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TAFLEN WYBODAETH  MIS MAWRTH 2011 

Annwyl Ffrindiau 

 

Cyfarchion ar drothwy  Mis Mawrth ac mae’n braf gweld bod arwyddion o’r gwanwyn yn y tir. Mae’r gaeaf 

wedi bod yn hir. 

 

A minnau heb fod yn eich ‘mysg ers tua tair wythnos bellach fy nyletswydd cyntaf ydyw diolch am bob care-

digrwydd tuag ataf yn ystod y cyfnod caethiwus y bum yn hercian o gwmpas ar ‘grutches’!  Bellach mae ‘nwy 

droed yn ôl yn solat ar y ddaear ac ‘rydw i’n ddiolchgar iawn am hynny! A’r hyn roddodd y boddhad mwyaf 

imi yn ystod y cyfnod o fod yn gaeth i’r tŷ oedd gweld popeth yn rhedeg mor esmwyth yn Salem. ‘Rydw i am 

ddiolch yn arbennig i aelodau’r Seiat am barhau i seiadu’n frwd yn absenoldeb y gweinidog! A braf gweld bod 

‘na nifer ohonoch yn barod i gymryd yr arweiniad. Mae’n argoeli’n dda am y dyfodol bod gennym gnewyllyn 

da o aelodau sy’n barod i gymryd rhan weithredol yn holl wasanaethau a chyfarfodydd yr eglwys. Mewn 

cyfnod fel hwn, pan mae prinder gweinidogion mae’n rhaid inni greu timau o leygwyr brwd o fewn ein 

heglwysi a phwysleisio gwerth gweinidogaeth yr holl saint. 

 

Edrychwn ymlaen i Swper Gŵyl Ddewi’r Gymdeithas yng Nghanolfan Cywain yn y Bala nos Iau, Mawrth 

3ydd. Gobeithio bod pawb wedi rhoi eu henwau i’r ysgrifenyddion erbyn hyn. Fe gofiwch hefyd bod un cyfar-

fod arall  o’r Gymdeithas i’w gynnal ar Nos Fercher, Mawrth 9fed pan fydd y Parchedigion Gwenda ac El-

wyn Richards yn dod atom i sôn am eu taith i fryniau Casia a phan fyddwn yn cynnal Stondin Moes a Phryn 

er mwyn ychwanegu at Gronfa Plant Ysgol Sul Salem i helpu dau gartref i blant amddifad yr ymwelodd 

Elwyn a Gwenda Richards â nhw yn ystod eu taith. 
 

Bydd y plant, yr ieuenctid a’r mamau yn cynnal Gwasanaeth Gŵyl Ddewi ar y Sul cyntaf o Fawrth ac fe wn y 

rhowch eich cefnogaeth gref arferol iddyn’ nhw. Gallwn edrych ymlaen hefyd am weld stori’r Pasg wedi ei 

hanimeiddio gan y plant ond bydd hyn ar Sul y Mamau, sef Sul cyntaf Ebrill, gan bod pregethwr gwâdd yma 

ar Sul y Pasg. Ar y Sul cyntaf yn Ebrill hefyd byddwn yn cael y fraint o dderbyn dwy o ferched ifanc yr 

Eglwys, Siân Davenport a Sara Williams, yn gyflawn aelodau. 

 
Ein dymuniadau gorau am adferiad buan i Miss Beti Jones, Llwyn y Coed sydd yn Ysbyty’r Dre’ ers tair wyth-

nos ac mae’n dda deall bod Mrs Mary James wedi gwella digon i gael dod i Ysbyty’r Dre’  ar ôl cyfnod pur 

faith yn y Maelor. 

Anfonwn ein cofion at bawb ohonoch sydd mewn gwaeledd ac at aelodau sydd mewn profedigaeth. Nawdd y 

Nef fo drosoch. 

 

  Yn gywir iawn, 

 

    MeganWilliams 

Rhifyn 115 

OEDFAON MIS MAWRTH 
Dydd Sul, Mawrth 6ed:     Bore a Hwyr: Bugail. Bore: Oedfa Gŵyl Ddewi a Chymundeb 

Dydd Sul, Mawrth 13eg:   Bore a Hwyr:  Gerallt Hughes i drefnu 

Dydd Sul, Mawrth 20fed:  Bore a Hwyr: Parch Dafydd Andrew Jones 

Dydd Sul, Mawrth 27ain:  Bore a Hwyr: Parch Trefor Lewis 



 Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
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 Cad-

waladr, os gwelwch yn dda. 

