
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS MEDI,  2010 

Annwyl Gyfeillion 

 

Aeth deufis heibio er i mi eich cyfarch ddiwethaf. Gobeithio i bawb ohonoch fwynhau ychydig seibiant yn ystod yr haf! 

Mae sawl tro ar fyd wedi bod yn ein mysg dros y misoedd diwethaf yma – yn llon ac yn lleddf! 

I ddechrau gyda’r llon – Llongyfarchiadau calonnog a phob bendith i Mary Williams a Wyn Jones ar eu priodas yn ddi-

weddar. `Roedd yn hyfrydwch mawr i mi gael gweinyddu ar yr achlysur teuluol arbennig o hapus yma. 

 

Llongyfarchiadau hefyd i rai o bobl ifanc yr eglwys sydd wedi llwyddo mor rhagorol yn eu harholiadau TGAU a Lefel A. 

Mae eu llwyddiant yn rhoi pleser mawr i ni yn Salem a dymunwn y gorau iddynt i’r dyfodol wrth iddynt fynd ymlaen â’u 

cyrsiau addysg i Ysgolion eraill ac i Golegau. Mae `na eraill sydd bellach yn peidio bod yn fyfyrwyr ac wedi cwblhau eu 

graddau! Llongyfarchiadau calonnog iddynt hwythau hefyd a phob bendith wrth iddynt ddechrau ar eu gyrfaoedd.  

Newid ysgol – o’r cynradd i’r uwchradd - fydd hanes criw o’r plant hynaf hefyd ac `rydym yn dymuno’n dda iddynt 

hwythau yn Ysgol y Gader. 

 

Ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 17eg trefnwyd Twrnament Pêl Droed i griw Clybiau CIC ac yn dilyn cafwyd Barbeciw ar y 

Marian a bu’r Grŵp Cristnogol  Drws y Society Profiad yn canu. `Roedd timau o Glwbiau Dyffryn Ardudwy a Llanberis 

a dau dîm o Glwb Dolgellau yn ymryson am y Cwpan ac fel y gwelwch isod, tîm John, Steffan, Dafydd, Gethin, Ffion a 

Nia o Salem enillodd y Cwpan! Go dda nhw! 

 

Fe gofiwch i ni fethu trefnu’n Pererindod flynyddol ym mis Gorffennaf. Felly `rydym yn trefnu Pererindod ar Ddydd 

Sul, Medi 19eg. Byddwn yn mynd i gael cinio Sul (carferi) yng Ngwesty Rhiwgoch erbyn hanner awr wedi hanner 

dydd ac yna’n treulio’r prynhawn yn olrhain hanes Hedd Wyn a’r Sant John Roberts. Cawn Oedfa’r Hwyr yng 

Nghapel Gellilydan cyn gorffen y dydd yng Nghynfal Fawr, cartref Morgan Llwyd, sydd bellach ym 

mherchnogaeth Gwilym ac Anita Ephraim. Mae’n hanfodol rhoi’ch enwau i Dwyryd Williams (rhif ffôn 01341 423 

494) erbyn Dydd Sul, Medi 12fed fan bellaf! 
  

Da deall bod Mrs Jean Williams Jones yn gwella’n dda ar ôl ei thriniaeth lawfeddygol. Mae Mrs Menna Reed hefyd wedi 

derbyn triniaeth unwaith eto yn Ysbyty Broadgreen ac yn gobeithio bod yn ôl gartre erbyn y byddwch wedi derbyn y daf-

len hon. Parhau yn Ysbyty Maelor mae Mrs Nans Lewis-Jones a Mrs Mary James. `Rydym yn meddwl am bob un 

ohonynt ac yn eu cofio yn ein gweddiau. 

 

Tristwch mawr yw gorfod cofnodi marwolaeth tair o’n 

haelodau yn ystod y ddeufis diwethaf yma. Bu farw 

Mrs Catherine Humphreys, Llys Dedwydd, ein haelod 

hynaf yn Salem – ac un o’n ffyddloniaid, ar drothwy ei 

phenblwydd yn gant oed. `Roedd Mrs Humphreys yn 

wraig o gymeriad cadarn a charedig ac yn frenhines ei 

haelwyd. Mae’n cydymdeimlad yn ddwfn gyda Gwen-

iona a Gwilym a’u teuluoedd. 

