
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS MEDI 2009 

Annwyl Gyfeillion, 

Mae’n bleser eich cyfarch unwaith eto ar ddechrau Medi. Gobeithio bod y rhai ohonoch fu’n gweithio mor 

ddygn tuag at yr Eisteddfod wedi dad-flino erbyn hyn. Yn sicr fe dalodd y gwaith caled ar ei ganfed a bu Ei-

steddfod Genedlaethol Meirion a’r Cyffiniau yn Brifwyl i’w chofio! ’Rydym fel Eglwys yn llawenhau yn 

llwyddiant un o’n cyn-aelodau ffyddlon, Trebor Lloyd Evans ac yn ei longyfarch yn galonnog ar ennill y Rhuban 

Glas. Llongyfarchion hefyd i Catrin Fflur a Bethan Ruth am gyflawni eu dyletswyddau fel Mam a Morwyn y Fro 

mor urddasol ac i Rhys oedd yn facwy a Ffion a Nia oedd yn dawnsio’r ddawns flodau. Bu nifer o’r plant yn bry-

sur iawn yn paratoi at Basiant y Plant hefyd. Ac ar fy rhan fy hun, diolch o galon i bob un ohonoch fu’n cymryd 

rhan – a hynny mor raenus - yn Oedfa’r Eisteddfod. Golygodd lawer iawn o waith paratoi ac mae ‘niolch i a’r 

Barch. Angharad Griffith yn ddiffuant iawn i Iwan Parri, Nerys Roberts a Nia Medi a roddodd gymaint o’u ham-

ser i hyfforddi’r plant a’r bobl ifanc. Llongyfarchion hefyd i un arall o’n haelodau, Tom Gwanas, ar gael ei an-

rhydeddu â’r wisg wen yng Ngorsedd y Beirdd. 

Ar Sadwrn ola’r Eisteddfod fe ddathlodd ein haelod hynaf, sef Mrs Catherine Humphreys, Llys Dedwydd, ei 

phenblwydd yn 99 oed. Mae Mrs Humphreys ar hyn o bryd yn cartrefu ar aelwyd Gweniona a Gwyndaf yn 

Abergynolwyn ac anfonwn ein llongyfarchion a’n cofion anwylaf iddi. 

 

Mae’n hyfrydwch imi hefyd ar ein rhan ni oll yn Salem longyfarch ein pobl ifanc fu’n llwyddiannus yn eu harho-

liadau Lefel ‘A’ a TGAU. Pob dymuniad da iddynt wrth iddynt fynd ymlaen i wneud eu cyrsiau  addysg bellach. 

Yn nhaflen Mis Medi y llynedd ‘roeddwn yn llongyfarch dau o blant yr eglwys ar gael eu dewis yn brif ddisgy-

blion Ysgol y Gader ac yn wir, eleni eto mae un arall o blant Salem wedi ei dewis yn Brif Ferch. Llongyfar-

chiadau i Siân Davenport ar ei phenodiad a phob dymuniad da wrth iddi ddechrau ar ei dyletswyddau newydd! 

 

Llongyfarchiadau hefyd i Elain a Nigel Williams, Llanelltyd ar enedigaeth merch fach, Ffion Bryn a phob ben-

dith iddyn’ nhw fel teulu bach. 

 

Ond fel pob teulu arall, rhyw gymysgedd o’r llawen a’r trist ydy profiad teulu’r eglwys hefyd ac yn ystod y mis 

fe fu farw  Mrs Doreen Lewis, chwaer annwyl iawn i un o’n ffyddloniaid, sef Mrs Megan Parry, Bryn Eithin. 

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Mrs Parry a’r merched a hefyd Miss Beti Jones, ei chyfneither . 

 

‘Roedd yn ddrwg gennym ddeall fod Mrs Mary Williams, Wenallt wedi cael anffawd ac wedi torri ei braich ac 

anfonwn ein dymuniadau gorau iddi. 

 

Anfonwn ein cofion cynnes at bawb ohonoch sy’n gaeth i’ch cartrefi ac yn methu  - ac yn colli – dod i’r Tŷ. Ac 

’rydym am estyn gwahoddiad arbennig i’r rhai ohonoch sydd, am amryfal resymau, heb fod yn mynychu yn ddi-

weddar. Cewch fwy o fanylion am hyn ar gefn y daflen hon o dan y penawd Sul Croeso’n ôl. 

