
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS IONAWR,  2011 

Annwyl Ffrindiau 

Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch. Gobeithio ichi gael Nadolig Dedwydd, llawn bendithion. Yn sicr fe gawsoch 

Nadolig gwyn! Bu cyfnod yr eira mawr yn gyfnod anodd i lawer ohonoch, yn caethiwo pobl i’w cartrefi ar adeg digon 

prysur. Ond fel y dwedodd un o’n ffyddloniaid wrthyf pan oedd yr eira ar ei anterth – ‘mae’r Brenin Mawr yn gwybod sut 

i’n arafu ni lawr i ystyried gwir ystyr y Nadolig’ – a dichon bod llawer o wir yn hynny. Bu’n rhaid rhoi heibio aml i drip 

siopa a threfniadau hunanol a throi’n meddyliau at helpu’n gilydd ac fe ddaeth cymdogaeth dda i’r amlwg unwaith eto.  

Yn wir, wrth orfod cerdded (yn ofalus!!) o amgylch y dre  yn hytrach na rhuthro hwnt ac yma yn ein ceir, ‘roedd pawb fel 

pe’n barotach i sgwrsio a chymdeithasu a rhyw ysbryd cyfeillgar a siriol yn pefrio trwy’r cwbl. Ac er inni orfod gohirio 

gwasanaeth Nadolig y plant oherwydd y tywydd eithriadol llwyddasom i gynnal Gwasanaeth Cymun hyfryd iawn ei naws 

ar fore’r  Ŵyl. Diolch i bawb a gymerodd ran ac i Dwyryd Williams ac Iwan Rhys am glirio llwybr trwy’r eira i’r Capel!   

 

Gobeithiwn gynnal Gwasanaeth y plant ar Sul cynta’r flwyddyn Newydd. Maent wedi bod yn brysur yn paratoi ac 

maent wedi bod yn llunio ffilm gartŵn go arbennig ar hanes y Geni. Rhywbeth gwahanol i edrych ymlaen ato! 

Cofiwch eu cefnogi. – A chyda llaw, pan fydd y tywydd mor arw â’r wythnosau diwethaf yma, os ydych chi ar y 

We Fyd-eang edrychwch ar Wefan Salem i gael gwybod am unrhyw newidiadau i’n trefniadau arferol. Ymddi-

heurwn am fethu rhoi gwybod mewn pryd i bawb pan fu’n rhaid gohirio’r Gwasanaeth Plant oherwydd y tywydd. 
`Rwy’n siwr ichi sylwi bod y ddau gyntedd wedi eu paentio a’u cymoni yn ystod y mis diwethaf yma. Gyda’r 

twymyddion newydd gobeithiwn y bydd cyflwr y cynteddau yn llawer gwell o hyn allan. Mae llawer o waith cadw llygad 

a gofalu am adeiladau’r Capel ac mae’n diolch yn fawr i Sulwyn Jones a’r Ysgrifennydd a’r blaenoriaid i gyd am eu go-

fal. 

Mae un o’n ffyddloniaid wedi dathlu penblwydd arbennig yn ystod y mis aeth heibio. Llongyfarchion i Mr Gwynfor 

Jones ar ddathlu’r pedwar ugain oed a pharhau i edrych flynyddoedd yn iau na hynny! 

Bellach edrychwn ymlaen i flwyddyn newydd arall.Wyddom ni ddim ‘beth fydd ein rhan ar hyd ei misoedd maith’ – ond 

gall llawer ohonom, uniaethu á phrofiad John Roderick Rees pan ganodd: 

 ‘Ar sail ein doe a’n hechdoe 

Y codwn deml ffydd 

Yn nosau ein gorffennol 

Ni fethodd toriad dydd’ 

Ac oherwydd hynny dwedwn eto efo’r emynydd: 

A ni wrth borth y misoedd 

Yn ffyddiog am a ddaw 

Ar drothwy’r daith anesgor 

Gafaelwn yn ei law’ 

A  boed i’r Llaw Ddwyfol eich amgylchynu a’ch cynnal yng nghynhesrwydd Ei gariad y flwyddyn hon eto. 

  Yn gywir iawn 

 

   MeganWilliams  

Rhifyn 113 

OEDFAON MIS IONAWR 2011 
Dydd Sul, Ionawr 2il: Bugail:  Bore:  Gwasanaeth Nadolig y Plant a Chymundeb yn dilyn 

                  Hwyr: Oedfa Deuluol 

Dydd Sul, Ionawr 9fed:            Bore a Hwyr: Parch M J Morris, Machynlleth 

Dydd Sul, Ionawr 16eg:           Bore: Bugail; Hwyr: Oedfa Weddi am undeb Cristnogol yn yr  

                                                    Eglwys Babyddol am 3 p.m. 

