
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MAI 2009 

Annwyl Ffrindiau 

Wele fis Mai eisoes ar y trothwy a’r gwanwyn  a ‘grym yr atgyfodiad yn cerdded trwy y tir’. Ac o fewn 

ychydig wythnosau byddwn yn dathlu’r Sulgwyn, penblwydd yr Eglwys – y Pentecost, pan anadlodd 

Duw Fywyd i’w eglwys trwy anfon ei Ysbryd arni. Mae cyfieithiad ardderchog Alun Davies o emyn 

Saesneg Edwin Hatch yn weddi addas i bawb ohonom ar drothwy’r Sulgwyn: 

Anadla, anadl Iôr 

Llanw fy mywyd i 

Fel byddo ‘nghariad i a’m gwaith  

Yn un â’r eiddot ti.  

 

Fe sylwoch,’rwy’n siwr, bod System Sain newydd effeithiol iawn wedi ei gosod yn y Capel erbyn hyn. 

Mae’n diolch yn fawr iawn i’n hysgrifennydd, Dwyryd Williams, am sicrhau’r swm o £1,078 o Gronfa 

Strategaeth yr Henaduriaeth i’w phwrcasu. A fo hefyd, gyda chymorth caredig Mr Emyr Lloyd fu’n gy-

frifol am ei gosod, gan arbed swm sylweddol o arian i ni fel eglwys. Diolch o galon i Dwyryd am ei holl 

drafferth ac i Sulwyn Jones a John Cadwaladr a dreuliodd oriau yn y capel yn ei gynorthwyo, ac i Henry 

Edwards am ei waith yn tacluso a pheintio’r waliau lle bu’r hen ‘speakers’. 

 

‘Rydym yn llawenhau bod Mrs Menna Reed wedi dychwelyd adref yn dilyn triniaeth lawfeddygol yn 

Ysbyty Maelor. Mae eisoes wedi gwneud camau breision tuag at adferiad ac rydym yn dymuno gwell-

hâd llwyr a buan iddi. 

 

Llongyfarchiadau calonnog hefyd i John a Llinos Cadwaladr ar ddod yn daid a nain unwaith eto. Gan-

wyd Mali Cadwaladr i Bethan a Huw yn Aberteifi, chwaer fach iyn gwmni i Steffan Cadwaladr. 

 

Erbyn diwedd y mis bydd nifer o’r plant yn cyrchu draw i Gaerdydd i gystadlu yn Eisteddfod Gened-

laethol yr Urdd. Pob hwyl iddynt ar y cystadlu a gobeithio y byddant yn mwynhau eu hymweliad â’r 

brifddinas. 

 

Mae’n dristwch gorfod cofnodi marwolaeth ddisyfyd un o’n haelodau, sef Mrs Eirwen Williams, Bryn 

Mair gynt.  Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’i phriod, Tecwyn Williams a’r plant, Gareth a 

Gwyneth. Cydymdeimlwn yn ddwys hefyd ag un o’n blaenoriaid, sef Terry Lloyd a’r teulu oll yn eu 

profedigaeth o golli ei dad. Boed i Dduw, Ffynhonnell pob diddanwch, amgylchynu’r ddau deulu â’i 

gariad a’i dangnefedd  a boed i’w hatgofion hapus am eu hanwyliaid ddod mewn amser i felysu’r hira-

eth. 

 

  Yn ddiffuant iawn 

 

