
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS MAI  2010 

Annwyl Ffrindiau 

Cyfarchion i chi ar drothwy “mis y mêl”! Mae’r Gwanwyn yn cerdded rhagddo a’r wlad yn dlws odiaeth. Gobeithio, wir, 

bod y tywydd braf ’rydym wedi bod yn ei fwynhau yn ystod yr wythnosau diwethaf yma yn ernes y cawn ni ‘haf hirfelyn 

tesog’! Yn sicr bydd Ebrill 2010 yn cael ei nodi mewn Hanes fel yr adeg pan ffrwydrodd mynydd llosg yng Ngwlad yr Ia 

gan ddrysu cynlluniau pobl led-led y byd a’n hatgoffa ninnau mai ynddiriedolwyr ydym ni ar fyd Duw ac nid meistriaid! 

 

Cawsom wasanaethau hyfryd yn Salem ac yn y dref dros y Pasg a bellach edrychwn ymlaen at y Sulgwyn, Gwŷl yr Ys-

bryd Glân.  Eleni eto, bwriadwn agor y Capel i weddi a myfyrdod ar y Sadwrn cyn Sul y Pentecost (sef Mai 22ain).  

Bydd y Capel ar agor o 10a.m. hyd hanner dydd ac ’rydym fel swyddogion yn eich gwahodd, yn wir yn apelio ar-

noch, i droi i mewn i eistedd yn dawel am funud neu ddau  - Aros, yn enw Duw a chael cyfle i weddïo a myfyrio ar 

i’r Ysbryd ein hadnewyddu a’n bywiocau ac adfer ein cymdeithas.  Fydd dim gwasanaeth ffurfiol. Bydd gweddiau 

a phwyntiau gweddi wedi eu paratoi ichi fel arweiniad a bydd cyflwyniad power-point yn rhedeg yn ddi-dor, eto 

i’r diben o gyfeirio’n meddyliau. Cewch aros am ychydig funudau neu am gyfnod hwy a bydd cyfle am baned a 

sgwrs yn y Festri cyn troi am adre. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu. 

 
Llawenydd yw cael adrodd bod Mrs Mair Jones bellach wedi cael dychwelyd gartref ar ôl cyfnod pur faith yn yr ysbyty 

yn ogystal â Mr John Reed a gafodd driniaeth ar ei benglin – y ddau ohonynt bellach yn gallu canu –‘a’r ‘maglau wedi eu 

torri’! Pob dymuniad da iddynt am adferiad llwyr a buan. Da deall hefyd bod Mrs Olwen Goldsworthy wedi gwella’n 

llwyr erbyn hyn ar ôl damwain pur gas. Mae Mrs Wena Jones, hithau, wedi gorfod treulio cyfnod yn Ysbyty Maelor, 

Wrecsam ond bellach mae hi wedi cael dod i Ysbyty’r Dre’ i orffen gwella. Ein cofion a’n dymuniadau gorau iddi hithau. 

Pleser hefyd yw llongyfarch Richard a Jane Jones 6, Fron Wnion ar enedigaeth merch fach yn ddiweddar, chwaer i  Ifan 

Robert. Ac anfonwn ein llongyfarchion fel eglwys i’r Barch Angharad a Gerallt Griffith ar enedigaeth mab bach, Brychan 

Elis. 

 

Bu’r Barchedig Gwenda Richards yn dweud hanes ei hymweliad ag India wrth anerch y plant ar y Sul olaf o Ebrill a dan-

gosodd luniau o rai o’r plant bach oedd yn byw yn rhai o’r cartrefi yr ymwelodd â hwy. Bu’r plant yn trafod yn yr Ysgol 

Sul sut y gallant hwy helpu plant bach Shillong ac maent wedi penderfynu gwahodd pawb am baned ar ddiwedd yr Oedfa 

ar fore Sul, Mehefin 6ed. Cewch fwy o fanylion am hyn maes o law ac ’rwy’n ffyddiog y rhowch bob cefnogaeth i ym-

drech yr hen blant. 

