
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MEHEFIN 2009 

Annwyl Ffrindiau 

 

Dyma’ch cyfarch ar drothwy’r Sulgwyn – y Pentecost pan fyddwn yn cofio tywalltiad yr Ysbryd Glân! Eleni am y tro cyntaf 

bydd y Capel ar agor o 10 a.m hyd hanner dydd dydd Sadwrn ac ’rydym fel swyddogion yn eich gwahodd, yn wir yn apelio 

arnoch, i droi i mewn i eistedd yn dawel am funud neu ddau  - Aros, yn enw Duw a chael cyfle i weddïo a myfyrio ar i’r Ys-

bryd ein hadnewyddu a’n bywiocau ac adfer ein cymdeithas.  Fydd dim gwasanaeth ffurfiol. Bydd gweddiau a phwyntiau 

gweddi wedi eu paratoi ichi fel arweiniad a bydd cyflwyniad Power-point yn rhedeg yn ddi-dor, eto i’r diben o gyfeirio’n med-

dyliau. Cewch aros am ychydig funudau neu am gyfnod hwy a bydd cyfle am baned a sgwrs yn y Festri cyn troi am adre. 

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu. 

 

Bu’n wythnos bur fawr i minnau yr wythnos aeth heibio gan fy mod yn derbyn Llywyddiaeth Cymdeithasfa’r Gogledd  a dy-

munaf ddiolch o galon i’r cyfeillion deithiodd yr holl ffordd i Fethel, Arfon, i’r gwasanaeth trosglwyddo’r llywyddiaeth i’m 

cefnogi. Cawsom fendith yn gwrando ar araith ymadawol gyfoethog y Parch Gareth Edwards ac `roedd yn brofiad emosiynol 

iawn i minnau  gael fy sefydlu yn y gwaith – ac fel y cyfeiriodd y Barchedig Gwenda Richards yn ei gweddi ddwys, ‘roedd 

rhywun yn ymwybodol iawn o gwmni’r Cwmwl Tystion. Bellach, mae’r gwaith  wedi cychwyn a hoffwn ofyn, yn wylaidd 

iawn, ichwi gofio amdanaf yn eich gweddïau. 

 

Mae’n hysgrifennydd gweithgar yn brysur yn cwblhau’r  paratoadau ar gyfer ein pererindod flynyddol. Eleni, byddwn yn ym-

weld â Thŷ Mawr, Y Wybrnant, lle ganwyd yr Esgob William Morgan. Yna gobeithiwn ymuno â chynulleidfa Capel Pen-

machno mewn oedfa hwyrol dan arweiniad y Parch Gerwyn Roberts. Bydd cyfeillion y Capel yn darparu `paned inni cyn yr 

Oedfa ac fe awn i westy ym Metws y Coed i gael swper cyn troi am adre. Mae’r manylion i’w gweld ar gefn y cylchlythyr. 

 

Mae Dwyryd Williams hefyd wedi bod yn brysur iawn yn adnewyddu Gwefan Salem. Gwelwch fanylion y cyfeiriad newydd 

ar gefn y cylchlythyr yma. Ymwelwch â’r wefan ar ei newydd wedd. Mae’n fywiog a diddorol ac yn gallu cynnwys llawer 

mwy na’r hen un. Cysylltwch â Dwyryd os oes gennych newyddion neu rywbeth perthnasol o ddiddordeb i’w gynnwys ynddi.  

 

Da deall bod y paratoadau ar gyfer y Gymanfa yn mynd rhagddynt yn hwylus iawn ac, ar ôl y Gymanfa bydd y plant yn 

dechrau paratoi ar gyfer Côr Bwrlwm Bro fydd yn canu yn Oedfa Foreol yr Eisteddfod. 

 

Ddechrau’r mis yma fe ddathlodd Mr a Mrs Bryn Williams Jones eu priodas aur. Llongyfarchwn hwy yn galonnog a dymunwn 

bob bendith iddynt ymlaen at y Briodas Ddeiamwnt! 

