
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS MAI 2011 

Annwyl Ffrindiau  

 

Cyfarchion ar ddechrau ‘mis y mêl’! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r  tywydd godidog dros wyli-

au’r Pasg. Yn sicr fe ymunodd mwy nag arfer yn yr Orymdaith o’r Marian i Sgwâr y Dref ar ddydd 

Gwener y Groglith hyfryd dros ben a chawsom dystio i’r Stori Fawr dan awyr las. Diolch i’r blaeno-

riaid fu’n rheoli’r drafneidiaeth i hwyluso’r ffordd i’r cerddwyr ac i Nerys Roberts am ei gwasanaeth 

parod arfeol wrth yr organ.  Cafodd llawer ohonoch ddilyn Stori’r Pasg o Gapel i Gapel b’nawn Sul y 

Pasg hefyd ac fe hoffwn innau fynegi fy niolch i Terry Lloyd am ddod i’r adwy i adrodd hanes yr 

Oruwchystafell. Diolch hefyd i Gareth Roberts, un arall ddaeth i’r adwy yn ystod y mis diwethaf i gy-

feilio  inni  wrth yr organ. 

 

Cawsom dderbyn dwy o ferched ifanc yr eglwys yn gyflawn aelodau ar y Sul cyntaf yn Ebrill hefyd ac 

estynnwn groeso cynnes i Sara Williams a Siân Davenport gan edrych ymlaen i gael eu cwmni a’u cy-

morth yng ngwaith yr Eglwys i’r dyfodol. 

 

Fe gofiwch bod rhai o blant yr Ysgol Sul wedi bod wrthi yn paratoi ffilm wedi ei hanimeiddio yn 
adrodd hanes Gŵyl y Pasg . Gwn bod Owain Meirion wedi bod yn brysur dros wyliau’r ysgol yn 
gorffen y gwaith ac felly, ar y Sul cyntaf o Fai, y Sul sy’n dilyn Gŵyl y Pasg, cawn gyfle i rannu 
golwg y plant ar y Stori Fawr cyn i ni agosau at y Bwrdd Sanctaidd.  
 

Gyda gofid mawr y clywsom fod yr annwyl Mrs Gaynor Roberts wedi cael trawiad a’i chludo i Ysbyty 

Maelor, Wrecsam. Da deall bod ei chyflwr wedi sefydlogi erbyn hyn a gweddiwn y bydd yn cryfhau ac 

yn gwella o ddydd i ddydd.  Mae Mrs Mary James hefyd wedi gorfod dychwelyd i’r Maelor ac yn 

parhau’n siriol trwy’r cyfan.  Anfonwn ein cofion cynnes a’n dymuniadau gorau i’r ddwy. 

 

Trist hefyd yw cofnodi marwolaeth Miss Beti Jones, Llwyn y Coed a hithau ar drothwy ei phenblwydd 

yn 90 oed. Fe ymaelododd Miss Jones yn Salem pan fu i Gapel bach Llanelltyd gau. ‘Roedd yn wraig 

hwyliog a charedig, yn gwmni hynod ddifyr a’i chroeso ar ei haelwyd bob amser yn gywir a chynnes. 

Estynnwn ein cydymdeimlad cywir i’r teulu ac yn arbennig i’w chyfneither, Mrs Megan Parry. 

   Yn gywir iawn 

 

     Megan Williams 

Rhifyn 117 

OEDFAON MIS MAI 2011 
Dydd Sul, Mai 1af: Bore: Bugail: Oedfa’r Cymun, Dangosir ffilm wedi ei hanimeiddio gan y plant: 

        Hwyr: Gwasanaeth Undebol Cymorth Cristnogol yng nghapel Judah 

Dydd Sul, Mai 8fed:  Bore a Hwyr: Parch Marcus Robinson, Bethel, Arfon 

Dydd Sul, Mai 15fed:  Bore: Parch John Roberts (BBC) 

Dydd Sul, Mai 22ain:  Bore a Hwyr: Parch Iorwerth Jones Owen 

Dydd Sul, Mai 29ain:  Bore a Hwyr: Parch Meirion Morris, Llansannan 



 

Ein gweinidog, y Barchedig Megan Williams yng nghwmni ein 

haelodau newydd, Siân Eleri Davenport a Sarah Vaughan Williams.  

ER GWYBODAETH 
Er ein bod wedi gwario symiau eithaf sylweddol ar wella y cy-

fleusterau yn y capel a’r festri, y mae cynnal a chadw capel mor 

hynafol ac arbennig â Salem yn waith digon trafferthus a drud. 

