
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS RHAGFYR 2009 

Annwyl Ffrindiau 

‘Rwyf newydd fod yn paratoi llith i’r ‘Goleuad’ ar yr hyn mae’r Nadolig yn ei olygu i mi. Rhyw amser chwerw-felys 

ydyw bellach i mi, fel i lawer ohonoch chwithau; amser pan mae rhywun yn fwy ymwybodol nag erioed o golli’r wyne-

bau annwyl fu’n llonni’r Nadoligau a fu - eneidiau hoff cytun -  ond Gŵyl serch hynny sydd  yn ei hanfod â rhyw 

lawenydd a thangnefedd dwfn yn perthyn iddi. Edrychwn ymlaen eleni eto i brofi rhyfeddod a llawenydd Gwasanaeth 

Nadolig y Plant a’r Gwasanaeth Cymundeb ar fore’r Ŵyl ei hun. Sawl gwaith y gwelsom actio Stori’r Geni yn Salem 

dros y blynyddoedd, tybed? Ond ofer y cyfan oni bai bod yr Iesu’n cael ei eni o newydd yn ein calonnau ni bob un. Ar-

ferai’r diweddar annwyl O M Lloyd lunio englyn bob blwyddyn i’w  roi ar ei gardiau Nadolig. Dyma un hyfryd a 

pherthnasol dros ben: 

    Er geni  yr Iôr ganwaith – a’i Fethlem 

     Iddo’n faethle filwaith, 

         Oni enir hwn unwaith 

        Yn dy fron caed ofer waith. 

A ninnau eisoes wedi dathlu Sul cyntaf yr Adfent ‘rydym yn diolch i Mrs Eira Williams am baratoi’r Dorch Adfent i ni 

eto eleni. Mae cannwyll Gobaith eisoes wedi ei goleuo ac fe gynheuwn gannwyll Tangnefedd y Sul nesaf, ac yna 

canhwyllau Llawenydd a Chariad ar y Suliau dilynol cyn cynnau cannwyll wen Y Crist ar fore’r Ŵyl. 

Mae’n dda clywed bod Mrs Megan Parry bellach wedi dychwelyd adre i Fryn Eithin ar ôl cyfnod yn Ysbytai Llandudno 

a Dolgellau. Cafodd Mrs Gwen Lloyd Jones hithau gyfnod yn yr ysbyty ond mae hithau bellach wedi dychwelyd i Hafod 

y Mawddach. Mae Mrs Olwen Hughes wedi gadael ysbyty’r Dre ac yng Nghefn’Rodyn ar hyn o bryd. Mae Mrs Menna 

Reed hithau yn cryfhau o ddydd i ddydd. 

‘Rwyf newydd ddeall hefyd bod un o’r plant, Nia James, wedi bod yn wael yn ddiweddar ac adre o’r ysgol ers tair wyth-

nos. Gobeithio y bydd hithau’n gwella’n fuan iawn. 

Mae’n dda deall bod un arall o’n ffyddloniaid, Mrs Laura Lloyd Jones, yn gwella’n foddhaol iawn ar ôl derbyn llawdrini-

aeth i’w chalon yn Ysbyty Broadgreen, Lerpwl ac mae ei brawd, Mr John Jones hefyd wedi cael triniaeth yn ddiweddar 

yn Ysbyty  Maelor ac yn ôl erbyn hyn yng Nghefn’Rodyn. Dychwelodd Mrs Gaynor Roberts  adre hefyd ar ôl cael llaw-

driniaeth yn Ysbyty Maelor ac mae Mr Wyn Jones yntau wedi cael llawdriniaeth ar ei lygaid. Anfonwn ein cofion cynhe-

saf a’n dymuniadau da atynt bob un a hefyd at y rhai ohonoch sydd heb fod mewn iechyd rhy dda y dyddiau hyn. 

Cydymdeimlwn yn ddwys â Mr Tomi Davies yn ei brofedigaeth ddiweddar o golli chwaer annwyl  - y trydydd o’r teulu 

agos iddo’u colli o fewn blwyddyn. 

Fe gollwyd cyfle i longyfarch un o’n blaenoriaid ar ddathlu penblwydd go arbennig yn ddiweddar! ‘Roedd Mr Terry 

Lloyd yn cyrraedd oed yr addewid yn ystod mis Tachwedd. Llongyfarchiadau calonnog iddo. Mae’r bobl sy’n cyrraedd  

yr oedran yma yn amlwg yn mynd yn iau yn lle mynd yn hŷn! 