   MeganWilliams 

Rhifyn 95 

OEDFAON MIS MAI 

Dydd Sul, Mai 3ydd: Bore: Bugail. Gweinyddir y Sacrament o Swper yr Arglwydd 

Hwyr: Gwasanaeth Undebol Cymorth Cristnogol yn Eglwys y Santes Fair 

Dydd Sul, Mai 10fed: Bore a Hwyr: Parchedig Athro Euros Wyn Jones, Llangefni 

Dydd Sul, Mai 17eg: Bore a Hwyr: Parch Emlyn Richards, Cemaes, Ynys Môn 

Dydd Sul, Mai 24ain: Bore a Hwyr: Parch Cynwil Williams, Caerdydd 

Dydd Sul, Mai 31ain: Bore a Hwyr: Parch Meirion Lloyd Davies, Penrhos, Pwllheli 



 
ANRHYDEDD I’N GWEINIDOG 

Nos Fawrth, Mai 19eg, bydd ein hannwyl weinidog, y Barchedig 

Megan Williams yn derbyn anrhydedd arbennig iawn yng Nghapel 

Cysegr, Bethel, ger Caernarfon pan y cyflwynir Llywyddiaeth Cym-

deithasfa’r Gogledd am y flwyddyn 2009-2010 iddi. Cynhelir oedfa 

gyhoeddus yn y capel am 7 o’r gloch yr hwyr a braf fyddai gweld 

cynrychiolaeth dda o aelodau Salem yno i dystio i’r digwyddiad ar-

bennig hwn ac i gefnogi ein gweinidog. Mae’n bur debyg y byddai 

llogi bws i gludo’r cefnogwyr i Fethel yn costio’n ddrud iawn ac felly 

hwyrach mai’r opsiwn mwyaf ymarferol a chost effeithiol fyddai 

teithio mewn ceir. Y mae’r Barchedig Gwenda Richards wedi gofyn 

am wybodaeth parthed niferoedd fel y gallant ddarparu paned ar ein 

cyfer. Os hoffech deithio i Fethel ar gyfer yr achlysur buaswn yn ddiolchgar pe baech yn rhoi gwybod i 

mi  a hynny erbyn dydd Mercher, Mai 6ed fan bellaf, os gwelwch yn dda. Fy rhif ffôn yw 423 494.  

 GŴR ANGHYFARWYDD - EMYNAU CYFARWYDD 

Go brin y byddech yn adnabod y gŵr sydd i’w weld 

yn y llun ar y chwith. Hwyrach y bydd rhai ohonoch 

wedi sylwi ar ei enw ond heb fod yn siwr ym mha 

gyd-destun. Hoffech chi gael cliw? Beth am 

…..Caneuon Ffydd - emyn 192 Gair Disglair Duw, 

emyn 231 Da yw Duw, emyn 275 O Llawenhewch, 

emyn 276 Y Brenin Tlawd, emyn 414 Mae’n dod, 

emyn 415 Yn fy nghalon, emyn 429 Addfwynaf 

Frenin ac emyn 863 Pwy all blymio dyfnder gofid?  

Ie, dyna chi, Graham Kendrick yw’r enw ac ef yw 

awdur a chyfansoddwr nifer helaeth o’n hemynau 

modern hyfrytaf. Fe’i ganed yn Northampton yn y 

flwyddyn 1950, yn fab i weinidog gyda’r Bedyddwyr. 

Cafodd ei hyfforddi fel athro ond mentrodd ar yrfa fel 

canwr a chyfansoddwr ym 1972. Cenir ei emynau gan 

filiynau o Gristnogion mewn ieithoedd amrywiol 

ledled y byd. Ei emyn Gair Disglair Duw (Shine Jesus Shine) yw emyn fodern mwyaf poblogaidd 

gwledydd Prydain. Y mae Graham yn briod ac mae ganddo bedair merch.Y dyddiau hyn y mae’n 

byw yn ne Llundain.Y mae wedi derbyn anrhydeddau niferus am ei gyfraniad i addoliad yn eglwys 

Iesu Grist. Yn 1994 ef oedd un o gydsylfaenwyr y mudiad “March for Jesus” pan welwyd dros 

ddeuddeg miliwn o Gristnogion mewn 177 o wledydd ledled y byd yn gorymdeithio trwy’r 

strydoedd i ddatgan eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu.  

Y mae cyfieithiad Sion Aled o emyn Graham Kendrick “The Sevant King” yn un sydd yn plesio’n 

arw a sydd bob amser yn cael ei chanu gyda theimlad a diffuantrwydd yn Salem. 

  

 Y BRENIN TLAWD 

     O’r nef y daeth, Fab di-nam 

     i’r byd yn dlawd heb feddu dim, 

     i weini’n fwyn ar y gwan, 

     ei fywyd roes i ni gael byw. 

 

     Hwn yw ein Duw, y Brenin tlawd, 

     fe’n geilw oll i’w ddilyn ef, 

     i fyw bob dydd fel pe’n anrheg wiw o’i law: 

     fe roddwn fawl i’r Brenin tlawd. 

Bedydd Ifan Robert Jones, mab bach 

Jane a Richard Jones, Fronwnion. 