Gyda braw y clywsom am farwolaeth ddisyfyd Mrs 

Buddug Morris, Efail Fach. `Roedd Buddug i’w gweld 

yn gwella ac yn galonnog iawn ond daeth y diwedd yn 

frawychus o sydyn, a hithau ond yn 61 oed. `Roedd 

Buddug yn siriol bob amser ac fe wynebodd aml i 

storm gyda dewrder tawel. Estynwn ein cydymdeimlad 

dwysaf â Steffan ac Osian, ac â’i chwiorydd, Ann, 

Elisabeth a Nia. 

                    Drosodd 
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 Bu farw Mrs Margaret Randles hefyd yn ystod Mis Awst. Bu Mrs Randles yn gofalu am gartref Cefn Rodyn am 

flynyddoedd ond bellach ’roedd wedi cartrefu yn Hen Felin ers nifer o flynyddoedd. Estynnwn ein cydymdeimlad dif-

fuant â’i mab, Huw a’r teulu. 

Daeth ton o dristwch dros yr ardal gyda’r newydd am farwolaeth Gethin, mab Glyn a Gwenan Edwards, ac ŵyr Mrs 

Muriel Morris, ac yntau ond yn 28mlwydd oed. `Roedd Gethin yn fachgen cydnerth, caredig, llawn hwyl ac fe frwy-

drodd yn ddewr a dirwgnach yn erbyn ei afiechyd creuloMae’n cydymdeimlad n. yn ddwys a diffuant gyda’r teulu yn eu 

profedigaeth. Boed i Dduw fod yn nerth ac yn dangnefedd i’r teuluoedd hyn yn eu galar. 

  Yn ddiffuant iawn 

    MeganWilliams 

EIN PEREINDOD I ARDAL TRAWSFYNYDD DYDD SUL, MEDI 19eg 
Fel y mae’r daflen hon yn mynd i’r Wasg `rwyf yn parhau i wneud y trefniadau terfynol ar gyfer y Bererindod ond dyma 

i chi fraslun o’r hyn sydd ar y gweill. Y bwriad ar hyn o bryd i’w teithio i ardal Trawsfynydd mewn ceir, gan adael Ga-

rej Penbryn am 11.45 a.m. Gan nad ydym yn mynd yn bell bydd gymaint yn rhatach teithio mewn ceir yn hytrach na 

bws, gan obeithio y cawn ddigon o wirfoddolwyr a fydd yn fodlon cynnig eu ceir a’u gwasanaeth. Bwriedir cyrraedd 

Gwesty Rhiwgoch erbyn 12.20p.m ar gyfer Carferi. Yna, tua 2.15 p.m. awn ymlaen i Drawsfynydd ar gyfer dau 

gyflwyniad. Cawn gyfle i ymweld ag Eglwys Trawsfynydd ar gyfer sgwrs fer ar hanes Sant John Roberts gan Mr 

Keith O’Brian. Yna, os bydd amser yn caniatau, cawn gipolwg o amgylch yr arddangosfa yng Nghanolfan Llys Ed-

nowain sydd yn olrhain hanes Bro Trawsfynydd drwy’r oesoedd. Byddwn hefyd yn ymweld â’r Ysgwrn, cartref Hedd 

Wyn. Yno, bydd ei nai Mr. Gerald Evans, yn ein tywys o amgylch y tŷ, gan adrodd hanes bywyd ei ewythr. Nid wyf yn 

hollol sicr ar hyn o bryd ynglŷn â threfn y cyflwyniadau. 

Ymlaen wedyn i gapel Maentwrog Uchaf ym mhentref Gellilydan, ble y bydd y Parchedig Anita Ephraim yn arwain yr 

addoli yn Oedfa’r Hwyr. Fel y mae ein gweinidog eisoes wedi dweud yn ei llythyr, y mae’r Parchedig Anita Ephrain, yn 

garedig iawn,  wedi ein gwahodd i roi clo teilwng i’r diwrnod yn ffermdy hanesyddol Cynfal Fawr, sydd yn eiddo iddi 

hi a’i gŵr. 

