
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS EBRILL  2010 

Annwyl Ffrindiau, 

Pasg Llawen i chwi. 

Crist a gyfodwyd! 

Efe a gyfodwyd yn wir! 
Gobeithio y bydd llawenydd a chyffro y gri fuddugoliaethus yna yn cyffwrdd ein calonnau y Pasg hwn ac 

yn ein cymell i feddwl o ddifrif am “Y cariad mwyaf rhyfedd fu erioed”. Pobl y Pasg oedd y Cristnogion 

cyntaf, a’u llawenydd yn gorlifo yn eu hawydd i gyhoeddi buddugoliaeth Iesu Grist ar Angau a’r Bedd. 

Pobol y Pasg ddylem ninnau fod, yn sianelau i gariad a llawenydd a gobaith Efengyl Iesu Grist lifo trwom 

i’n cymuned. 

Bellach daeth tymor y Gymdeithas a’r Seiat i ben. Diolch i bawb o’r selogion am eu cyfraniad a’u 

ffyddlondeb. 

Gyda’r daflen hon daw Adroddiad Blynyddol yr Eglwys i’ch llaw. Cymrwch ychydig amser i’w darllen. 

Fel pob Adroddiad fe ddywed lle ‘rydym yn rhagori a lle ‘rydym yn methu a lle y gallwn wneud yn well! 

Mae’n diolch yn gywir iawn i Ysgrifennydd a Thrysorydd ac Ysgrifennydd Ariannol yr Eglwys am eu 

gwaith, i’r rhai fu’n archwilio’r llyfrau ac i bob un fu mor barod i gynorthwyo mewn unrhyw fodd yn ystod 

y flwyddyn a aeth heibio. 

‘Rwyf am gyfeirio’n arbennig yma at ein horganyddes,Mrs Nerys Roberts. Oherwydd gwaeledd ei chyd-

organyddion mae’r holl waith wedi disgyn ar ei hysgwyddau hi yn ystod y misoedd diwethaf hyn ac 

‘rydym yn gwir werthfawrogi ac yn diolch am ei ffyddlondeb a’i hymroddiad siriol bob amser. Da gweld 

Mrs Gaenor Roberts yn gwella’n ddigon da i ail ddechrau cyfeilio ar y piano ac edrychwn ymlaen i’w 

gweld hithau’n esgyn i’r Organ yn fuan iawn! 

Gyda thristwch mawr ’rydym yn gorfod cofnodi marwolaeth un o’n horganyddion, sef yr hynaws Ddr John 

Watkin Jones. Daeth i Ddolgellau ar ei ymddeoliad ddeng mlynedd yn ôl wedi gyrfa ddisglair ym myd 

ymchwil i Amaethyddiaeth mewn nifer o Brifysgolion. Bu’n aelod ffyddlon gyda ni yn Salem ac ‘roedd 

wrth ei fodd yn chwarae’r Organ. ‘Roedd yn ŵr annwyl a siriol a hynod ddiymhongar a bydd yn chwith ar 

ei ôl. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’i briod, Hilary ac â’i feibion, Martin a Gareth. 

Da deall bod Mrs Megan Parry,  Mrs Mair Jones a Mr Elis Hughes wedi cael dychwelyd adre ar ôl cyfnod 

yn yr ysbyty. Edrychwn ymlaen i’w croesawu’n ôl i’n plith yn Salem yn fuan iawn. 

Llongyfarchiadau calonnog i chi’r plant wnaeth mor dda yn Eisteddfod Sir yr Urdd . Mae nifer ohonoch 

mewn partion a chorau sydd yn mynd ymlaen i’r Genedlaethol. Pob dymuniad da ichi. Llongyfarchion a 

dymuniadau gorau  hefyd i Nia James sydd yn mynd ymlaen i gystadlu ar yr unawd telyn.a Bethan Ruth ar 

yr Unawd a’r ddeuawd. 

Ein cofion cynhesaf atoch chwi sydd heb fod mewn llawn iechyd neu’n gaeth i’ch cartrefi. Boed i dangne-

fedd Duw fod gyda chwi. 

