
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS CHWEFROR  2010 

Annwyl Ffrindiau 

Mae mis Ionawr yn ffarwelio â ni fel y cyrhaeddodd – dan garped ( llawer llai trwchus!) o eira. A digon prin, o 

gymharu â’r blynyddoedd diwethaf,  yw’r arwyddion bod y gwanwyn ar ei ffordd. Ond fel erioed, mae gwan-

wyn yn sicr o ddilyn pob gaeaf, waeth pa mor hirlwm y bo, ac mae’r un peth yn wir am wanwyn Duw yn dilyn 

gaeaf ysbrydol yn ogystal! 

 

Er gwaetha’r rhew a’r eira llwyddasom i gynnal pob cyfarfod yn Salem ag eithro Cyfarfod Gweddi’r Gymde-

ithas.  Mentrodd criw teilwng iawn i Gyfarfod Gweddi nos Lun gynta’r flwyddyn a chawsom gyfarfod bendi-

thiol a chynnes yn yr ‘oruwchystafell’. Diolch i’r rhai gymerodd ran. Oherwydd trafferthion gyda’r boiler, er 

gwaethaf ymdrechion glew Mr Sulwyn Jones, bu’n rhaid cynnal nifer o oedfaon yn y Festri’n ddiweddar. 

Ymddengys bod yr oerni’n gallu effeithio ar systemau twymo hefyd! Eto, ar yr ochr gadarnhaol,  mae 

rhywbeth yn braf iawn bod yn addoli mewn Festri lawn ac mae gennym bellach le addas i gynnal ysgol Sul y 

plant yng nghefn y Festri pan fo raid! 

 

Diolch i Arolygwr yr Ysgol Sul, Mrs Helen Jones a’r mamau am drefnu i’r hen blant fynd i ddifyru trigolion 

Cefn ’Rodyn yn ystod mis Ionawr. Fe werthfawrogwyd yr ymweliad yn fawr.  

 

Fe anghofir maes o law am eira Ionawr 2010 ond mi fydd trychineb erchyll y ddaeargryn fawr yn Haiti’n aros 

yn hir iawn yng nghôf y byd. Mae’n amhosibl i ni ddirnad yn llawn ehangder a dwyster y dioddefaint na maint 

y dinistr. Mae’n dda gweld yr elusennau mawr oedd eisoes yn gweithio yn Haiti yn dod at ei gilydd i geisio 

helpu’r trueiniaid yno a ’does ond gobeithio y daw rhyw ddaioni o ymateb hael trigolion a llywodraethau 

ledled y byd ac y cânt gymorth i ail adeiladu cartrefi ac adeiladau a chymdeithas fydd yn fwy abl i wrthsefyll 

daeargrynfeydd yn y dyfodol. Fe wnaed casgliad at Apêl Haiti yn oedfaon 17eg a 24ain Ionawr yn Salem ac 

mae’n braf cael cyhoeddi bod ein trysorydd, Mr John Cadwaladr, wedi anfon £600 i’r Apêl. 

 

Yn ystod y mis bu farw Mrs Olwen Hughes,  Llys Myfyr, a fu’n hynod o ffyddlon i’r oedfaon yn Salem gydol 

y blynyddoedd maith. ’Roedd yn loes iddi fethu mynychu’r oedfaon y blynyddoedd diwethaf yma oherwydd ei 

llesgedd. Estynnwn ein cydymdeimlad dwys â Miss Margaret Evans, ei nith a fu’n fawr ei gofal amdani ac â’r 

teulu yn Nhrawsfynydd. 

 

Anfonwn ein cofion hefyd at Mrs Megan Parry sydd yn Ysbyty Gyffredinol Llandudno a dymunwn iddi ad-

feriad buan. Cafodd Mrs Laura Lloyd Jones ddychwelyd gartref wedi cyfnod yn Ysbyty’r Dref i gryfhau yn 

dilyn ei llawdriniaeth. Mae wedi dychwelyd i Ysbyty Wrecsam –  am gyfnod byr, gobeithir. Anfonwn ein 

cofion a’n dymuniadau da iddi hithau. Pob dymuniad da hefyd i’r rhai ohonoch sydd yn wael gartref. 

 

Ar nodyn llawen mae dwy o’n ffyddloniaid yn dathlu penblwydd arbennig iawn yn ystod mis Chwefror. 

Llongyfarchiadau a Phenblwydd Hapus Iawn i Mrs Marvin Baker a Mrs Wena Jones. 

                          Yn gywir iawn, 

                         MeganWilliams 

Rhifyn 103 

OEDFAON MIS CHWEFROR 
Dydd Sul, Chwefror 7fed. Bore a Hwyr: Bugail. Cymun yn Oedfa’r Bore 

Dydd Sul, Chwefror 14eg. Bore a Hwyr: Parch Philip de la Haye, Y Bala 

Dydd Sul, Chwefror 21ain. Bore: Y Barch Olwen Williams. Hwyr: Teuluol 

Dydd Sul, Chwefror 28ain. Bore a Hwyr: Parch Dafydd Owen 



 Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
Nos Iau, Chwefror 4ydd am 7p.m.  Noson yng ngofal Eirian Davenport, Helen Parry a Rhiell Elidir 

