
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS TACHWEDD 2009 

Annwyl Ffrindiau 

 

Mae Tymor yr Hydref yn ei anterth a chyfnod y cyrddau Diolchgarwch yn tynnu i’w derfyn – fel 

hyn mae’r Parch T J Davies yn cyfeirio at yr hen arferiad o gynnal cyfarfodydd Diolchgarwch.  “Fel yr 
aeddfeda’r dail ar y coed, daw plwc o ddiolch blynyddol i galon pechadur a sant. Ac mae Salem, Sant Mair a 
Seion(B), chware teg iddynt, yn trefnu cyfle i droi diolch ardal yn gorws o foliant i’r Rhoddwr daionus” 
A ‘doedd eleni ddim yn eithriad. Cawsom oedfaon diolchgarwch bendithiol iawn yn Salem a mawr yw’n diolch i Aro-

lygydd yr Ysgol Sul, Mrs Eirian Davenport, am drefnu oedfa hyfryd iawn ei naws dan arweiniad y plant a’r ieuenctid 

yn y bore ac i Mr Dwyryd Williams am ei anerchiad diddorol ac addysgiadol. Diolch yr un mor gynnes i Mr Aelwyn 

Gomer Roberts, Mrs Mona Hughes, Mr Gareth Roberts, Mrs Llinos Cadwaladr a Mr Peter Jones am eu harweiniad 

hynod fendithiol yn oedfa’r hwyr – ac `roedd yn destun diolch ychwanegol cael gweld Mrs Gaynor Roberts yn ôl wrth 

yr organ unwaith eto! Gresyn yn wir na fyddai cynulleidfa’r oedfa hon wedi bod  mor deilwng a chynulleidfa oedfa’r 

bore. Mi gefais i’r fraint o wasanaethu mewn oedfaon diolchgarwch yn y Parc ac yn Gyfylliog, ger Rhuthun yn ystod 

yr wythnos aeth heibio a chael y profiad hyfryd  - ac anghyffredin, bellach, ysywaeth, - o arwain cynulleidfa o bob 

oed, gan gynnwys cynrychiolaeth deilwng iawn o famau a thadau! a phlant a phobl ifanc yn eu harddegau cynnar yn y 

ddau le. ‘Roedd yn brofiad calonogol, oedd yn rhoi gwir ymwybyddiaeth o’r eglwys yn cyfarfod fel teulu. 

 

Ar ddiwedd Oedfa Croeso’n Ôl ar Fedi 25ain cawsom ymgynull yn y Festri i fwynhau paned a sgwrs a chael cyfle he-

fyd i  edmygu’r bwrdd derw hardd a roddwyd  er côf am y diweddar annwyl Alun Williams gan ei briod Eira a’u 

merch, Rhian a’r teulu. Rydym yn wir ddiolchgar i Eira a Rhian am y rhodd arbennig yma i gofio am un wnaeth gyfra-

niad mor enfawr i Salem ac un sy’n fyw iawn yn ein côf o hyd. 

 

Bellach mae dau gyfarfod cynta’r Gymdeithas wedi eu cynnal gyda Pharti Llonnod yn ein diddori’n hynod o swynol 

yn y cyfarfod cyntaf a’n ‘poetau ni ein hunain’ yn hel atgofion difyr am Fro eu Mebyd yn yr ail.  Mae dau gyfarfod o’r 

Clwb Ieuenctid Cristnogol CIC hefyd wedi eu cynnal yn y Festri dan arweiniad Gwenno Teifi sydd, erbyn hyn , yn 

dechrau cartrefu yn ein `mysg. Bydd Cyfarfod  arbennig dan nawdd Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd i gomisi-

ynu Gwenno fel Gweithiwr Ieuenctid yng Ngorllewin Meirionnydd/ Gogledd Cymru yn cael ei gynnal yn Salem 

ar nos Fawrth, Tachwedd 10fed am 7 p.m. Mae’r Cyfarfod yn agored i bawb. Dewch yno’n llu. Bydd yn ffordd 

o ddangos cefnogaeth i Gwenno. 

 

Gan bod Cyngerdd Côr yr Eisteddfod yn cael ei gynnal yn Ysgol y Berwyn nos Sul, Tachwedd 1af ni chynhelir Oed-

fa’r Hwyr. Gan mai Oedfa Cymun Undebol yn Eglwys Sant Mair oedd hon i fod rydym wedi ei hail drefnu yn Eglwys 

Sant Mair nos Sul, Tachwedd 22ain.  

