
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS EBRILL 2011 

Annwyl Ffrindiau 

A ninnau yn nhymor y Grawys – yr adeg pan mae aelodau’r Eglwys yn ymbaratoi i ddathlu Gŵyl Fawr y Pasg – mae’r 

weddi fach yma o eiddo’r Parch Elfed ap Nefydd yn sicr o fod yn gymorth ac arweiniad i bob un ohonom : 

ARGLWYDD, TYRD 

Pan fyddwn yn niffeithwch ein hamheuon  

ac yn baglu yn ein hofnau a’n hansicrwydd: 

Arglwydd, tyrd i’n hargyhoeddi. 

Pan fyddwn yn niffeithwch ein hunigrwydd 

Heb neb yn gwmni inni a neb i rannu’n gofidiau â hwy: 

Arglwydd tyrd i’n cysuro. 

Pan fyddwn yn niffeithwch ein hanobaith,  

ein methiant yn ein llethu a’r dyfodol yn dywyll: 

Arglwydd, tyrd i’n cyfarwyddo 

Pan fyddwn yn niffeithwch ein tlodi ysbrydol,  

wedi colli gafael arnat ti ac yn methu gweddïo: 

Arglwydd, tyrd i’n bendithio.  Amen 

 

Mae’r Gwanwyn yn yr aer a phawb ohonom yn teimlo’n sioncach o’r herwydd. Gyda’r Gwanwyn daw Adroddiad yr 

Eglwys i’n dwylo. Wrth ddiolch i bawb fu’n ei gywain a’i baratoi, apeliaf atoch i’w astodio’n drwyadl. Mae’n un 

ffordd i adolygu’n gwaith a’n hymroddiad  - materol ac ysbrydol - fel eglwys. 

 

Edrychwn ymlaen i ddathliadau’r Pasg. Ar y Sul cyntaf o Ebrill  fe gawn ddathlu  Sul y Mamau  a hefyd cawn yr hy-

frydwch o dderbyn dwy o ferched ifanc yr eglwys yn gyflawn aelodau. Gobeithio y bydd pawb yn gwneud ymdrech ar-

bennig i ddangos cefnogaeth i Sian a Sara. 

 

Mae plant yr Ysgol Sul yn brysur yn paratoi ffilm wedi ei hanimeiddio o stori’r Pasg ac roeddent wedi gobeithio cael ei 

dangos yn y Gwasanaeth arbennig yma, ond oherwydd prysurdeb eisteddfodau’r Urdd a.y.b. nid ydynt eto wedi ei 

chwblhau. Cawn edrych ymlaen i’w gweld yn ystod Mai neu Mehefin. 

 

Llongyfarchiadau hefyd i’r plant fu’n cymryd rhan yn Eisteddfod Cylch yr Urdd a llongyfarchiadau arbennig i’r rhai a 

aeth ymlaen i’r Sir. 

Fel y gwelwch yn adroddiad y Gymdeithas fe gasglwyd y swm anrhydeddus o £430 tuag at Apêl Shillong y Barchedig 

Gwenda Richards a chafodd John, Steffan , Ffion a Tomos y fraint o gyflwyno’r siec anferth ! Diolch i’r plant am ys-

gogi’r syniad. 

 

Cofiwch hefyd am y Gwasanaeth Undebol yn Ebeneser am 10 fore’r Groglith ac am y gwasanaeth  awyr agored ar 

sgwâr y dref am hanner dydd.  Bydd yr orymdaith yn cychwyn o’r Marian am chwarter i hanner dydd. 

Yn ychwanegol at Oedfaon y Pasg gobeithir ail gyflwyno Profiad y Pasg am 2p.m. brynhawn Sul y Pasg. Bydd y 

dathlu’n cychwyn yng Nghapel Judah  ac yna bydd y gynulleidfa’n symud o gylch addoldai’r dref. Byddwn yn 

ymweld â’r Oruwchystafell i gael hanes y Swper olaf yn Salem, yn mynd i Ardd Gethsemane yn y Tabernacl ac 

yna i’r Eglwys gerbron Peilat ac at droed y Groes a chawn ddathlu’r Atgyfodiad yng Nghapel Ebeneser.’ Bydd 

paned a rhywbeth neis i’r plant ei fwyta yn Festri Ebeneser. 

 

Wrth ddymuno llawenydd y Pasg i bob un ohonoch anfonaf gofion arbennig at y rhai ohonoch sydd yn llesg ac yn gaeth 

i’ch cartrefi. 

 

Llongyfarchiadau arbennig hefyd i Mrs Gwenan Williams, Y Brithdir ar ddathlu penblwydd arbennig! 

