
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  GORFFENNAF/AWST 2010 

Annwyl Ffrindiau 

Dyma gylchlythyr olaf yr Haf gan na fyddwn yn anfon un allan yn ystod mis Awst. Bydd y Golygydd a’r dos-

barthwyr a minnau’n cael rhyw hoe fach tan ddechrau Medi! 

Da deall bod y Gymanfa wedi mynd yn dda a bod canmoliaeth arbennig i waith yr hen blant! A diolch hefyd i 

blant selog ac athrawon yr Ysgol Sul am drefnu paned ar ein cyfer ar ôl yr oedfa fore Sul, Mehefin 6ed! Ac 

wrth gwrs, diolch i bawb ohonoch gefnogodd ymdrech y plant gyda’ch presenoldeb a chyda’ch rhoddion. Fe 

gasglwyd y swm anrhydeddus o £220 tuag at Apêl plant Salem i gynorthwyo cartrefi plant amddifaid yn Shil-

long. Cyn diwedd y flwyddyn  bydd aelodau’r Gymdeithas hefyd yn gwneud ymdrech i godi arian i’r ddau gar-

tref yma pan ddaw’r Parchedigion Elwyn a Gwenda Richards atom i sôn am eu taith fythgofiadwy i Fryniau 

Casia. 

Ar Fehefin 22ain daeth fy nhymor fel Llywydd Cymdeithasfa’r Gogledd i ben . Wedi traddodi f’anerchiad 

ymadawol ’roedd yn fraint arbennig cael trosglwyddo’r Llywyddiaeth i Mr Geraint Lloyd Jones, Penrhyn-

deudraeth, hen gyfaill i Dewi a minnau. Anodd credu bod bron i bedwar mis ar ddeg wedi hedfan heibio ers 

Sasiwn Bethel, Arfon, pan ddechreuais ar y llywyddiaeth. ’Roedd y cyfarfod hwnnw’n brofiad pur emosiynol i 

mi – a minnau’n ymwybodol iawn o bresenoldeb y Cwmwl Tystion – anwyliaid y byddai wedi bod mor braf eu 

cael yno gyda mi! Wrth edrych yn ôl dros flwyddyn digon prysur rhwng popeth, rhaid cyfaddef fy mod wedi 

mwynhau’r profiad yn fawr, er mor bryderus oeddwn ar y cychwyn! Bu pawb mor hynaws a chefnogol. Daeth 

cynrychiolaeth dda ohonoch o Salem draw i Lanidloes i’r Oedfa arbennig yma yn fy hanes a hoffwn ddiolch i 

chi i gyd o waelod calon am eich cefnogaeth a’ch cyfeillgarwch. ‘Roeddwn i mor falch o’ch gweld - yn teimlo 

rhywfodd bod fy nheulu o’m cwmpas yno! Gwn hefyd bod nifer ohonoch fyddai wedi hoffi bod yno ond yn 

methu ac `rwy’n diolch i chi i gyd am eich dymuniadau da. Gydol fy mlwyddyn fel Llywydd y Gymdeithasfa 

‘rwyf wedi ceisio pwysleisio gweinidogaeth yr holl saint, - bod gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gyfryngu 

cariad a llawenydd efengyl Iesu Grist i’n cymdeithas. Rhaid i ni newid y meddylfryd mai gwaith i ar-

weinyddion yr Eglwys yn unig ydy gwaith eglwys Iesu Grist ac y gall y gweddill ohonom fod yn rhyw fath o 

‘sleeping partners’ o’i mewn. Fel Cymdeithas o ddilynwyr Iesu Grist mae’n rhaid i’r eglwys wasanaethu neu 

ddadfeilio a mynd yn ddi-rym. 

Mae Mrs Menna Reed wedi dychwelyd adre ar ôl derbyn triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty Broadgreen. Mae’n 

braf cael adrodd ei bod yn gwella’n dda. ‘Rydym yn llawn edmygedd o ffydd ac ysbryd Menna sydd wedi 

wynebu cyfres o driniaethau yn siriol a dirwgnach dros y flwyddyn ddiwethaf yma. Pob dymuniad da iddi ac 

edrychwn ymlaen i’w chael yn ôl yn ein plith yn fuan. 

Braf, yn wir, oedd cael croesawu Mrs Jean Jones yn ôl i’n plith ar ôl iddi hithau dreulio cyfnod yn Ysbyty 

Gwynedd ac yng nghartref Bryn ym Methel, Arfon. 

Cafodd Mrs Mary James ddychwelyd adref o’r ysbyty a gobeithiwn mai dyna fydd hanes Mrs Nans Lewis 

Jones yn y dyfodol agos, hefyd. 

Mae Mrs Catherine Humphreys, ein haelod hynaf yn Salem, yn bur wael yn Ysbyty Bronglais ac mae’n meddy-

liau a’n gweddïau gyda hithau. 

