
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS CHWEFROR 2011 

Annwyl Ffrindiau 

 

Mae’r wythnosau’n gwibio heibio a ninnau’n camu i mewn i’r mis bach unwaith eto. Gobeithio ein bod  bel-

lach wedi cefnu ar yr eira mawr a’r llifogydd!  

’Roedd yn braf cael rhyw ail ymweld â’r Nadolig yng ngwasanaeth y plant ar y Sul cyntaf ym mis Ionawr. 

Diolch iddyn’ nhw am ein harwain at y preseb mewn gwasanaeth amrywiol ac annwyl iawn.  Ac yn sicr ’roedd 

yn bleser cael gweld ffrwyth eu llafur ar y sgrîn fawr – a mwynhau hanes y geni mewn ffilm wedi ei hanimeid-

dio. Fe fuont wrthi’n brysur am bedwar Sul yn gwneud y ffilm ac yn tynnu tua 1500 o luniau – ac fe fu Owain 

Meirion a’i fam yn hynod o brysur yn gwneud eu gwaith cartref i roi’r cyfan at ei gilydd! Ac fel ’roedd Owain 

yn dweud, ‘roedd gan y camel  styfnig yna’i feddwl ei hun! Mae’r ffilm i’w gweld ar www.youtube.com 

a gallwch weld llun y plant a hanes llunio’r ffilm ar wefan y Cyfundeb, www.ebcpcw.org.uk.  Llongyfar-

chiadau calonnog iddyn’ nhw am fentro torri tir newydd a diolch i bawb fu’n trefnu ac yn paratoi’r plant at y 

gwasanaeth.  

 

Braf cofnodi inni gael cyfarfodydd gweddi bendithiol iawn ar ddechrau’r flwyddyn eto eleni  ac i nifer dda 

iawn ohonoch herio’r tywydd rhewllyd i fod yn bresennol. Diolch eto i bawb fu’n cymryd rhan. 

 

Bu’n rhaid ail drefnu nifer o gyfarfodydd y Gymdeithas y tymor hwn oherwydd gwahanol amgylchiadau. Fe 

gofiwch i’r Dr a Mrs Edward Evans fethu dod atom fis Hydref  oherwydd i Mrs Evans gael damwain. Maent 

wedi gallu trefnu i ddod atom i sôn am grefyddau’r India nos Iau nesaf  ac ’rwy’n sicr y bydd cefnogaeth dda 

i’r cyfarfod a hwythau’n teithio’r fath bellter i fod gyda ni. Hefyd llwyddodd yr ysgrifenyddion gweithgar i 

drefnu bod y Parchedigion Elwyn a Gwenda Richards a fethodd fod gyda ni  oherwydd yr eira  yn dod atom ar 

Nos Fercher, Mawrth  9fed. 

 

Yn ystod y mis aeth heibio fe ddathlodd Mrs Ann Osmond Jones benblwydd go arbennig. Llongyfarchiadau 

iddi ac `rwy’n siwr yr hoffai llawer ohonom gael ei rysêt ar sut i gadw mor fywiog a heini! 

 

Anfonwn ein cofion atoch chi sydd heb fod mewn iechyd rhy dda ac yn colli dod i’r oedfaon. Hefyd mae Mrs 

Mary James yn yr Ysbyty yn Wrecsam ers dros fis bellach. Da deall ei bod beth yn well ac anfonwn ein cofion 

a’n dymuniadau gorau ati. Cael ei chludo ar frys i Ysbyty Aberystwyth fu hanes Mrs Annie Meirion Evans he-

fyd ond mae’n braf cofnodi ei bod hithau  bellach wedi cael dychwelyd adre a bod Rhiannon “wedi picio dro-

sodd” o Galiffornia i ofalu amdani!  

Cydymdeimlwn  yn ddwys â Miss Rhiannon Roberts sy’n cyd-addoli a ni’n gyson yn Salem  yn ei phrofedi-

gaeth o golli ei mam. Boed i Dduw fod yn ‘Noddfa ac yn Nerth’ iddi. 
                               Yn bur, 

                              MeganWilliams 

Rhifyn 114 

OEDFAON MIS CHWEFROR 

Dydd Sul, 6ed Chwefror:    Bore a Hwyr:  Bugail: Gweinyddir Cymundeb yn y bore. 

Dydd Sul, 13eg Chwefror:  Bore a Hwyr:  Parch Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

Dydd Sul, 20fed Chwefror: Bore a Hwyr:  Parch Gareth Edwards, Deganwy 

Dydd Sul, 27ain Chwefror: Bore a Hwyr:  Parch Dafydd Rees Roberts, Llandudno 



 
Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Chwefror 3ydd –  Crefyddau’r India - Edward a Janet Evans  

Nos Iau, Chwefror 17eg – “Llanw a Thrai’r Gymraeg ym Mhatagonia” – Elvey MacDonald  

RHAGHYSBYSIAD 
Nos Iau, Mawrth 3ydd – Cinio Gŵyl Ddewi - Lob sgows, pwdin a phaned  - Caffi’r Felin, Canolfan 

Cywain, Y Bala – Adloniant Lona Meleri,  Nia ac Elin – prîs £12 – enwau i Mrs Mona Hughes neu 

Mrs Llinos Cadwaladr, os gwelwch yn dda. 

Nos Fercher (*noder y dyddiad), Mawrth 9fed Y Parchedigion Elwyn a Gwenda Richards – Ym-

weliad â Bryniau Casia (gyda Stondin Moes a Phryn) 

NOSON O HOLI A PHENDRONI 

Nos Iau, Chwefror 20fed, cafwyd cwis yn y Gymdeithas o dan ofal Rhiell Elidir, Eirian Davenport a 

Helen Parry. Roedd golwg digon poenus ar ambell aelod wrth fentro i’r Festri ond buan y setlodd 

pawb yn bedwar tȋm a dechrau crafu pen a chwysu mewn anwybodaeth. Cafwyd noson amrywiol 

iawn gyda chwestiynau ar wahanol arlunwyr, teganau, ffrwythau, adnabod lleoedd agos ac ymhell, 

chwaraeon, gwybodaeth Feiblaidd a byddwn i gyd yn darllen y Daily Post yn fanylach o hyn ym-

laen.Y tȋm buddugol oedd y Barchedig Megan Williams, Iola Davenport, Gerallt Hughes, Ffion Parry 

a Glesni Davenport a derbyniodd pob un wobr ddel iawn sef cwpan ŵy bach pren gydag ŵy Pasg 

ynddo. Diolch i’r tair am baratoi mor drylwyr ar ein cyfer ac am noson ddifyr iawn. 

Gwasanaeth Nadolig 2010 

Y plant a fu’n paratoi y  

ffilm o ddrama’r geni 

“Cast” y ffilm 

Iwan Prys Owen, Cae Goronwy 