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

Bryniau Casia (gyda Stondin Moes a Phryn) 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Ymweliad Dr Edward a Mrs Janet Edwards - Crefyddau’r India 
Wrth groesawu Dr. Edward a Janet Evans i’r Gymdeithas Ddiwylliannol, soniodd 

y Llywydd sef Mrs Iola Davies am Ben Ucha’r Dref ble magwyd hi, Edward a’i 

chwaer Ann a hefyd Mary Jones -  y lle unigryw, cymdeithasol, llawn cymeriadau 

a’r atgofion melys am Gapel Pendre. Wedi gadael Dolgellau aeth Edward i brifys-

golion Aberystwyth a Southampton i astudio botaneg amaethyddol a mae yn 

parhau i  ymchwilio, astudio a darlithio yn y maes hwn. Testun ei sgwrs yn Salem 

oedd Crefyddau’r India gan edrych hefyd ar fywydau’r bobl a’u haddoldai. Gan 

fod eu mab Peter a’i deulu yn byw yn Delhi, maent yn treulio amser yn yr India 

bob blwyddyn 

Mae 80% o boblogaeth India yn Hindwiaid, 13% yn Fwslimiaid, 2% yn Grist-

nogion a’r gweddill yn gymysgedd o Siciaid, Bwdhiaid, Iddewon a chrefyddau 

eraill. Drwy gyfrwng taflunydd gwelsom luniau o demlau gwych y prif gre-

fyddau. Roedd teml fodern yr Hindwiaid a agorwyd yn 2005 ger yr afon Yamuna a theml hardd y Bahai yn 

Delhi sydd fel blodyn lotus yn edrych yn drawiadol iawn ond mae y Taj Mahal sydd bron yn 400 oed, yn de-

nu’r miloedd bob blwyddyn. Tu allan i un o demlau y grefydd Jain roedd cegin fawr yn llawn o wirfoddolwyr 

yn paratoi bwyd llysieuol mewn crochanau enfawr a chafodd Janet a’r wyresau bach gyfle hefyd i gynorth-

wyo. 

Diolch am noson oedd yn agoriad llygad i fywyd a thraddodiadau’r India. 

           Llanw a Thrai y Gymraeg ymMhatagonia - Elvey MacDonald 
Mona Hughes oedd llywydd y gymdeithas nos Iau, Chwe-

fror 17eg a chroesawodd chwech o ymwelwyr o Lawr y 

Glyn a’r Bala oedd wedi dod yn unswydd i wrando ar y 

siaradwr gwâdd arbennig, sef Elvey MacDonald. Ganwyd 

ef yn Nhrelew yn y Wladfa yn 1941 ond ers iddo ymddeol 

o’i waith fel pennaeth Eisteddfod a Gŵyl yr Urdd, mae 

wedi bod yn brysur yn ymchwilio i hanes y Wladfa ac 

wedi cyhoeddi ei hunangofiant yn 2009. “Llanw a thrai y 

Gymraeg ym Mhatagonia” oedd testun ei sgwrs. Roedd 

cenhedlaeth ei nain a’i daid wedi byw eu bywydau yn gy-

fan gwbl drwy’r iaith Gymraeg a phrin eu bod yn gwybod dim 

Sbaeneg. Erbyn y pedwar degau, pan oedd Elvey yn hogyn ifanc, roedd pobl ifanc y 

wlad wedi sylweddoli eu bod yn gallu bod yn fyw annibynnol a byw math gwahanol 

o fywyd wrth ddewis siarad Sbaeneg. Roedd rhai athrawon yn gwahardd plant rhag 

siarad Cymraeg yn yr ysgol ac ni feiddiai Elvey siarad Cymraeg yn agored â’i 

chwaer Edith hyd yn oed. Er hyn, roedd y Gaiman yn dal yn Gymreig iawn a’r tir o 

gwmpas yn dal yn eiddo i Gymry. Erbyn y saithdegau a’r wythdegau, roedd y Gym-

raeg wedi dirywio yn enbyd  ond yn 1990 aeth Catherine Williams o Borthaethwy 

i’r Wladfa am flwyddyn i gynnal dosbarthiadau gloywi iaith yn wirfoddol. Yn dilyn 

hyn aeth athrawon arall yno ac yn 1997 lawnsiodd y Swyddfa Gymreig gynllun 

dysgu Cymraeg i ariannu athrawon oedd i fod yn weithredol am dair blynedd yn 

unig, ond yn rhyfeddol iawn mae’r cynllun yn dal yn bodoli. Roedd Gareth a Marga-

ret Roberts (oedd yn y gynulleidfa) newydd ddychwelyd i’r Bala ar ôl treulio naw 

mis yn dysgu dan amodau digon anodd ar brydiau.  Ond mae’r cynllun wedi trawsnewid yr hinsawdd ac y mae 

awydd dysgu Cymraeg yno erbyn hyn ymysg llawer, arwyddion Cymraeg ar siopau a strydoedd, gwell safon 

yn yr Eisteddfod a rhai mamau yn trosglwyddo’r iaith i’w plant. Does ond gobeithio y pery’r adfywiad. 

Lakshmi, duwies cyfoeth a ffrwyth-

londeb yr Hindwiaid 

Y Mimosa 1865 

Arwydd Tŷ Te yn y Gaiman 


