
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MAWRTH 2009 

Annwyl Ffrindiau 

 

Gyda dyfodiad Mis Mawrth mae’r tywydd fel arfer yn dechrau gwella, y dyddiau’n ymestyn ac mae Adrod-

diad yr Eglwys yn cyrraedd eich aelwydydd gyda’r daflen fisol. Ond eleni, ni lwyddasom i gael yr Adrod-

diad yn barod i’w ddosbarthu mewn pryd. Nid bai’r Trysorydd na gweddill y Swyddogion ‘mo hyn ond yn 

hytrach y ffaith bod nifer o gyfeillion yn ei gadael yn hwyr iawn cyn talu eu cyfraniadau cyfundebol sy’n 

gyfrifol! A’n Trysorydd druan yn rhy garedig yn dal i dderbyn arian ar ôl cau’r llyfrau – ac yn cael llawer 

iawn o waith ychwanegol na ddylsai fod yn ei gael yn y fargen!! Ond bydd yr Adroddiad yn eich dwylo 

gyda thaflen Mis Ebrill, ynghŷd â nodyn o eglurhad am y system Bresbyteraidd o daliadau i’r Gronfa 

Ganolog yng Nghaerdydd. Ac er mwyn osgoi oedi o’r fath yn y dyfodol mae’r Swyddogaeth wedi pender-

fynu y bydd llythyr yn mynd i bob cartref fis Tachwedd nesaf i roi gwybod i bawb faint maent wedi ei gy-

frannu ac i atgoffa pawb am ddyddiad penodol – nas newidir - pryd y bydd llyfrau’r Eglwys yn cau. 

 

Dymunwn estyn  ein cydymdeimlad dwys i ddau o’n haelodau sydd wedi cael profedigaeth yn ystod yr 

wythnosau diwethaf yma. Mae Miss Elliw Richards, Bod Angharad wedi colli ei brawd hynaf, Ifor, yn 

frawychus o sydyn a Mr Tommy Davies, Coed y Fronallt yntau wedi colli ei frawd ieuengaf, Emrys yng 

Nghaergybi. Boed i Dduw pob diddanwch eu cynnal a boed i’w hatgofion hapus am y ddau fod yn fodd i 

felysu’r hiraeth. 

 

Mae Mrs Gaenor Roberts, un o’n horganyddion ffyddlon, wedi ei chymryd i Ysbyty Gwynedd ac yn cael 

profion meddygol yno. Dymunwn adferiad buan iddi a hefyd i un arall o’n ffyddloniaid, Mrs Muriel Morris 

sydd wedi bod yn dioddef o’r ‘Eryr’ – neu’r ‘Eryri’ i bobl Sir Feirionnydd!’Rydym yn cofio’n arbennig am 

y ddwy ac yn edrych ymlaen i’w gweld yn ôl yn ein ‘mysg yn fuan iawn. 

 

Ar nodyn mwy llawen, `rydym yn llongyfarch Mrs Gwen Jones, Borthwen, ar ddathlu penblwydd go arben-

nig yn ystod mis Chwefror – ac yn ei llongyfarch ar ddal i edrych mor ifanc!! 

 

Edrychwn ymlaen i wasanaeth Gŵyl Ddewi’r plant fore Sul nesaf, y 1af o Fawrth ac ar Fawrth 22ain 

byddwn yn dathlu Sul y Mamau gyda Gwasanaeth arbennig yng nghwmni’r mamau a’r plant.  Cofiwch he-

fyd y bydd tymor y Gymdeithas yn dod i ben gyda Swper Gŵyl Ddewi yng Ngholeg Meirion-Dwyfor am 

6.30pm nos Iau nesaf, sef Mawrth 5ed. Ein Gŵr Gwâdd fydd Mr Tom Ellis, Trawsfynydd.  Edrychwn ym-

laen at noson dda i gloi’r Gymdeithas. Os nad ydych eisoes wedi rhoi eich enwau i mewn cysylltwch â Mrs 

Llinos Cadwaladr yn ddi-oed. 

 

Anfonwn ein cofion at bawb ohonoch sydd heb fod mewn llawn iechyd ac yn gaeth i’ch cartrefi a boed i 

dangnefedd Duw eich amgylchynu. 

 

                          Yn bur, 

   MeganWilliams 

Rhifyn 93 

OEDFAON MIS MAWRTH  

Dydd Sul, Mawrth 1af: Bugail.     Bore: Gwasanaeth Gŵyl Ddewi’r Plant a Chymun 

              Hwyr: Gwasanaeth Teuluol 

Dydd Sul, Mawrth 8fed:   Bore a  Hwyr: Parch J E Wynne Davies, Aberystwyth   

Dydd Sul, Mawrth 15fed: Bore a Hwyr: Parch M J Morris, Machynlleth 

Dydd Sul, Mawrth 22ain: Bore a Hwyr: Bugail. Gwasanaeth Sul y Mamau yn y bore 

Dydd Sul, Mawrth 29ain: Bore a Hwyr: Parch Ddr Elwyn Richards, Caernarfon 



 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Yr hanesydd Merfyn Wyn Tomos o Archifdy 

Dolgellau oedd ein gŵr gwadd nos Iau Chwefror 

5ed a theitl ei sgwrs oedd “Tro trwy hen dref 

Dolgellau” a thrwy gyfrwng tua hanner cant o 

sleidiau cawsom gip ar yr hyn sydd wedi newid, ac 

yn wir wedi diflannu o’r hen dref ddiddorol hon. 