                               Yn gywir iawn, 

 

                                  MeganWilliams                                  MeganWilliams                                  MeganWilliams                                  MeganWilliams    
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 OEDFAON Y MIS 

Dydd Sul, 3ydd Ebrill:     Bore: Oedfa Derbyn i gyflawn Aelodaeth a Sul y Mamau 

                                           Hwyr: Oedfa Deuluol 

Dydd Sul, 10fed Ebrill:    Bore a Hwyr: Parch Dewi T Morris, Porthmadog 

Dydd Sul, 17eg Ebrill :     Bore a Hwyr: Parch Harri Parri, Caernarfon 

Dydd Sul y Pasg: 24ain Ebrill: Bore a Hwyr: Parch Dafydd Owen, Caerdydd  

DATHLU GŴYL DDEWI 

Am newid bach eleni, aeth tua dau ddwsin ohonom i Gaffi’r Felin yng Nghanolfan Cywain, Y Bala i 

ddathlu Gŵyl Dewi. Roedd y lobscows yn flasus ac yn ein cynhesu a’r pwdinau yn hyfryd iawn ac yna 

cawsom ein diddanu gan driawd Nel. Tair merch ifanc, dalentog a phrysur o gyffiniau Y Bala ydi Nel, 

sef Nia,  Elin a Lona Meleri a nhw oedd yn fuddugol ar y gystadleuaeth triawd cerdd dant yn Eist-

eddfod Genedlaethol Abertawe 2006. Clywsom amrywiaeth o ganeuon, unawdau a deuawdau o 

sioeau cerdd  a cherdd dant a Bethan Jones ac Elin oedd y cyfeilyddion. Roedd pawb yn gytun ein bod 

wedi cael noson werth chweil, er gwaetha’r oerfel. 

Bore Sul, Mawrth 6ed roedd y gwasanaeth boreol yng ngofal plant ac athrawon yr Ysgol Sul. Yn 

ogystal â rhoi hanes Dewi Sant a chanu fel parti, cafwyd unawd gerdd dant gan Mared, deuawd corn 

gan John a Steffan, adroddiad gan Nia ac unawd gan Sion Owen. 

Cymerwyd rhan hefyd gan Helen Jones, Helen Parry, Rhiell Elidir, Eirian Davenport a Lona Daven-

port. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

TAITH I DRYNIAU CASIA 

Yn nechrau 2010 aeth y Parchedigion Gwenda ac Elwyn 

Richards i Fryniau Casia yng ngogledd ddwyrain yr India 

i ddathlu dauganmlwyddiant geni Thomas Jones –y cen-

hadwr cyntaf o Gymru i gyrraedd Bryniau Casia. Anodd 

yw amgyffred dewrder ef a’i wraig ifanc yn mentro i wlad 

mor bell, at bobl mor wahanol a’r anhawsterau lu oedd yn 

ei wynebu wrth bregethu neges Iesu Grist i’r trigolion. 

Ond  mae Thomas Jones yn parhau yn arwr mawr yn y 

wlad, ac erbyn hyn mae gan Eglwys Bresbyteraidd yr In-

dia bron i 12,000,000 o aelodau. Roedd y trigolion mor 

ddiolchgar i Gymru am anfon cenhadon atynt ar hyd y blynyddoedd a maent yn meddwl y byd o’n 

gwlad ni hyd heddiw. Tra yn yr India, roedd gan Gwenda ac Elwyn Richards amserlen lawn a phrysur 

gan fod eu taith yn un swyddogol, ac yr oedd y croeso gawsant yn anghygoel. 

Cawsant gyfle hefyd i ymweld â dau gartref plant amddifad ac Ysbyty Dr Gordon Roberts yn Shillong 

ac ar ôl dod adref penderfynodd y ddau godi arian i helpu’r ddau sefydliad yma. Mae plant yr Ysgol 

Sul eisoes wedi cynnal bwrdd Moes a Phryn ac ar ddiwedd ein cyfarfod, cawsom ninnau gyfle i 

wneud yr un peth.  Cyflwynwyd siec fawr o £430 i Gwenda ac Elwyn, sef cyfanswm ymdrech y plant, 

ambell rodd a bwrdd gwerthu’r oedolion. 

Gair o Werthfawrogiad 
Hoffwn ddiolch i bawb o Salem a fu’n cynorth-

wyo yn Eisteddfod yr Urdd Rhanbarth Meirion-

nydd a gynhaliwyd yn Ysgol y Gader, dydd 

Sadwrn, Mawrth 26ain. Cafwyd tywydd gwych 

ac eisteddfod gofiadawy. Diolch i chi am eich cymorth, 

boed hynny gyda’r parcio neu’r stiwardio. O ganlyniad i’ch 

gwaith effeithiol cafwyd eisteddfod drefnus ac fe gafodd y 

cystadleuwyr y cyfle i berfformio ar eu gorau. DW 

Profiad y Pasg 
2.00 p.m,  

Dydd Sul y Pasg 
Dilynwch y dorf o addoldy i  
addoldy, gan ddechrau yn 
Judah a gorffen yn Ebeneser. 