 

Bydd Gwenno Teifi, Gweithiwr Ieuenctid Dosbarth Meirionnydd yn dechrau ar ei gwaith y mis yma. Mae hi 

eisoes wedi cartrefu yn Coedlan a gwn y byddwch yn rhoi croeso twymgalon iddi i’n plith.. Cofiwch amdani yn 

eich gweddïau wrth iddi ddechrau ar ei gwaith ymhlith ein hieuenctid. 

                                Yn bur, 

                                         MeganWilliams 

Rhifyn 98 

OEDFAON MEDI 2009 
Dydd Sul, 6ed Medi:        Bore a Hwyr: Bugail. Oedfa Gymundeb yn y Bore 

Dydd Sul, 13eg Medi:      Bore a Hwyr: Parch Iorwerth Jones Owen, Caernarfon 

Dydd Sul, 20fed Medi:     Bore a Hwyr: Bugail 

Dydd Sul, 27ain Medi:     Bore a Hwyr: Parch J D Hughes, Llangefni 

Dydd Sul, 4ydd Hydref:  Sul Croeso’n ôl 



Diolch, O Dduw am ……. Dŷ Bach! 

Glywsoch chi  weinidog erioed yn diolch yn ei weddi am ……… dŷ bach? Naddo? Na finnau `chwaith. Rhyfedd yn’te, 

a thŷ bach a system garthffosiaeth effeithiol yn chwarae rhan mor bwysig yn ein bywydau dyddiol. Meddyliwch mor 

gyflym y mae stŵr yn codi os yw’r toiledau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol neu’r maes carafannau cyfagos ychydig 

bach yn flêr a drewllyd. Buan y maent yn mynd yn ddrewllyd er mai cymharol isel yw’r tymheredd yn ein gwlad ni, 

hyd yn oed yn yr haf.  

Rydym yn ffodus iawn fod gennym ddyfais addas h.y. toiled sydd yn fflysio â dŵr glân i’n galluogi ni i fwynhau’r fath 

gyfleuster, ond rhaid cofio mai nid felly y bu erioed yng ngwledydd Prydain. Dyfeisiwyd y toiled cyntaf o’r fath gan 

Syr John Harington yn y flwyddyn 1596. Sais arall o’r enw Joseph Bramah oedd y cyntaf i gyflwyno patent am doiled 

effeithiol a oedd yn fflysio a hynny yn 1778. Cyflwynodd gŵr arall o’r enw Edward Jennings batent am doiled cyffelyb 

yn 1852. Y mae gŵr o’r enw Thomas Crapper (1836-1910) yn cael ei glodfori fel dyfeisiwr y toiled a oedd yn fflysio, 

ond er iddo wneud llawer i wella ac i boblogeiddio’r ddyfais nid ef a gafodd y syniad gwreiddiol. Pwysig yw nodi he-

fyd nad oes a wnelo ei enw ddim â’r pwnc dan sylw - mae’r gair hwnnw yn dod o’r Iseldireg!! Pe baech yn cael cani-

atad y perchnogion, difyr fyddai i chi gael golwg y tu mewn i’r sied fechan sydd ar ganol y maes parcio o flaen hen 

westy Hywel Dda ger Rhydymain. Ynddi hi mae yna fainc bren gyda dau dwll crwn ynddi . O edrych trwy’r tyllau fe 

welech nant yn llifo’n braf. Mae’n siwr fod perchnogion y tŷ yn y canrifoedd a aeth heibio yn hynod falch o gael 

ffasiwn steil! 

Gallaf ddychmygu chi’n gofyn y cwestiwn … beth wnaeth i hwn feddwl am y 

fath destun `dwch? Wel, mi ddyweda’i wrthych. Yn rhifyn Haf 2009 o’r 

cylchgrawn “Christian Aid News” y mae yna erthygl dan y testun “The World’s 

Worst Job”.  Pan welwn adroddiadau ar y teledu o wledydd tlawd y byd e.e. In-

dia, Afghanistan, Mali, Gaza ayyb. y mae’r tlodi yn amlwg - tai truenus a 

budreddi ym mhobman. Un peth na fedrwn ddychmygu, fe dybiwn, yw’r drew-

dod - cofiwch nad yw tymheredd o 40º C yn anghyffredin yn y llefydd hyn. Ond 

i fynd yn ôl at yr erythygl - beth dybiech chi yw y job waethaf yn y byd? Yn ôl 

Cymorth Cristnogol yr ateb yw “carthu â llaw” (manual scavenging). Bob 

diwrnod y mae miloedd o ferched yn India yn mynd allan gyda basged a darn o 

gerdyn, bren neu blastig i gyflawni’r swydd hon a gyflawnwyd gan eu mamau 

a’u neiniau o’u blaenau. Eu gwaith yw gwagu 

toiledau sych di-ri mewn cartrefi tlawd a mannau gwaith cyntefig ac yna cludo’r carthion 