Pob dymuniad da hefyd i’r plant a’r ieuenctid hynny fydd yn cystadlu yn Eisteddfos Genedlaethol yr Urdd ddiwedd i mis 

yma. 

Ond ni bu Ebrill heb ei dristwch chwaith. Bu farw un o’n haelodau, Mr John Evan Jones, Idris Terrace gynt, ar Ebrill 7fed 

yn 80 mlwydd oed. Gŵr tawel ac addfwyn iawn oedd John Jones. Bu gofal ei deulu amdano yn fawr ac `roedd yn hynod 

werthfawrogol am bob cymwynas. Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i Mrs Laura Lloyd Jones a’i chwiorydd ac i’r 

teulu estynedig yn eu profedigaeth. Boed i Dduw pob diddanwch eu cynnal a’u nerthu. 

   Yn gywir 

    MeganWilliams 

Rhifyn 106 

OEDFAON MIS MAI 
Dydd Sul, Mai 2il:Bore : Bugail. Gweinyddir Sacrament y Cymun 

                               Hwyr: Uno yn Ebeneser: Gwasanaeth Undebol Cymorth Cristnogol 

Dydd Sul, Mai 9fed: Bore a Hwyr: Y Barchedig Ddr Nerys Tudor, Penfforddlas 

Dydd Sul, Mai 16eg: Bore a Hwyr: Parch Emlyn Richards, Cemaes, Ynys Môn 

Dydd Sul, Mai 23ain (Sul y Pentecost) : Bore: Parch Cynwil Williams, Caerdydd 

                                                                   Hwyr: Gwasanaeth cyd-Enwadol Gweddi am Undeb Cristnogol. Pregethir  

                                                                   gan Y Parch Cynwil Williams  

Dydd Sul, Mai 30ain: Bore a Hwyr: Parch Ddr Elwyn Richards, Caernarfon  



COFIO’R DYDDIAU A FU 
Y dyddiau hyn un capel Presbyteriadd sydd yn nhref Dolgel-

lau ond ar un adeg yn ystod y ganrif ddiwethaf roedd o leiaf 

pedwar, i mi wybod amdanynt, sef  Salem, Bethel, Capel 

Pendref a’r Capel Saesneg.  Pan oeddwn yn fach, Bethel oedd 

ein capel ni fel teulu ond, fel y gwyddoch, ers sawl blwyddyn 

bellach siop Spar a Swyddfa Post yw yr hen gapel. Mae gen-

nyf ddarlun byw yn fy meddwl hyd heddiw o du mewn y 

capel fel ag yr oedd yn chwedegau’r ganrif ddiwethaf. Yr hyn 

sydd yn anodd i mi y dyddiau hyn yw ffitio hyd a lled Bethel, 

fel yr wyf yn ei gofio, i  faint eithaf cyfyng siop Spar. Pan 

gaewyd Bethel fe symudodd  llawer o’r aelodau eu tocyn i’r 

fam eglwys, sef Salem. Mae’n degyg mai ychydig iawn o 

blant Bethel sydd  yn weddill bellach yn Salem ac rwyn ym-

falchïo fy mod i’n un ohonynt. Beth bynnag, dyna ddigon am 

y cefndir. Yn ddiweddar fe ddeuthum ar draws llyfryn bach digon diddorol sef rhaglen dathlu  Jiwbili Egwlys Bethel 

M.C ym mis Hydref, 1927. Pris y llyfryn oedd tair ceiniog ac fe’i agraffwyd gan Wasg “Y Goleuad” yng Nghaer-

narfon. Y gweinidog ar y pryd oedd y Parchedig Mark Davies a’r blaenoriaid oedd Evan Ellis Evans, David Roger 

Mills, David Rolant Jones, Ellis Jones Edwards, Robert Arthur Pugh, Edward Arthur Williams a William Wynne. 