 

Anfonwn ein cofion atoch chi sydd heb fod mewn llawn iechyd ac yn gaeth i’ch cartrefi neu yn yr ysbyty leol. Yn 

ystod y mis bu’n rhaid i Mrs Menna Reed dderbyn triniaeth lawfeddygol arall ar beth brys yn Ysbyty Maelor. Mae’n 

dechrau atgyfnerthu erbyn hyn ac anfonwn ein dymuniadau gorau iddi am adferiad llwyr. Mae’r Mri Edward Williams, 

Bontddu ac Emrys Roberts, Rhos y Garreg wedi derbyn triniaethau llawfeddygol a da cael cofnodi eu bod yn gwella’n 

dda. Pob dymuniad da hefyd i Mr Elis Hughes sydd wedi dechrau ar gwrs o driniaeth yn ddiweddar. 

                               Yn bur, 

                            MeganWilliams  

Rhifyn 100 Penblwydd hapus i’r  

daflen fisol yn 100 oed! 

OEDFAON MIS TACHWEDD 

Dydd Sul, Tachwedd 1af: Bore’n unig: Bugail. Gweinyddir y Cymun Sanctaidd 

Dydd Sul, Tachwedd 8fed:Bore a Hwyr: Parch Ddr John Tudno Williams 

Dydd Sul, Tachwedd 15fed:Bore a Hwyr: Parch Eifion Jones 

Dydd Sul Tachwedd 22ain: Bore: Parch Iwan Llewelyn Jones; Hwyr: Uno yn Sant Mair i’r Cymun Unde-

bol: I Bregethu: Parch Iwan Llewelyn Jones 

Dydd Sul, Tachwedd 29ain: Bore a Hwyr: Parch M P Morris 



                       GAIR GAN GWENNO TEIFI 

                   Clwb CIC Dolgellau 

Dros ugain o bobl ifanc egniol. Gemau. Tuck siop. Pŵl. Hoci iâ (bwrdd!). Llawer o sŵn. Ffilm a 

sgwrs. A thema ‘Dechrau Newydd’. Dyna oedd y clwb ieuenctid cyntaf ac yr un math o beth oedd 

nos Fercher diwethaf yn yr ail glwb, ynghyd â’r thema ‘School of Rock’. 

Bwriad y clwb yw i gynnig cyfle ar wahan i’r ysgol a’r ysgol sul i bobl ifanc bl.6-10 sy’n perthyn i 

gapel neu sydd heb unrhyw gysylltiad o gwbl, i ddod at ei gilydd o nifer o bentrefi gwahanol i gael 

hwyl ac i ddysgu mwy am Iesu. I ddangos, beth bynnag yw eu cefndir, a beth bynnag yw eu meddyliau ynglŷn a 

chapel a Christnogaeth, mae Iesu yn gyfoes ac yn hollol berthnasol i’w bywydau. `Dyw Iesu ddim yn ddiflas. 

Mae’r nesaf ar ôl hanner tymor ar yr 11eg o Dachwedd. Dwedwch wrth bawb! 

HYSBYSEB 

Yn galw ar holl aelodau’r capel...Os ydych am gael gwared ar unrhywbeth - pethau cyffyrddus i eistedd arnynt, 

teledu, consoles, gemau ac offer chwaraeon, neu unrhywbeth fyddai o ddefnydd i ni fel clwb ac i wneud y festri yn 

fwy ‘teenager friendly’ bydd croeso mawr a diolch!  

CYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL SALEM 

Nos Iau Hydref 8fed daeth Parti Llonod o gyffiniau’r 

Bala atom i Salem i agor tymor newydd y Gymde-

ithas. Sefydlwyd y parti o ugain o ferched dair 

blynedd yn ôl o dan arweiniad medrus Arfon Williams 

a chafwyd noson werth chweil yn eu cwmni. Mae Ar-

fon yn ddatgeinydd cerdd dant arbennig iawn, yn enil-

lydd cenedlaethol a bellach mae hefyd yn feirniad 

cenedlaethol. Ef hefyd gafodd y fraint o ganu  cywydd 

croeso R.O.Williams yn Eisteddfod Meirion a’r Cyf-

finiau eleni a chawsom ninnau gyfle unwaith eto i’w 

glywed yn Salem nos Iau. Canwyd amrywiol alawon 

gwerin, cerdd dant, emynau a chaneuon poblogaidd 

megis Ffarwel i Blwy’ Llangower, Tryweryn (Gerallt 

Lloyd Owen), Ar  noson fel hon (Pum Diwrnod o 

Ryddid) a Cariad Bydd yn Addfwyn (Y Cylch). Caf-

wyd hefyd unawdau gan Arfon a Nerys  a deuawd gan 

Eleri Jones ac Eirian Thomas (Brithdir).  