Hwyrach eich bod wedi sylwi fod yna beth ôl dŵr ar nenfwd 

hardd y capel. Y mae hyn o ganlyniad i lechi yn llithro o’u lle-

fydd ar y to a dŵr glaw yn treiddio drwy’r nenfwd Mae’n 

ymddangos fod y llechi mewn cyflwr eithaf da ond mae’r 

hoelion sydd yn eu dal yn eu llefydd yn dirywio. Mewn ym-

drech i ddiogelu’r capel y mae’r swyddogion wedi bod yn 

ymchwilio i’r posibilrwydd o gael grantiau sylweddol gan 

CADW a ffynonellau eraill, gyda’r bwriad o ail doi y capel ac 

adfer a phaentio y nenfwd. Rydym yn derbyn cyngor gan Mr 

M. Higham, y pensaer a roddodd arweiniad i swyddogion egl-

wys Ebeneser pan wnaed gwaith cyffelyb yno. Os y bydd yna 

ddatblygiadau mewn perthynas â’n cais, fe rown wybod i chi.                                                                     

DW 

                                                                APÊL AM GYMORTH 
O ganlyniad i waeledd ein hannwyl Mrs Gaynor Roberts, mae hi’n argyfwng arnom braidd ar hyn o bryd o ran prinder 

organyddion. Gwyddom fod y Barchedig Megan Williams a Mr Gareth Roberts yn fodlon camu i’r bwlch yn achlysurol 

ond gwyddom hefyd fod ganddynt alwadau niferus eraill. Y mae’n afresymol disgwyl i Mrs Nerys Roberts fod yn bresen-

nol ym mhob oedfa ac felly hoffem gael cymorth i ysgafnhau ei baich.Tybiem fod yna nifer o aelodau sydd yn gallu 

chwarae’r piano i safon dderbyniol iawn a byddai cael eu gwasanaeth i gyfeilio ar y biano mewn ambell oedfa o gymorth 

mawr i ni fel eglwys.  

Pe bai rhai ohonoch yn fodlon cyfeilio yn achlysurol ar y biano byddai modd i chi gael rhifau’r tonau mewn da bryd er 

mwyn i chi gael eu hymarfer o flaen llaw. Rwyn siwr hefyd y byddai Mrs Nerys Roberts yn ddigon parod i roi ychydig 

bach o hyfforddiant pe bai rhywun awydd rhoi cynnig ar yr organ. Os ydych yn fodlon ein cynorthwyo â wnewch chi roi 

gwybod i un o’r swyddogion neu alwad ffôn i Mrs Nerys Roberts , os gwelwch yn dda. 

                                             PROFIAD Y PASG 

Prynhawn dydd Sul y Pasg daeth torf dda ynghyd i rannu Profiad y Pasg yn 

Nolgellau. Man cychwyn y daith oedd Capel Judah, ble’r adroddwyd hanes 

dau o’r disgyblion yn cael eu cyfarwyddo gan yr Iesu i nôl ebol asyn iddo ei 

farchogaeth i mewn i Jerwsalem. Yna, symudodd y dorf ymlaen i’r 

Oruwchystafell yng nghapel Salem ble adroddwyd hanes y Swper Olaf yn 

effeithiol iawn gan Mr Terry Lloyd (gweler chwith). Oddi yno aed ymlaen i 

eglwys Y Tabernacl er mwyn gwrando ar Pedr yn dweud fel y bu iddo 

wadu’r Iesu deirgwaith cyn i’r ceiliog ganu. Oddi yno aethpwyd i Eglwys y 

Santes Fair ble y cafwyd dwy olygfa. Yn gyntaf, gwrandawyd ar Pontius 

Peilat yn adrodd fel y’i gorfodwyd gan y dorf i roi’r Iesu yn nwylo’r San-

hedrin i’w ddedfrydu a gwelwyd ef yn golchi’i ddwylo o’r mater. Yna, sy-

mudodd y dorf yn nes i’r allor 

a’r Groesbren er mwyn gwrando 

ar Mair, mam yr Iesu (gweler 

llun Mrs Nia Rowlands dde 

isod) yn ei gwewyr, yn disgrifio 

plentyndod yr Iesu a sut y gwyddai fod pwrpas arbennig i’w fy-

wyd ar y ddaear. Y fangre olaf ar y daith oedd capel Ebeneser ble 

cafwyd hanes Mair Magdalen yn darganfod y Bedd Gwag.  

Roedd y profiad yn un priodol iawn ar gyfer y diwrnod arbennig 

hwn yn y calendr Cristnogol a daeth y daith i ben i’r dorf yn 

Festri Ebeneser gyda phaned o de a “hot-cross buns” blasus. 

Diolch i bawb a gymerodd ran ac i’r Barchedig Angharad Grif-

fiths am drefnu’r digwyddiad cofiadwy hwn. 