Tybed a oes rhai o ddisgynyddion y gwŷr parchus hyn yn parhau i fyw yn yr ardal – diddorol fyddai clywed 

gennych os y gwyddoch am unrhyw gysylltiadau.Y pensaer a gynlluniodd Bethel oedd Mr Richard Owen, Lerpwl, 

a’r adeiladydd oedd Mr John Thomas, Dolgellau. Agorwyd y capel yn Hydref 1877 - roedd y costau fel a ganlyn : 

tir £520; adeiladau £1,720; dodrefn £70. Cyfanswm £2,310. Mae’r paragraff canlynol o’r llyfryn yn ddiddorol -  “Fe 

ymddengys fod yr eglwys yn Salem mewn sefyllfa lwyddiannus cyn adeiladu Bethel. Yr oedd amryw o gyfeillion 

Salem wedi ymadael eisoes i gychwyn achos Seisnig yn y dref. Er hynny, yr oedd y swyddogion yno mewn pryder 

ynghylch yr achos, gan fod pob sedd yno wedi ei gosod, ac nid oedd lle i dderbyn neb dieithr. Gan hynny teimlent 

fod yn angenrheidiol ehangu y capel, neu gychwyn achos arall yn y dref. ……………..yn fuan iawn prynwyd lle 

yng ngwaelod y dref, sef rhan o’r lle a elwid Cwrt Plasyndref, ac yno yr adeiladwyd y capel. Dywedir fod achos 

wedi bod yn y lle hwn yn flaenorol mewn tŷ annedd, ac mai yn hwnnw y dewisiwyd y blaenoriaid Methodistaidd 

cyntaf yn y dref hon.” 

Dyma i chi nifer o bigion eraill o’r llyfryn. 

• “Profodd yr Eglwys a’r Ysgol Sul yn helaeth o’r dylanwadau nefol yn Niwygiad 1904 a 1905.” 

• “Y Ddaeargryn yn Cassia – casglwyd at y colledion trwy y ddaeargryn £19.” (* Er gwybodaeth - 

          1897 - 8.7 ar raddfa Richter) 

• “Ffoedigion y Rhyfel Mawr – casglodd Eglwys Bethel, yn 1915 a 1916, at gynnal y Belgiaid oedd yn  

          y dref  £36.” 

• “Y Rhyfel Mawr - collodd dau o’r dynion ieuainc eu bywydau yn y rhyfel yn 1916, sef   

          Major Robert Henry Mills, Brynbela, a Mr Evan Hughes, Wnion Square. Cwympodd y cyntaf  

         yn Ffrainc, a’r ail yn y Dardanelles.” 

• “Yn 1922 penderfynwyd gwneud Bethel a’r Eglwys Seisnig yn un ofalaeth fugeiliol.” 

• “Yn 1924 prynwyd tŷ y gweinidog, mewn undeb a’r Eglwys Seisnig. Saif y tŷ yn y rhan o’r dref a  

          elwir Mount Pleasant. Ei brîs ydoedd £550.” 

• “Prynwyd offeryn newydd rhagorol Mai, 1927 gan y Meistri Crane & Sons, Wrexham. Yr oedd  

           yn werth 87 guineas.” 

Ymysg yr emynau a ganwyd yng nghyfarfodydd y Jiwbili oedd “Henffych i enw Iesu gwiw” (Lledrod), 

“Glân geriwbiaid a seraffiaid” (Sanctus), “Mae Duw yn llond 

pob lle” (Gwladys), “Mi dafla` maich oddi ar fy 

ngwar” (Balerma), “Newyddion braf a ddaeth i’n bro” (Boston), 

“O Nefol addfwyn Oen” (Beverley), “Wele’n sefyll rhwng y 

myrtwydd”(Cwm Rhondda), “O! Llefara, addfwyn 

Iesu” (Vienna), “O! Na chawn i olwg hyfryd” (Brancaster)  

“Pererin wyf mewn anial dir” (Ty’n Rhos) “O! Iesu  mawr, rho 

d’anian bur” (Llef).      DW 

 

Arhoswch …..yn enw Duw 

Cyfle i weddïo a myfyrio 
Paned a sgwrs 

Capel Salem 
10a.m. - 12.00 Dydd Sadwrn, Mai 22ain 