yn eu basgedi i’r dymp agosaf.  Nid oes gan y merched hyn fygydau na menyg ar gyfer 

cyflawni’r gwaith aflan hwn. Amcangyfrifir fod yna 1.3 miliwn o’r safai karmachari 

(manual scavengers) hyn yn India. Y mae’r swydd hon yn gysylltiedig â’r system caste - 

merched dalit ( sef toredig neu gorthrymedig) yw’r mwyafrif sydd yn cyflawni’r gwaith. 

Ystyrir y dalit yr isaf o holl gastiau India. Y mae’r merched hyn yn derbyn cyflogau tru-

enus o fychan (os o gwbl) ac maent yn byw mewn tlodi enbyd, gan wynebu rhagfarn 

dyddiol. Y mae Cymorth Cristnogol yn cefnogi mudiad o’r enw Safai Karmachari An-
dolan (SKA) sydd yn gweithio i  ddileu’r drefn o wagu toiledau sych â llaw. Y mae 

SKA wedi llwyddo i ddylanwadu ar lywodraethu taleithiau de India i ddod â’r arferiad i 

ben a nawr maent yn cesio dwyn perswad ar daleithiau’r gogledd i ddilyn yr un esiampl. 

Maent wedi gosod Rhagfyr 31ain, 2010 fel dyddiad targed i gyflawni’r nôd hwn. Y mae 

SKA hefyd yn cesio cynorthwyo’r safai karmachari i ddod o hyd i swyddi mwy urd-

dasol ac iach.  

Felly, gadewch i ni ddiolch i Dduw am dai bach effeithiol a glân. Diolch am waith Gy-

morth Cristnogol a’u partneriaid wrth iddynt geisio sicrhau nad yw merched dalit India 

yn gorfod gweithio fel safai karmachari. Diolch hefyd am waith y rhai sydd yn treulio 

oriau bob blwyddyn yn casglu cyfraniadau tuag at Gymorth Cristnogol yn Nolgellau a 

chymunedau cyffelyb. 

Dyma Champaben, un o’r 

safai karmachari, gyda’i  

basged a’i  ffon. 

Toiled sych cyntefig mewn pentref cefn 

gwlad yn India. 

SUL CROESO’N ÔL 
Ar 27ain Medi eleni mae’n Sul Croeso’n ôl. Bydd miloedd o bobl mewn eglwysi hyd a lled Prydain yn gwahodd rhy-

wun arbennig i ddod ’nôl i’r capel gyda nhw. 

Ar Sul Croeso Nôl y llynedd fe wnaeth 3,000 o eglwysi led-led Prydain wahodd a chroesawu 37,000 o ffrindiau yn ôl 

atynt. 

‘Roeddym fel Swyddogion  yn meddwl y byddai’n gyfle gwych i ninnau estyn croeso’n ôl i nifer o’n haelodau sydd 

am amryfal resymau bellach wedi peidio â mynychu’r gwasanaethau. Gwyddom mor anodd ydy ail gychwyn – a’r 

cam cyntaf yw’r mwyaf anodd bob amser. Beth bynnag, rydym am i’r cyfeillion hyn deimlo ein bod yn gweld eu 

colli a bod croeso cynnes yn eu haros yn Salem.  Ond gan nad yw’r gweinidog adre ar y Sul olaf o’r mis o dan y drefn 

Bresbyteraidd ‘rydym am gynnal gwasanaeth arbennig ar y Sul cyntaf o Hydref, sef Hydref 4ydd, gan obeithio y 

bydd rhai’n teimlo ar eu calon y bydden nhw’n hoffi dod i ymuno yn yr addoliad. Bydd croeso twymgalon i bawb a 

cheir manylion pellach yn ystod y mis ac yn nhaflen mis Hydref.  