Mae nifer o’n pobl ifanc bellach mewn oed i gael eu derbyn yn gyflawn aelodau. Bwriadaf gychwyn Dosbarthiadau Der-

byn yn y Flwyddyn Newydd ac fe fyddwn yn gwerthfawrogi pe bae’r rhai sydd am gael eu Derbyn yn Gyflawn 

Aelodau yn dod i gysylltiad â mi erbyn dechrau Ionawr er mwyn i ni gael trefnu dyddiadau hwylus i’r dos-

barthiadau. 
Boed i wir lawenydd a Hedd y Nadolig fod yn rhan i bob un ohonoch. 

Yn gywir iawn, 

       MeganWilliams 

Rhifyn 101 

OEDFAON MIS RHAGFYR 
Dydd Sul, Rhagfyr 6ed.     Bore: Bugail - “Myfyrdod ar Fair”– Gweinyddir Y Cymun Sanctaidd 
                                             Hwyr: Gwasanaeth Carolau Undebol yng Nghapel Judah 
Dydd Sul, Rhagfyr 13eg:   Bore a Hwyr: Parch John Owen, Rhuthun 
Dydd Sul, Rhagfyr 20fed: Bore: Gwasanaeth Nadolig y Plant 
                                             Hwyr: Naws y Nadolig gan Aelodau’r Gymdeithas 
Dydd Sul, Rhagfyr 27ain: Bore’n unig: Oedfa Deuluol 
Cofiwch am y Gwasanaeth Arbennig a’r Cymun Fore Dydd Nadolig am 9.30a.m. 
Cofiwch hefyd am y Cyfarfodydd Gweddi dechrau’r flwyddyn - Nos Lun, Ionawr 4ydd, nos Fawrth, Ionawr 
5ed (Y Gymdeithas) a nos Iau, Ionawr 7fed (Undebol) 



CYFARFOD COMISIYNU GWENNO TEIFI 
Cafwyd noson i’w chofio yn Salem nos 

Fawrth, Tachwedd 10fed pan gyn-

haliwyd Cyfarfod Comisiynu Gwenno 

Teifi yn Swyddog Ieuenctid gydag Egl-

wys Bresbyteraidd Cymru yn Henaduri-

aeth Gorllewin Gwynedd, Cylch 

Meirionnydd ac yng Ngogledd Cymru. 

’Roedd y Festri eang yn llawn gryn 

ddeng munud cyn amser dechrau gyda 

phobl wedi teithio o wahanol rannau o’r 

Henaduriaeth ynghŷd â theulu a llu o gy-

feillion Gwenno o wahanol rannau o 

Gymru. Arweiniwyd yr addoliad afi-

aethus ar gychwyn y cyfarfod gan y Dr 

Owain Edwards ac Andras Iago a gosod-

wyd cywair y cyfarfod gyda geiriau yr 

emyn cyntaf; “Safwn a chodwn ein cân / 

Cans llawenydd ein Duw yw ein nerth”. 

Ac yn wir,’roedd y llawenydd hwn yn atseinio yn y moliant. Yna daeth y Parch Gwyn Rhydderch, Cyfar-

wyddwr y Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid ymlaen i adrodd hanes yr alwad ac i gyflwyno Gwenno. Pan ym-

geisiodd Gwenno am y swydd ’roedd yn gweithio yn y Tŷ Cenhadol yn Amsterdam a bu’n rhaid iddi hed-

fan i Gaerdydd i gael ei chyfweld.  Oherwydd bod niwl trwchus ’roedd yr awyren yn gorfod aros ei thro i 

lanio ac roedd hi gryn ddwyawr yn hwyr erbyn i Gwenno gyrraedd ei chyfweliad. Ond er gwaetha’r 

cychwyn anffodus yna fe ddaeth yn glir inni’n fuan bod yma ferch ifanc arbennig iawn, yn hoffus a siriol, 

yn gadarn ei barn, yn fwrlwm o frwdfrydedd  ac egni a’i chariad at yr Arglwydd Iesu yn disgleirio trwy 

bopeth a wnai ac a ddywedai.  Mynegodd y Llywydd, Y Barchedig Megan Williams, ei llawenydd o gael 

comisiynu Gwenno i’r gwaith – gwaith y mae hi eisoes wedi ymdaflu iddo yn gydag afiaeth.( Mae hi eisoes 

wedi sefydlu Clwb Ieuenctid Cristnogol yn Nolgellau ac yn cychwyn un arall yn Nyffryn Ardudwy ganol 