  Yn gywir iawn 

   Megan Williams 

Rhifyn 105 

OEDFAON MIS EBRILL 
Dydd Sul y Pasg, Ebrill 4ydd, Bore a Hwyr: Bugail : Gweinyddir Cymundeb yn Oedfa’r 

Bore 

Dydd Sul, Ebrill 11eg, Bore a Hwyr: Parch Pryderi Llwyd Jones, Cricieth 

Dydd Sul, Ebrill 18fed, Bore a Hwyr: Parch Dewi Morris, Penygroes 

Dydd Sul, Ebrill 25ain, Bore a Hwyr: Parch Gwenda Richards, Caernarfon 



 
COFIWCH AM OEDFAON Y GROGLITH 

10a.m. Oedfa Gymundeb Undebol yn Ebeneser 

12p.m. Gwasanaeth Awyr Agored Rhyng Enwadol ar Sgwâr y Dref 

(Ymgynnull 11.45a.m. ar y Marian i orymdeithio i’r Sgwâr) 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Swper Dathlu Gŵyl Dewi Mawrth 2010 
Nos Iau Mawrth 11eg, aeth tua thri dwsin o selogion a ffrindiau Salem unwaith eto i fwyty Meirion-Dwyfor i 

ddathlu Gŵyl Dewi. Mae yn braf iawn cael bwyd ardderchog yn cael ei weini gan fyfyrwyr serchog yn ogys-

tal â chwmnïaeth ddifyr.  Ar ôl y cwrs cyntaf, sef lobscws, cafwyd eitemau cerddorol swynol dros ben ar y 

delyn gan Nia James.Yna ar ôl pwdin (neu ddau) a chacennau a choffi (a chyn i bawb gysgu!) cafwyd eite-

mau ar y cyrn gan Ffion, John a Steffan gyda Mrs. Nerys Roberts yn cyfeilio iddynt. Crewyd naws arbennig 

iawn wrth i’r Barchedig Megan Williams ddarllen geiriau addas iawn am Dewi Sant ac i  Mrs Llinos Cad-

waladr ddarllen y cerddi adnabyddus 

i Gymru gan T. Glyn Davies sef 

“Llyfr Hanes” ac “Etifeddiaeth” gan 

Gerallt Lloyd Owen. Talwyd y diol-

chiadau  i staff y Coleg, i’r cerd-

dorion ifanc dawnus, i’r ddwy ddar-

llenwraig ac i Llinos a Mona am 

drenfu gan Mr Gerallt Hughes. 

Gwasanaeth Gŵyl Dewi 2010 
Crewyd awyrgylch addas iawn ar ddechrau’r gwasanaeth arbennig hwn gan Nia James wrth iddi ganu 

gwahanol alawon ar y delyn yn hyfryd. Roedd cynulleidfa luosog iawn yn bresenol hefyd gan fod Ffion 

Bryn, merch fach Elain a Nigel hefyd yn cael ei bedyddio a roedd llun ohoni hi ar y sgrîn fawr ar 

ddechrau’r gwasananeth. Bu’r fechan yn hogan dda iawn yn ystod y seremoni fedydd a chanodd Mared yr 

emyn bedydd yn swynol iawn i gloi y rhan yma o’r gwasanaeth. Yna,  cafwyd eitemau  amrywiol i gofio 

am Dewi Sant gan y plant. Cymerwyd rhan gan Siôn, Marged ac Osian, John, Steffan, Ffion a Tomos, 

Lewys a Mared, Siôn a Dylan, Owain a Gwenno, Nia, Owen ac Ifan. Roedd cael cyflwyniad  Powerpoint 

pan oedd yn plant yn sôn am Dewi Sant ac am y “pethau bychain” y maen nhw yn eu gwneud i helpu 

eraill yn effeithiol iawn yn enwedig gan fod rhai o’r gynulleidfa yn ddi Gymraeg. Mae’n amlwg bod plant 

Salem yn rai cymwynasgar iawn ac yn rai gwerth eu 'nabod! Cafwyd anerchiad bwrpasol iawn i’r plant 

gan Rhiell Elidir a chyfeiliwyd ar yr organ a’r piano gan Mrs Nerys Roberts. Diolch i Mrs Helen Jones ac 

athrawon yr Ysgol Sul am drefnu’r gwasanaeth ac am hyfforddi’r plant. 

Chwith - Bedydd Ffion Bryn, 

merch fach Elain a Nigel Williams 