Llywydd y noson oedd Mr Aelwyn Gomer Roberts a 

fu yn athro ar Merfyn pan yn yr  ysgol gynradd.  

Un o’r lluniau hynaf oedd llun sepia o’r dref a dynn-

wyd tua 1880 oedd yn dangos dau beth sydd wedi 

hen ddiflannu erbyn hyn sef carchar y dref yn ogys-

tal â’r wal o’i amgylch a brethyn yn sychu ar ddein-

turiau (gweler chwith uchod). 

Roedd ganddo amryw o luniau o’r Bont Fawr- rhai 

ohonynt cyn dyfodiad y rheilffordd- oedd yn dangos 

gwesty pedwar llawr sef yr Hen and Chickens 

(gweler chwith) a’r hen dolldy  a lluniau eraill yn 

dangos y difrod  a wnaed i’r bont ar ôl y llif mawr 

yn 1903. Diddorol hefyd oedd gweld sut mae Sgwar 

Eldon wedi newid -  chwalwyd gwesty’r Angel yn 

1923 ac adeiladwyd Banc HSBC, ac yn lle London 

House daeth Tŷ Meirion. Yn 1921 roedd ambell gar 

ac un siarabang i’w gweld wedi parcio yn Sgwâr 

Eldon a’r traffig yn cael mynd y ddau gyfeiriad ond gyda dyfodiad y traffig mawr bu rhaid cael system un 

ffordd a symudwyd y gofgolofn o ganol y Sgwâr i’r parc. 

Pethau eraill sydd wedi diflannu o’r dref erbyn hyn yw’r gweisg argraffu, ysgol Hen Felin, gorsaf y rheilf-

fordd, y tanc nwy mawr ger gwaelod y bont, y gwaith gwneud certiau ger safle William Roberts (gweler 

isod) a’r bragdy oedd ger Depo Arriva. Cawsom noson hynod ddiddorol yng nghwmni Merfyn – dyn sydd 

yn byw i’w waith – a dangosodd i ni mor bwysig yw llun fel cofnod o hanes y dref ddoe a heddiw. 

Duncan Brown o Waenfawr oedd y siaradwr yn y Gymdeithas nos Iau, Chwefror 19ain a’i destun 

oedd Cardiau Ddoe. Er ei fod wedi ymddeol erbyn hyn, mae yn dal i ymhel â’r prosiect “Llên Natur” a 

rhan o’r gwaith hwn yw astudio hen luniau a sylwi fel y mae golygfeydd a tirwedd ein gwlad wedi newid, 

ac i’r pwrpas hwn mae hen gardiau post yn 

adnodd hynod o bwysig. Ar ddechrau’r ugein-

fed ganrif dechreuodd ymwelwyr anfon cyfar-

chion at ei gilydd ar gerdyn ffotograffig o’r 

wlad y buont yn ymweld â hi. Mae’r neges ar 

y cefn yn gofnod o fywyd cymdeithasol y 

cyfnod ac hefyd yn tystiolaethu i’r tywydd ar 

y pryd. Ond o astudio’r lluniau, y peth mwyaf 

nodweddiadol oedd fod y moelni’r wlad tua 

can mlynedd yn ôl bellach wedi ei orchuddio 

â thyfiant o bob math– rhododendrons, coed, 

eithin a brwyn sy’n dangos fod llai o bori 

mewn llefydd erbyn hyn. Llywydd y noson 

oedd John Cadwaladr. 

Swper Gŵyl Ddewi y Gymdeithas DdiwylliannolSwper Gŵyl Ddewi y Gymdeithas Ddiwylliannol  

Bwyty Coleg MeirionBwyty Coleg Meirion--DwyforDwyfor  

Gŵr gwâdd Gŵr gwâdd -- Mr Tom Ellis, Trawsfynydd Mr Tom Ellis, Trawsfynydd  
Nos Iau, Mawrth 5ed.      £7.00 y penNos Iau, Mawrth 5ed.      £7.00 y pen  

Enwau ac arian i Mrs Llinos Cadwaladr (423 741)Enwau ac arian i Mrs Llinos Cadwaladr (423 741)  

 erbyn dydd Sul, Mawrth 1af.  erbyn dydd Sul, Mawrth 1af.   

Yn Eisiau Yn Eisiau   

Stiwardiaid ar gyfer Stiwardiaid ar gyfer   

Eisteddfod Yr Urdd Cylch Idris Eisteddfod Yr Urdd Cylch Idris   

Dydd Sadwrn, Mawrth 7fed, Dydd Sadwrn, Mawrth 7fed,   

Rhagbrofion y bore ac eisteddfod y prynhawn.Rhagbrofion y bore ac eisteddfod y prynhawn.  

Cysyllter â Dwyryd Williams Cysyllter â Dwyryd Williams (423 494)(423 494)  