Tachwedd. Bydd yn dechrau ar y gwaith yn ardaloedd Tywyn a Ffestiniog ddechrau’r flwyddyn nesaf.) –  

Yna safodd y gynulleidfa gref i’r Comisiynu ac i fod yn dystion i’w hymrwymiad. 

Tro Gwenno ei hun i ymateb oedd hi wedyn a chyflwynodd ei thystiolaeth gyda hiwmor a didwylledd 

amlwg. Adroddodd fel y daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist pan yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberyst-

wyth ac wrth i’r adnabyddiaeth ddyfnhau, ac o ddod i amgyffred maint ei gariad Ef tuag atom ni,  fe 

benderfynodd gyflwyno’i bywyd iddo. Teimlai ei bod wedi ei  harwain i’r gwaith gyda phobl ifanc ac y 

mae ar dân i gyflwyno yr Iesu rhyfeddol – “amazing”! -  hwn i bawb.  Offrymwyd gweddi gywir dros 

Gwenno a’i gwaith gan un o’i chyfeillion coleg, Andras Iago ac wedi inni ganu am ‘y cariad fel y moroedd 

a’r tosturiaethau fel y lli’ daeth Rhys Llwyd, un arall o’i chyfeillion coleg, ymlaen i gyflwyno’r Gair. Tys-

tiodd yntau’n huawdl i gariad Duw yn Iesu Grist – ac anogodd ni’n daer i roi’n hunain yn Ei Law. ’Tydi hi 

ddim yn ddigon ei ganmol a’i gymeradwyo’n unig, meddai.  Rhaid i ni roi’n bywydau yn ei law ac ymroi o 

ddifrif i gerdded Ffordd Bywyd yn ei gwmni a rhoi ein hunain i’w ewyllys. 

Estynwyd Croeso’r Henaduriaeth, yn arbennig Cylch Meirionnydd i Gwenno gan Mr Edward Owen, Dyf-

fryn Ardudwy a chroeso’r Gwasanaeth Plant a Ieuenctid gan y Cyfarwyddwr. Yn absenoldeb anorfod Y 

Parch R O Roberts, Llywydd Pwyllgor Bywyd a Thystiolaeth yr Henaduriaeth, estynwyd croeso i Gwenno 

ac offrymwyd gweddi ddwys dros y gwaith gan ein Hysgrifennydd Cyffredinol, Y Parch Ifan Roberts.  

Daethpwyd a’r cyfarfod i ben trwy ymbil ar gân: “Air disglaer Duw dyro d’olau i Gymru heddiw, Tyrd Ys-

bryd Glân rho dy dân i ni…” ‘Roedd chwiorydd croesawus Salem wedi paratoi 

lluniaeth ysgafn ar gyfer pawb a chafwyd orig i gyfeillachu a sgwrsio uwch 

paned cyn troi am adre. Yn sicr cawsom gyfarfod  i’n hysbrydoli , yn llawn go-

baith a llawenydd Efengyl Iesu Grist.. Noson Lawen yng ngwir ystyr y gair! 

Gweddiwn dros Gwenno, y bydd ei brwdfrydedd dros ei Harglwydd yn heintus 

ac y bydd ei gwaith yn dwyn ffrwyth. 

Y Barchedig Megan Williams, y Parchedig Gwyn Rhydderch,   

Gwenno Teifi a Rhys Llwyd 

Canu Carolau Undebol o gylch y Goeden ar Sgwâr Eldon,  
Brynhawn Iau, Rhagfyr 17eg am 4.30p.m. Croeso Cynnes i Bawb. 



CYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL SALEM 

Noson yng ngofal Mr Gerallt Hughes oedd yn y gymdeithas nos Iau, Hydref 22ain ac ef a cyflwyn-

odd dri o aelodau’r Eglwys i sôn am “Bro fy Mebyd”. Dr John Watkin Jones agorodd y noson ac er 

ein bod yn meddwl amdano fel Cardi, blwyddyn yn unig y bu’n byw yn Aberystwyth gan iddo sy-

mud gyda’i rieni i Maidenhead yn ystod y tridegau. Yna, pan yn saith oed, symododd y teulu i Ab-

erdeen ac yno y bu nes iddo fynd i’r coleg. Ond, oherwydd iddo dreulio bron bob gwyliau haf ar 

fferm ei daid a’i nain ger Llanilar ac un tymor cyfan yn yr ysgol leol, llwyddodd i ddysgu darllen 

ac ysgrifennu Cymraeg. Soniodd am yr amser hyfryd a dreuliodd yno yn helpu gyda’r godro a’r 

corddi a’r dyletswyddau eraill ac fel y byddent yn cerdded milltir a hanner i’r capel ac yn ôl 

deirgwaith bob Sul.                                                                                                                                                     

Dewisodd Mr Terry Lloyd sôn am y newidiadau yn Arthog ers y pumdegau. Sawl adeilad wedi cau 

bellach – tri capel, y siop, yr ysgol a’r orsaf drên; 9 o’r 12  tŷ teras bellach yn eiddo i Saeson a’r tir 

amaethyddol rwan yn cael ei ffermio gan ddau amaethwr yn unig. Yna, ar ôl symud i Fryncoedifor 

ganol y pumdegau cafodd cyfle i berthyn i gôr William Edwards Tŷ Cerrig a Pharti Eiddon dan 

ofal H.R Jones a rhywbeth ymlaen yn yr ardal bron bob nos. 

Aeth Mr Bryn Williams Jones â ni ar ddaith ddaearyddol drwy fro ei febyd gan ddechrau ar waelod 

yr Oakley Drive gan ein tywys i fyny Ceunant Sych i gyfeiriad Tanygrisiau ac yna ymlaen i gy-

feiriad Bwlch Gorddinan. Oddi yno, aeth â ni o amgylch chwareli niferus y fro gan adrodd peth o’u  

hanes. Soniodd hefyd am ysgolion a chapeli’r ardal ac mae’n amlwg fod dirywiad y capeli a’r 

gymdeithas a arferai fodoli yn loes calon iddo. Y peth a ddaeth yn amlwg yn ei sgwrs oedd ei ga-

riad angerddol tuag at ei fro enedigol. 

Nos Iau, Tachwedd 12fed 
Fel daearyddwr, addysgwr, prifathro, blaenor, dat-

geinydd, cyfansoddwr, bardd, awdur, beiriniad, dar-

lledwr… yn wir fel “Cymwynaswr cenedl” y 

cyflwynodd Llywydd y noson Mr Gerallt Hughes, 

ein gŵr gwâdd sef Dr Aled Lloyd Davies. Rydym i 

gyd yn gyfarwydd ag Aled Lloyd Davies ond yn 

ystod y noson cawsom gipolwg y tu ôl i’r dyn cy-

hoeddus. Ar ddechrau ei sgwrs soniodd am ei deulu 

ac er nad yw yn cofio yr un taid na nain, mae cef-

ndir y teulu a hel achau yn bwysig iawn iddo. Byddai wedi bod wrth ei fodd pe bai wedi gallu cy-

farfod ei daid (ochr ei fam ) i gael ei hanes pan fu raid iddo dreulio dwy noson  yn y carchar oher-

wydd ei fod yn un o’r arweinyddion adeg Rhyfel y Degwm. Yn Y Brithdir y ganwyd Aled Lloyd 

Davies ac yr oedd y neuadd yn ganolfan gymdeithasol bwysig yn y cyfnod hwnnw. Cofiai William 

Edwards Rhydymain yn canu penillion yno ac yn creu’r fath argraff arbennig arno fel y byddai yn 

canu cerdd dant wrth fynd efo’i dad yn y car – ei dad oedd y delyn! Wedi cyfnod o fyw yng 

Nghorwen, mynd i’r Brifysgol yn Aberystwyth i astudio daearyddiaeth, gwneud dwy flynedd o 

wasanaeth milwrol a dod yn ôl i Ddolgellau ganol y pumdegau i weithio fel clerc yn adran gyllid 

Cyngor Sir Feirionnydd. Ond doedd y gwaith ddim wrth ei fodd ac aeth i ddysgu i Birkenhead cyn 

symud wedyn i Ysgol Brynhyfryd Rhuthun. Yn ystod y cyfnod yma daeth yn arweinydd ar Feibion 

Menlli a soniodd  am yr hwyl a’r  tynnu coes a gawsant wrth ddiddanu ar hyd a lled   (drosodd) 

Y Baban 

I Fair ni roddaf eiriau - uchel iawn,  

Ei chlod yw’r cadachau; 

Y Brenin ar ei gliniau, 

Efô yw’r un i’w fawrhau. 