 

Bu Mr Eifion Owen, Hafoty yn cael triniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar ac ychydig wedi iddo ddychwelyd adre  fe’i rhuthr-

wyd  yn ôl i Ysbytai Wrecsam a Broadgreen. Bellach mae wedi dod yn ôl adre ac anfonwn ein dymuniadau gorau iddo am 

wellhad llwyr a buan. 

 

Calonogol iawn ydy’r newyddion am y cyfeillion eraill fu mewn ysbytai neu yn cwyno yn ddiweddar hefyd a braf iawn eu 

gweld yn dod yn ôl yn raddol  i’n plith. 

 

Cydymdeimlwn yn ddwys â Gwyn Lloyd, Caerdydd a’r teulu ar farwolaeth ei fam, Mrs Zelma Lloyd, oedd yn aelod yn Salem. 

Arferai Mrs Lloyd fynychu oedfa’r bore yn gyson gyda’i diweddar briod, Mr Gwilym Lloyd, er nad oedd yn deall fawr ddim 

Cymraeg. ‘Roedd yn weithgar iawn gyda Cyfeillion yr Ysbyty a Chymdeithas Abbeyfield ac fe ddathlodd ei phenblwydd yn 

90 oed ychydig ddyddiau cyn ei marwolaeth. 

 

Anfonwn ein cofion cynnes at bawb ohonoch sydd mewn llesgedd ac yn methu mynychu’r moddion fel o’r blaen. Boed i Ys-

bryd y Duw Byw lanw ein calonnau y Pentecost hwn. Fel hyn mae’r Prifardd Gwyn ap Gwilym yn canu yn ei emyn : 

Tydi, a nythodd yn ein plith 

   Yn rhith colomen addfwyn 

O tyrd drachefn a rho i’n gwlad 

   Sŵn atgyfodiad Gwanwyn. 

 

   Yn gywir iawn, 

    MeganWilliams 

Rhifyn 96 



 OEDFAON Y MIS 
Dydd Sul, Mehefin 7fed: Bore a Hwyr: Bugail. (Gweinyddir y Cymun yn Oedfa’r Bore) 

Dydd Sul, Mehefin 14eg: Bore: Oedfa Deuluol 

Prynhawn: Y Gymanfa dan arweiniad Trebor Lloyd Evans am 2 p.m. (Plant) a 6 p.m. (Oedolion)  

Dydd Sul, Mehefin 21ain: Oedfa Deuluol 

Dydd Sul, Mehefin 28ain: Bore a Hwyr: Parch Arthur Meirion Roberts, Pwllheli     

LLYWYDD NEWYDD CYMDEITHASFA’R GOGLEDD  Nos Fawrth, Mai 19eg, mewn 

oedfa arbennig iawn a gynhaliwyd 

yng Nghapel Y Cysegr, Bethel, 

ger Caernarfon, derbyniodd ein 

hannwyl weinidog, y Barchedig 

Megan Williams lywyddiaeth 

Cymdeithasfa'r Gogledd am y 

flwyddyn 2009-2010. Yn y llun 

gwelir y Parchedig Brian Huw 

Jones, Ysgrifennydd y Gymde-

ithasfa yn ei llongyfarch y tu allan 

i'r capel, ar ôl yr oedfa. 

Rydym ninnau yn Salem yn ei 

llongyfarch yn fawr ac yn dymuno 

pob bendith iddi wrth iddi ym-

gymryd â'r swydd bwysig hon. 

GWEFAN NEWYDD CAPEL SALEM 
Erbyn ichi dderbyn y daflen hon bydd nifer ohonoch eisoes wedi dod o hyd i’r wefan newydd a lansiwyd yn ddiwed-

dar. I’r rhai ohonoch sydd ddim yn ymwybodol o’r cyfeiriad newydd, dyma fo i chi - 

www.salemdolgellau.wordpress.com. Mae’r hen wefan yn dal yn ei lle ar y wê a bydd yno yn ddigyfnewid hyd ddi-

wedd amser fe dybiwn, gan nad oes modd i mi ei diweddaru na’i dileu!  