Y mae’n bosib` y bydd y trefniadau uchod yn newid rhyw gymaint ond fel yna y mae pethau yn sefyll ar hyn o bryd. 

Nid wyf yn rhagweld y bydd y daith yn costio mwy na £10 y pen. Mae’r amserlen yn dynn ac felly bydd yn rhaid i mi 

gael yr enwau erbyn dydd Sul, Medi 12fed fel y gallaf rybuddio’r gwesty ynglŷn â’r niferoedd. Er mwyn cadw’r 

trefniadau yn syml, os ydych am ddod ar y Bererindod bydd angen i chi roi eich enw i fi, yn hytrach na’r swyddogion 

eraill (423 494).     DW 

BRASLUN O FYWYD  HEDD WYN 
Ganwyd Ellis Humphrey Evans, sef Hedd Wyn, ym 1887 ym Mhenlan, Trawsfynydd, yr hynaf o unard-

deg o blant a aned i Evan a Mary Evans. Symudodd y teulu i gartref ei dad, "Yr Ysgwrn", fferm fynydd 

oddeutu milltir i’r dwyrain o Drawsfynydd, ac yno y bu Hedd Wyn yn byw ar hyd rhan fwyaf ei oes nes 

cael ei alw i’r fyddin. 

Mae fferm yr Ysgwrn yn dal yn nwylo’r teulu gydag Gerald, nai Hedd Wyn, yn ei ffermio. 

Dechreuodd Hedd Wyn farddoni yn gynnar iawn ac enillodd ei gadair gyntaf yn Eisteddfod y Bala ym 

1907 ac yna gadeiriau yn Llanuwchllyn (1913), Pwllheli (1913), Llanuwchllyn (1915) a Pontardawe (1915).  

Cafodd Hedd Wyn ei alw i’r fyddin ym 1917 ac ar ôl treulio cyfnod byr o ymarfer mewn gwersyll ger Lerpwl fe aeth i 

Fflandrys. Yn niwedd Gorffennaf  `roedd ef a’i gatrawd ger Cefn Pilkem mewn paratoad ar gyfer brwydr waedlyd Pass-

chendaele. Yn y frwydr honno bu Hedd Wyn, ymysg llawer eraill, farw. Fe’i claddwyd ar faes y gad cyn symud ei gorff 

ar ôl y rhyfel i fynwent Artillery Wood. 

Yn yr un flwyddyn cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Penbedw a thestun y gadair oedd "Yr Arwr". Penderfynodd 

Hedd Wyn gystadlu am y gadair a thra yng ngwlad Belg bu’n gweithio galed ar y gerdd gan ei chwblhau tua chanol 

Gorffennaf 1917. Ym mhafiliwn yr Eisteddfod ar Fedi 6ed cyhoeddodd y beirniad bod y bardd buddugol o dan y 

ffugenw "Fleur-de-lis" yn llawn haeddiannol i’w gadeirio. Hysbyswyd y gynulleidfa mai’r enillydd oedd Private E. H. 

Evans - Hedd Wyn - a’i fod wedi ei ladd ar faes y gad fis ynghynt a gyda thristwch fe orchuddiwyd y gadair gyda 

chwrlid du.  

Ym 1991 gwnaed ffilm amdano a enwebwyd am "Oscar".  

OEDFAON MIS MEDI 
Dydd Sul, Medi 5ed: Bore a hwyr: Bugail: Gweinyddir y Sacrament o Swper yr Arglwydd yn Oedfa’r Bore 

Dydd Sul, Medi 12fed:  Bore a hwyr: Y Parchedig Iorwerth Jones Owen, Caernarfon. 

Dydd Sul, Medi 19eg: Bore: Bugail  Prynhawn a hwyr: Y Bererindod 

Dydd Sul, Medi 26ain: Bore a Hwyr: Y Parchedig Meirion Lloyd Davies, Pwllheli 