                                                            O.M. Lloyd 



Cymru am bron i ddeugain mlynedd. Byddwn yn 

cofio’r straeon difyr am Duke of Wellington ger 

Bryncoedifor a hanes y daith yn ôl o Rio de Janeiro 

gyda Miss World am amser hir! 

Nos Iau, Tachwedd 19eg 
Croesawyd un o ffrindiau Salem atom nos Iau, Hy-

dref 19eg sef Ifor Griffiths, Lerpwl (Bontddu gynt). 

Mae Ifor Griffiths (gweler dde) wedi bod gyda ni 

o’r blaen ac yr oedd cryn edrych ymlaen at ei ddar-

lith ar “Cyfansoddwyr Cristnogol” gan ei fod yn 

siaradwr mor huawdl a diddorol. Croesawyd ef gan 

ei ffrind, sef Miss Ann Evans a oedd yn athrawes 

yn Lerpwl pan oedd ef yn brifathro yno. Aeth â ni 

ar daith drwy y cyfnodau pwysig yn natblygiad 

cerddoriaeth drwy’r oesau gan ganolbwyntio ar y tri cyfnod cynharaf a chwarae darnau perthnasol o 

gerddoriaeth. Yn yr Oesoedd Canol, y gerddoriaeth a glywid yn y mynachlogydd oedd llafar-ganu 

syml, di-gyfeiliant. Roedd dylanwad Pâb Gregory (560-604) yn amlwg iawn yn y cyfnod hwn gan 

iddo fynnu bod cerddoriaeth i gael ei 

glywed yn y gwasanaethau. Hyd hed-

diw, gelwir y math yma o ganu yn 

“llafar-ganu Gregoraidd”. Erbyn Cyf-

nod y Dadeni roedd dylanwad Eglwys 

Rhufain yn llai wrth i’r diwygiad Protes-

tanaidd o dan arweiniad Martin Luther 

fynd o nerth  i nerth. Yn yr eglwysi 

dechreuwyd canu offeren a oedd yn dan-

gos adeiladwaith gerddorol gyda harmo-

ni ac amrywiaeth emosiwn ac un o gerd-

dorion amlycaf y cyfnod hwn oedd Jos-

quin Desprez o Fflandrys. Yna, yng 

nghyfnod y Baroc (1600-1750)  datbly-

godd cerddoriaeth ymhellach drwy i of-

ferynnau megis clavichord,  organ a 

cherddorfa fach gael eu defnyddio  

mewn gwasanaethau. Roedd y gerddori-

aeth hefyd yn addurniadol iawn, yn 

lliwgar ac yn llawn emosiwn. Dyma 

gyfnod y cyfansoddwyr mawr megis 

Vivaldi, J.S.Bach a Handel. Cyfan-

soddwyd oratorios oedd yn cyfleu hanes 

gwŷr o’r Hen Destament a chantatas 

niferus iawn, gan fod Bach ar un cyfnod 

yn cyfansoddi un bob wythnos ar gyfer y 

gwasanaeth boreol yn ei eglwys leol. 

Clywsom rai o’r cytganau enwog allan 

o’r Meseia gan Handel a rhyfeddu un-

waith eto at y campwaith cerddorol sydd 

yn dal mor gyffrous heddiw ag yr oedd 

pan gyfansoddwyd ef.  

Mrs Eira Williams a’i merch Rhian yn cyflwyno bwrdd 

derw hardd i eglwys Salem trwy law y Barchedig Megan 

Williams, er côf am ein cyfaill annwyl, y diweddar Mr 

Alun Williams. Ar y plac ar flaen y bwrdd gwelir y geiriau 

o waith Mr Dafydd Wyn Jones, Cwmlline: 

“I’w weinidog cefnogwr - I’w Salem 

Y selog addolwr” 