Dydd Sul, Ionawr 23ain:          Bore a Hwyr: Parch Patrick Slattery 

Dydd Sul, Ionawr 30ain:          Bore a Hwyr: Parch Christopher Prew, Porthmadog 



 

                                    TREFNIADAU ARGYFWNG 
Y mae ein gweinidog eisoes wedi cyfeirio at y ffaith ei bod hi’n anodd cysylltu â phob aelod yn 

unigol pan gyfyd yr angen, ar fyr rybudd, i newid y trefniadau a gyhoeddwyd, oherwydd argyfwng 

e.e. tywydd anffafriol neu salwch gweinidog ayyb. Hoffwn bwysleisio ei bod hi’n rhwydd iawn y 

dyddiau hyn i mi roi gwybodaeth gyfredol ar wefan y capel  ac felly os oes gennych gysylltiad â’r 

wê dyna’r lle gorau i edrych - dyma’r cyfeiriad: http://salemdolgellau.wordpress.com/ (neu gallwch 

fynd i Google a theipio “Salem Dolgellau”. Os nad oes gennych gysylltiad â’r wê y mae croeso i chi 

fy ffonio os nad ydych yn sicr ynglŷn â’r trefniadau - fy rhif ffôn yw 01341423 494.               DW                                           

ARFERION Y CALAN  
• Roedd yr Hen Galan yn cael ei ddathlu ar Ionawr 13. Fe newidiwyd yr hen galendr Iwlaidd i'r calendr Gregoraidd 

newydd, gan symud dydd Calan yn ei sgíl, yn 1752. 

• Doedd y newid hwn ddim yn boblogaidd ym mhob rhan o Gymru. Un ardal yng Nghymru sydd wedi cadw at drad-

dodiad yr hen galendr ydy Cwm Gwaun yn sir Benfro. Yno, maen nhw'n dathlu'r Calan ddwywaith, unwaith ar 

Ionawr 1af ac eto ar Ionawr 13eg, gyda phlant yr ardal yn mynd o amgylch y fro yn canu a hel calennig. 

• Mabwysiadwyd llawer o ddathliadau'r Hen Galan i ddathlu'r Calan newydd ac mae rhai ohonynt wedi cael eu had-

fywio mewn rhai rhannau o Gymru heddiw. 

• Y Fari Lwyd - Arferiad hynod o ryfedd a gysylltir â'r Calan a chyfnod y Nadolig yw'r Fari 

Lwyd. Penglog ceffyl wedi'i orchuddio â lliain a rhubanau oedd y Fari. Byddai'r penglog yn 

cael ei roi ar bolyn fel bod modd i berson oedd o dan y lliain agor a chau'r geg. 

• Byddai grŵp o ddynion yn tywys y Fari ac yn ymweld â phob tŷ neu dafarn yn yr ardal gan 

ganu penillion hwyliog yn gofyn am wahoddiad i ddod i mewn. Byddai perchennog y tŷ yn 

ateb her y penillion cyn penderfynu rhoi mynediad ai peidio. Gallai'r cyfnewid yma barhau am 

dipyn o amser a byddai'n anlwcus gwrthod mynediad i'r Fari Lwyd. 

• Mae gwreiddiau'r Fari, sy'n gyffredin i wledydd eraill hefyd, yn ddwfn mewn arferion hynafol o'r cyfnod cyn-

Gristnogol ac, yn ôl rhai, yn adlewyrchiad o'r cyfnod pan y daeth y ceffyl yn anifail mor werthfawr i ddyn. 

• Roedd penglog y ceffyl yn cael ei baratoi yn ofalus at yr achlysur drwy gael ei gladdu mewn calch am dri mis cyn 

cael ei sgwrio'n lân. Wedi hynny, byddai'n cael ei wisgo a'i addurno. 

•       Calennig - Byddai'r plant yn mynd i gasglu calennig yn ystod y bore ar ddiwrnod cynta'r flwyddyn. Fe fydden  

nhw'n ymweld â'r ffermydd a'r tai yn yr ardal gan ganu pennill a gofyn am galennig. Roedd y 

plant yn edrych ymlaen i gael cyfle i lenwi eu pocedi â'r arian  

a'r rhoddion yr oedden nhw'n ei dderbyn fel calennig, ond byddai'n rhaid gwneud hyn i gyd cyn 

hanner dydd! 

• Dyma rigwm a gysylltir â hel calennig: 

               Blwyddyn Newydd dda i chi 

       Ac i bawb sydd yn y tŷ 

      Dyma fy nymuniad i 
      Blwyddyn Newydd dda i chi. 

• Dyma bennill arall a adroddwyd yn aml gan blant tra’n hel calennig: 

                                                       Calennig i mi, Calennig i'r ffon 

                      Calennig i fwyta'r noswaith hon: 

              Calennig i'm tad am glytio'm 'sgidia, 

                            Calennig i mam am drwsio fy sana. 
• Ymwelydd - Mae'r sawl sy'n dod i ymweld â chi gyntaf ar ddydd Calan yn bwysig hefyd.Yn draddodiadol dim ond 

dynion â gwallt tywyll sy'n derbyn croeso yng nghartrefi Cymru ar fore Calan. Bydd gŵr tywyll sy'n troedio dros y 

trothwy yn dod â lwc dda i'r cartref am weddill y flwyddyn. Ond er mwyn i chi gael lwc gwirioneddol dda fe 

ddylai'r gŵr hwn gludo darn o lo, tafell o fara a darn o arian. Bydd hyn wedyn yn sicrhau cynhesrwydd, bwyd a 

chyfoeth i chi drwy'r flwyddyn. 

CYFARFODYDD ERAILL 
Cyfarfodydd Gweddi Dechrau’r  Flwyddyn 

Nos Lun, Ionawr 3ydd - Cyfarfod Gweddi dan ofal y brodyr 

Nos Fawrth, Ionawr 4ydd - Cyfarfod Gweddi dan ofal Mrs Bethan Williams 

Nos Iau, Ionawr 6ed - Cyfarfod Gweddi Undebol yng nghapel Tabernacl 

                                                                    Y Gymdeithas Ddiwylliannol 

Nos Iau, Ionawr 20fed - Cwis dan ofal ofal Eirian Davenport, Helen Parry a Rhiell Elidir 