Fel y mae ein gweinidog eisoes wedi dweud yn ei chyfarchion misol buaswn yn falch o gyhoeddi unrhyw newyddion 

neu luniau yr hoffech i mi ddod i sylw’r aelodau. Gallwch eu e-bostio i mi - fy nghyfeiriad yw: 

dwyryd@pencefn.freeserve.co.uk.  Mantais bennaf y wefan newydd dros yr hen un yw ei bod yn rhwydd i’w diwed-

daru ac hefyd mae modd i chi allu gweld y taflenni misol yn union fel y cyhoeddwyd nhw, gyda’r lluniau mewn lliw. 

Hoffwn gydnabod fy nyled i Mari Fflur am ddod â safle Wordpress i fy sylw ac am ei harweinaid a’i chymorth gyda 

nifer o agweddau technegol. 

PERERINDOD 2009 
Y mae ein hannwyl weinidog eisoes wedi amlinellu beth yw’r bwriad parthed y Bererindod eleni. Prynhawn dydd 

Sul, Gorffennaf 12fed, byddwn yn ymweld â Thŷ Mawr, Y Wybrnant, ger Penmachno, ble y treuliodd yr Esgob Wil-

liam Morgan (a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg) ei flynyddoedd cynnar. Beth sydd yn rhyfeddol yw fod William 

Morgan, a fagwyd mewn lle mor anghysbell, wedi dod i’r fath amlygrwydd. Oherwydd ei leoliad anghysbell nid yw’n 

hawdd mynd â llond bws o bobl at Tŷ Mawr. Y mae bysiau yn gallu teithio ar hyd ffordd trwy’r goedwig i fan sydd o 

fewn chwarter milltir i’r tŷ. Gellir cerdded i lawr y rhiw oddi yno at y tŷ. Serch hynny, hwyrach na fyddai cerdded i 

fyny’r rhiw yn ôl i’r bws yn rhwydd i bererinion hŷn, yn enwedig pe bai’r tywydd yn anffafriol. Y bwriad felly yw 

teithio mewn bws fach (33 sedd) ac mewn bws-mini. Gobeithio y bydd rhai o’r teithwyr mwy heini yn fodlon teithio 

yn y bws-mini. Bydd cael bws-mini wrth law yn ein galluogi i gludo teithwyr i lawr y rhiw i Dŷ Mawr ac yna’n ôl i’r 

bws.  

Wedi’r oedfa hwyrol ym Mhenmachno byddwn yn teithio i westy Glan Aber ym Metws y Coed ar gyfer swper. Dy-

ma’r dewis o brif gwrs - a) lleden (plaice), b) steak and ale pie, c) lasagne llysieuol (vegetable) ch) cig oen. Cewch 

ddewis sglodion neu datws gyda’ch prif gwrs. Mae’r dewis yn eithaf 

syml ac ni fydd modd caniatau unrhyw amrywiaethau ychwanegol. 

I bwdin y dewis fydd a) tarten afalau b) treiffl c) cacen gaws ch) de-
wis o hufen iâ. Os byddwch eisiau paned bydd angen i chi archebu un 

a thalu amdani ar y noson. Rhagfwelaf na fydd cost y daith yn fwy nag 

£20 y pen. Os ydych yn aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

byddwch yn talu £2.50 yn llai na’r gweddill, ond cofiwch ddod â’ch 

tocyn aelodaeth hefo chi. Os hoffech ddod ar y daith gallwch  nodi 

hynny ar yr atodiad a’i ddychwelyd i un o’r blaenoriaid, erbyn dydd 

Sul, Mehefin 14eg, fan bellaf, os  gwelwch yn dda.  

AROS !…. YN ENW DUW 
yng Nghapel Salem, 

Dydd Sadwrn, Mai 30ain 

Rhwng 10.00 a.m. - 12.00 p.m 

Cyfle i weddïo a myfyrio ar i’r Ysbryd ein 

hadnewyddu a’n bywiocau.  

(Bydd cyfle hefyd i gael  

paned a chlonc yn y Festri.) 



Hoffai (enw/enwau)________________________________________________________ 

ddod ar y Bererindod. 

Dyma ein dewis o fwyd. (Ticiwch � fel bo’n briodol) 

Enw:  Sglodion  Tatws 

Lleden (Plaice)   

Steak and Ale pie   

Vegetable lasagne   

Cig oen   

Tarten afalau  

Treiffl  

Cacen gaws  

Hufen ia  
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