
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS MAWRTH  2010 

Annwyl Ffrindiau 

 

‘Mis Mawrth unwaith eto a’r Gwanwyn wedi dod’ meddai cân Gŵyl Ddewi yr hen blant! Wel, ni 

chyrhaeddodd y gwanwyn eto – ond  mae arwyddion ei ddyfodiad o’n cwmpas - y saffrwn a’r cennin pedr yn 

dechrau ymddangos, yr adar yn pyncio’u cân  a’r dydd yn graddol ymestyn. Bydd y plant yn cyflwyno’u  

gwasanaeth Gŵyl Ddewi y Sul nesaf, y trydydd Sul yn y Grawys  ac fe gawn yr hyfrydwch o weinyddu 

bedydd Ffion, merch fach Elain a Nigel Williams, Llanelltyd. A’r wythnos ganlynol, ar nos Iau, Mawrth 11eg, 

edrychwn ymlaen at Swper Gŵyl Ddewi’r Gymdeithas yng Ngholeg Meirionnydd. Os nad ydych wedi rhoi’ch 

enw i  naill ai Mrs Mona Hughes neu Mrs Llinos Cadwaladr, brysiwch neu byddwch yn rhy hwyr! 

 

Da deall bod Mrs Laura Lloyd Jones wedi cael dod adre o’r ysbyty erbyn hyn ac anfonnwn ein cofion a’n 

dymuniadau da iddi. Anfonwn ein cofion hefyd at un o’n horganyddion hynaws, y Dr John Watkin Jones sydd 

heb fod yn dda iawn y dyddiau yma ac i Mr Elis Hughes sydd bellach yn agosau at derfyn ei driniaeth yn 

Ysbyty Glan Clwyd. 

 

Prin iawn yw’r bobl sy’n derbyn cyfarchion penblwydd ddwywaith o fewn y mis ond mae Mrs Wena Jones yn 

un o’r rheiny! Fe’i llongyfarchwyd ar ddathlu penblwydd arbennig yn nhaflen Chwefror ond y mis yma mae’r 

dyddiad mawr felly fe’i llongyfarchwn unwaith yn rhagor! 

 

Ar ein rhan ni oll yn Salem mae’n bleser gennyf hefyd longyfarch y Rheithor, Y Parch Ron Rees ar gael ei 

drwyddedu yn Ddeon Bro Ystumaner mewn gwasanaeth hyfryd yn Eglwys Sant Mair yn ddiweddar. 

 

Mae’n dda adrodd hefyd bod y gwresogydd  wedi ei atgyweirio erbyn hyn ac y cawn ddychwelyd i’r Capel i 

addoli. 

 

Mae Adroddiad Blynyddol y Capel yn cael ei argraffu ar hyn o bryd ac fe gaiff ei ddosbarthu i’ch cartrefi gyda 

thaflen mis Ebrill. 

 

Cofion cywir atoch i gyd 

 

MeganWilliamsMeganWilliamsMeganWilliamsMeganWilliams    

Rhifyn 104 

OEDFAON MIS MAWRTH 

Dydd Sul, Mawrth 7fed. Bugail:  Bore: Gwasanaeth Gŵyl Ddewi Bedydd a Chymun                                       

                                                        Hwyr: Gwasanaeth anffurfiol 

Dydd Sul, Mawrth 14eg:              Bore a Hwyr: Parch J E Wynne Davies, Aberystwyth 

Dydd Sul, Mawrth 21ain:             Bore a Hwyr: Parch Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

Dydd Sul, Mawrth 28ain:             Bore: Bugail 

                                                        Hwyr: Cyfarfod Pregethu Judah 

DERBYN AELODAU IFANC 

Hoffwn gyfarfod a’r bobl ifanc sy’n dymuno cael eu derbyn yn gyflawn aelodau er mwyn cael gwybod yr 

amser mwyaf hwylus i drefnu dosbarthiadau heb amharu ar eu gwaith ysgol neu goleg. Felly a wnewch chi 

gysylltu â fi ar y rhif ffôn 422 216 er mwyn i ni drefnu cyfarfod am sgwrs.   

                                                                         Megan Williams                                                                         Megan Williams                                                                         Megan Williams                                                                         Megan Williams    



 
Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Cofiwch am Swper Gŵyl Ddewi’r Gymdeithas! 

Nos Iau, Mawrth 11eg am 6.30p.m. yng Ngholeg Meirionnydd. 

Y Gymdeithas Ddiwylliannol  

EIRA MAWR 1947  

Roedd cryn edrych ymlaen at noson yng 

nghwmni Aelwyn Gomer Roberts nos Iau, 

Chwefror 18fed, gan mai ei destun amserol oedd 

Eira Mawr 1947. Mrs Iola Davenport oedd 

llywydd y noson a chyflwynodd y siaradwr 

gwâdd yn ei ffordd ddi-hafal ei hun gan gyfeirio 

at ei gyfeillgarwch a’i ymrwymiad i holl bethau 

cymdeithasol ei ardal a’i hatgofion personol am 

ei rieni diwylliedig yn y Cyplau ers stalwm. 

Arweiniwyd ni yn y gwasanaeth dechreuol gan 

Ffion, John a Steffan. 

Ar ddechrau’r sgwrs dywedodd Mr Roberts fod 

cyfarchiad Cymry i’w gilydd yn aml yn cyfeirio 

at y tywydd a gofynodd tybed ai’r ffaith ei bod fel 

cenedl wedi bod yn ddibynnol iawn ar y tywydd 

sydd yn cyfrif am hyn?  

Ym mis Chwefror 1947 y daeth yr eira mawr 

cyntaf a’r lluwchfeydd a oedd hyd at chwe 

troeddfed mewn mannau, ac amhosib oedd 

cyrraedd Abergeirw am ddyddiau lawer. Bu hyd 

at 30 o bobl wrthi yn helpu clirio’r ffordd at rai 

ffermydd ond wedyn daeth mwy o eira ac 

oherwydd fod y gwynt yn chwythu o gyfeiriad 

gwahanol, roedd y  lluwchfeydd y tro yma mewn 

mannau gwahanol a rhaid oedd clirio’r ffordd eto. 

Ond mwy o eira ddaeth wedyn ond ym mis 

Mawrth daeth glaw trwm a gorlifodd yr afon 

Eirw nes bod dŵr hyd at ffenestri ysgol 

Abergeirw. Rhwng y ffermydd i gyd yn yr ardal 

collwyd tua 2,000 o ddefaid ac oherwydd hyn 

magwyd tua 2,000 yn llai o ŵyn nag arfer. Felly 

prin oedd yr ŵyn a’r mamogiaid yn y seli yn yr 

Hydref a theimlwyd y golled am sawl blwyddyn. 

Mae patrwm y tywydd mis Rhagfyr llynedd ac 

Ionawr a Chwefror  eleni wedi bod yn reit debyg i 

dywydd 1946-47 er nad ydym ni wedi cael yr eira 

mawr a’r lluwchfeydd a gobeithio wir na chawn 

fwy eto y gaeaf yma. Ond roedd haf 1947 yn braf 

iawn ac felly medrwn obeithio y bydd eleni yn 

parhau i ddilyn patrwm tywydd 1947! 

Chwith - Golygfeydd o’r Eira Mawr 


