwyd noson ardderchog yng nghwmni’r tri a sylweddolwyd cymaint sydd wedi newid yn ystod yr 

hanner can mlynedd ddiwethaf. Diolchwyd iddynt am sgyrsiau hynod o gelfydd a diddorol gan Mrs 

Dorothy Hughes. 

GWASNAETH NADOLIG Y PLANT 

Yn y gwasanaeth plant eleni def-

nyddiwyd y rhaglen gyfrifiadurol 

Powerpoint, a’r offer taflunio 

newydd sydd wedi ei brynu gan y 

capel, i’n cynorthwyno i feddwl am 

wir ystyr rhai o draddodiadau’r Ŵyl 

Nadolig. Wedi cael  ein hatgoffa am 

gefndir Stori’r Geni gan Eirian Dav-

enport, adroddodd  Rhys a Sion 

Owen, Sion Davenport, Mared, Nia 

a Steffan hanes y traddodiadau eraill 

sydd yn rhan mor annatod o’r 

Nadolig sef y goeden, y cerdyn, y 

celyn, carolau a’r goleuadau bychan tlws. Cyflwynwyd sgets berthnasol iawn gan Ffion, Tomos, 

Mared, Marged, Owain, Osian a Dylan oedd yn dangos mor hawdd yw anghofio rhoi’r Baban Iesu 

yng nghanol yr addurniadau lliwgar adeg y dathlu mawr. Hanes Sant Niclolas a Babwshca glywsom 

gan Sian Eleri, Helen Parry a Helen Jones a chyflwynwyd sgets hwyliog iawn am y tri gŵr doeth a’u  

hanrhegion gan John, Lewis a Sion. Doedd Belthasar ddim wedi dod â myrr i’r Baban Iesu- dim ond 

sebon, talc a chlytiau! Canodd y plant y garol hyfryd  “I orwedd mewn preseb” a chanodd  y tri brawd 

Rhys, Sion a Dylan garol arall dlws iawn sef “Plygwn wrth y preseb”. 

Cymerwyd rhan hefyd gan y merched hŷn sef Glesni, Ann, Lowri, Catrin a Bethan Ruth, ynghyd â 

Mrs Lona Jones a Mrs Gwenan Owen. 