Cyfeiliwyd i’r parti gan ddwy gyfeilyddes ddawnus 

iawn sef  Nia Roberts ac Eirian Jones. Llywydd y  

noson oedd Mrs Nerys Roberts a hi hefyd a dalodd y 

diolchiadau am noson arbennig iawn. 

CYFARFOD DIOLCHGARWCH  Y PLANT 

Bore Sul, Hydref 11eg, roedd y gwasanaeth yng 

ngofal y plant a’r bobl ifanc a daeth cynulleidfa 

deilwng iawn ynghyd i dalu diolch unwaith eto i’r 

Creawdwr am ei haelioni tuag atom eleni. Aro-

lygwraig yr Ysgol Sul, sef Eirian Davenport oedd 

wedi llunio’r gwasanaeth gyda gweddill yr athra-

won a’r rhieni yn ei chynorthwyo. Thema ganolog 

yr oedfa oedd sylwi ar weithgarwch creadigol 

Duw o’n cwmpas ym myd natur ac yn y cread ac 

hefyd ynom ni. Wedi i’r plant gyflwyno eu 

ffrwythau, cyflwynwyd a diolchwyd drwy 

gyfrwng penillion am fara, pysgod, dŵr glân, glo a 

chynhesrwydd. Cafwyd nifer o berfformiadau hy-

fryd gan y plant sef unawdau gan Mared a Rhys, 

deuawd gan Sian Eleri a Glesni, unawd ar y delyn 

gan Nia a deuawd corn o “Cofiaf amdanat Ti” gan 

Steffan a John gyda’u chwaer Ffion wedi adrodd 

geiriau’r emyn yn gyntaf. Cyflwynwyd yr emynau 

“Anfonodd Iesu fi” a “Mi benderfynias i ddilyn 

Iesu” yn wych iawn gan y parti plant sef Nia, 

Owain, Glesni, Mared, Ffion, John, Steffan, To-

mos, Sion, Marged, Osian, Sion a Dylan. 

Cyflwynwyd gweddïau ac emynau gan Sarah, Sian 

a Catrin a chymerwyd rhan hefyd gan y mamau sef 

Rhiell Elidir, Gwenan Owen, Helen Parry, Helen 

Jones, Lona Davenport ac Eirian Davenport.  Yr 

organyddes oedd y Barchedig Megan Williams a 

chyfeiliwyd i’r plant gan Mrs Nerys Roberts. An-

erchwyd y plant gan Mr Dwyryd Williams. 

Rhanwyd rhoddion y plant o ffrwythau’r ddaear 

ymysg henoed a chleifion y dref. 

CYFARFOD COMISIYNU GWENNO TEIFI 

yng Nghapel Salem 

am 7 o’r gloch  

Nos Fawrth, Tachwedd 10fed 
Dewch yn llu i groesawu  

Gwenno ac i ddangos eich  

cefnogaeth iddi hi 

a’r fenter gyffrous hon 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, Mr JOHN CADWALADR 

Fel y gwyddoch i gyd rwy'n siwr, mae diwedd 

blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar 31ain o Ragfyr. 

Gan ein bod ar drothwy mis Tachwedd, fe hoffwn eich 

atgoffa chi i wneud eich cyfraniadau erbyn diwedd 

Rhagfyr neu y 10ed o Ionawr fan bellaf, os gwelwch 

yn dda. Mae disgwyl i adroddiad Eglwys Salem fod ar 

gael erbyn Chwefror ac os yw'r llyfrau'n hwyr yn 

cau,mae yn rhoi pwysau enfawr ar swyddogion 

yr Eglwys a'r argraffwyr i gadw i'r amserlen. Diolch am 

eich cydweithrediad. 

Fe gofiwch i ni amcangyfrif bod angen cyfraniadau o 

£122 yr aelod er mwyn sicrhau fod digon o arian ar gael 

i wneud y Cyfraniad Cyfundebol o £104 yr aelod a he-

fyd cyfarfod â threuliau dydd i ddydd Salem.  

Os dymunech wybod beth yw cyfanswm eich cyfraniad 

hyd yn hyn eleni, mae croeso i chwi fy ffonio ar 01341 

423741. 