Nos Iau, Chwefror 18fed am 7p.m. ‘Eira Mawr 1947’ gydag  Aelwyn Gomer Roberts.  Llywydd: Mrs 

Iola Davenport 

Y FFORDD YMLAEN YN SALEM - APÊL GAN EIN GWEINIDOG 
I’r dyfodol `rydym yn mynd i orfod dibynnu fwyfwy ar ein haelodau i gynnal ad-

doliad. Gobeithiwn allu llunio rhestr o wirfoddolwyr fyddai, fesul dau neu ddwy, neu 

yn unigol,  yn barod i lunio a threfnu gwasanaeth. Yna, pan gyfyd yr angen bydd 

gwasanaethau ar gael yn barod i’w trefnu. Os ydych yn barod i gyfrannu i fywyd yr 

eglwys yn y ffordd yma a fuasech cystal â rhoi’ch enw i’r gweinidog neu un o’r 

swyddogion, os gwelwch yn dda.  

CYFRIF EIN BENDITHION 2010 

Gweddi Cymorth Cristnogol ar gyfer Y Grawys 

DAD CARIADUS 

Fe anghofiwn yn aml am dy roddion 

i ni, 

a’u hanwybyddu yn ddyddiol. 

Dysg ni i edrych o’r newydd, 

a gweld drwy dy lygaid di 

gan ymateb yn hael i’r hyn a welwn. 

Ac fe anghofiwn yn aml y rhai sy’n 

ymdrechu – 

y rhai sydd â’u hangen mwyaf 

ar goll yn ein cyfoeth ni. 

Dysg ni i edrych o’r newydd, 

a gweld drwy dy lygaid di 

Fe roddaist yn hael. Helpa ninnau i 

roi’n hael. Amen 

APÊL DAEARGRYN HAITI  
CODI £600 YN SALEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y mae Garr ac Aprosifa,sef partneriaid Cy-

morth Cristnogol yn Haiti wedi bod yn dosbar-

thu bwyd a moddion yn Port-au-Prince.  

Daw Dorotie a’i mab naw mis oed i glinig 

Aprosifa yn ddyddiol i dderbyn pryd o fwyd. Y 

dyddiau hyn mae’r ddau ohonynt yn cysgu yn 

yr awyr agored. Collodd ei gŵr a’i chartref yn 

y daeargryn.  

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL - ADRODDIAD 
Nos Iau Ionawr 21ain, daeth y Cynghorydd Dafydd Lloyd Hughes o Flaenau Ffes-

tiniog atom.  Testun y noson oedd “O’r gorffennol i’r presennol” a chawsom hanes 

taith ei fywyd hyd yma.  Fe’i ganwyd yn fab i nyrs o Lanfairfechan, ond am waha-

nol resymau teuluol fe aeth i Gartref Plant Bontnewydd pan oedd tua 4 oed. Yn y 

cartref cafodd ei adnabod fel Lloyd gan bod bachgen arall yno eisoes â’r enw 

Dafydd.  Miss Ellis oedd yn gofalu am y cartref pan aeth Dafydd yno gyntaf, ond 

ymhen dwy flynedd daeth Mr a Mrs E. Thomas yno ac mae Dafydd yn cofio yn iawn am eu gofal caredig am 

y plant.  Enillodd fathodyn aur Blue Peter am ei ddewrder yn codi ymwybyddiaeth y preswylwyr o dân yn 

gynnar un bore Sul ac yn cynorthwyo i symud y plant lleiaf allan – ond erbyn 10 y bore roedd pawb yn ei-

stedd yn eu sedd arferol yn y capel.  Arferai preswylwyr y cartref fynd am wyliau i Lanfairfechan am chwech 

wythnos bob haf  ac roedd hyn yn gyfle perffaith iddo barhau â’r cyswllt gyda’i Nain a’i deulu estyngedig. 

Bu’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Bontnewydd ac yna yn Ysgol Segontiwm, Caernarfon lle cafodd y ffug enw 

“Sambo”.  Pan ddaeth yn amser gadael yr ysgol, aeth i ddilyn cwrs nyrsio ond wedi cyfnod yn nyrsio yn Ys-

byty’r Meddwl, Macclesfield (lle cafodd y ffugenw “Taffy”) penderfynodd mai heddwas oedd am fod ac 

ymunodd â Heddlu Gogledd Cymru – yr heddwas tywyll ei groen cyntaf i ymuno â’r dasglu.  Cafodd ei anfon 

i Blaenau Ffestiniog i wasanaethu – a dyna lle bathwyd y ffugenw “Dafydd Du” sydd yn parhau hyd heddiw.  

Erbyn hyn mae Dafydd yn briod gyda 3 o blant, ac yn dal i fyw yn y Blaenau, lle bu’n Gadeirydd y Cyngor 

Tref am gyfnod.  Mae’n cynrychioli’r ardal o dan faner Llais Gwynedd ar y Cyngor Sir ac yn gweithio fel 

nyrs cymunedol gyda thîm Anabledd Dysgu Oedolion yng Ngwynedd. 

O.N. gan ysgrifenyddion y Gymdeithas - Llawer o ddiolch i Helen, Eirian a Rhiell am fod mor barod i newid 

noson ar fyr rybudd.                                                                                                                                      Ll. C. 