Dymunwn yn dda iawn hefyd i Mrs Jean Williams Jones sydd yn wynebu triniaeth lawfeddygol ddechrau’r mis 

yma. 

Yn ôl ein harfer, anfonwn ein cofion at y rhai ohonoch sy’n gaeth i’ch cartrefi a’n dymuniadau gorau i’r rhai 

fydd yn mynd i ffwrdd am ychydig o wyliau. 

 

                                     Cofion cywir 

 

                                MeganWilliams 
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 OEDFAON GORFFENNAF/AWST 

Dydd Sul, Gorffennaf 4ydd:   Bore a Hwyr: Bugail: Oedfa’r Bore yng ngofal Bethan a Dwyryd Williams. 

Gweinyddir Sacrament Swper yr Arglwydd 

Dydd Sul, Gorffennaf 11eg:   Bore a Hwyr: Parch Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog 

Dydd Sul, Gorffennaf 18fed:  Bore a Hwyr: Parch J D Hughes, Llangefni 

Dydd Sul, Gorffennaf 25ain:  Bore a Hwyr: Parch Stanton Evans, Croesoswallt 

********************************** 

Dydd Sul, Awst 1af:     Bore: Unol yn Tabernacl 

Dydd Sul, Awst 8fed:   Bore a Hwyr: Parch Iorwerth Jones Owen - Uno yn Salem 

Dydd Sul, Awst 15fed: Bore: Uno yn Judah 

Dydd Sul, Awst 22ain: Bore: Uno yn Salem 

Dydd Sul, Awst 29ain: Bore:Uno yn Ebeneser 

GWELLIANNAU YN Y CAPEL 

Hwyrach i’r rhai 

craff yn eich mysg 

sylwi dydd Sul di-

wethaf fod yna waith 

trydanol wedi cael ei 

wneud yn y capel. 

Mae yna socedi dwbl 

wedi eu gosod yn y ddau gyntedd gyda dau reiddia-

dur i ddilyn yn y dyfodol agos. Y bwriad yw 

gwneud y cynteddau yn fwy diddos ac yn llai llaith 

fel y gellir eu peintio a gwella eu gwedd.  

Gosodwyd dau soced dwbl ger y Sêt Fawr hefyd ac 

un ger yr organ fel y gellir cael cyflenwad trydan i’r 

rhannau hynny o’r capel mewn modd mwy diogel. 

Uwchben y ddau brif allanfa o’r capel gosodwyd 

goleuadau argyfwng fel y gellir cael golau i ddianc 

o’r Festri trwy’r capel pe bai tân yn y Festri. Hefyd, 

pe baech eisiau mynd i’r capel o’r Oruwchystafell y 

mae yna olau yn awr uwchben y drws fel na bydd 

angen i chi ymbalfalu yn y tywyllwch o hyn ymlaen. 

Yn ogystal, gosodwyd amserydd digidol i reoli y 

bwyler yn fwy effeithiol a bydd y plymiwr sydd 

wedi bod yn delio â’r bwyler yn y misoedd diwethaf 

yn ymweld â’r capel ym mis Gorffennaf i adnewy-

ddu dwy beipen a rheiddiadur sydd wedi can-

cro.Rwyf wedi ymweld â sawl capel ym Meirion-

nydd yn ystod y flwyddyn diwethaf, rhai ohonynt yn 

adeiladau eithaf hanesyddol, a rhyfeddu eu bod 

mewn cyflwr mor wael. Mae’r gwaith sydd ar y 

gweill yn Salem yn costio arian, wrth reswm, ond 

gobeithio eich bod yn cytuno ei bod yn ddyletswydd 

arnom i gynnal a chadw yr adeilad unigryw hwn 

sydd mor agos at ein calon.                            DW 

Mr Geraint Lloyd Jones, Penrhyndeudraeth, llywydd newydd 

Cymdeithasfa’r Gogledd a’n hannwyl weinidog, y Barchedig 

Megan Williams, a drosglwyddodd yr awenau i’w ddwylo 

mewn oedfa a gynhaliwyd yn y Capel Presbyteraidd yn 

China Street, Llanidloes, yn ddiweddar. 

Plant yr Ysgol Sul a gododd £220, swm ardderchog yn wir, 

tuag at Apêl Cartrefi Plant Amddifad Shillong, India, trwy 

gyfrwng bwrdd “Moes a Phryn”. 

DOSBARTHIADAU DERBYN 

I’r Ieuenctid sydd yn dymuno cael eu derbyn 

yn gyflawn aelodau:  Bydd y Cyfarfod cyntaf o’r 

Dosbarth Derbyn yn yr Oruwchystafell am 10.30 

a.m. dydd Llun, Gorffennaf 5ed. 


