
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS MEHEFIN 2011 

Annwyl Ffrindiau 

Dyma ‘r tro olaf i mi eich cyfarch fel eich gweinidog trwy gyfrwng y daflen hon . Byddaf yn ymddeol o’r ‘barchus 

arswydus swydd’ ar ddiwedd y mis hwn. Yn sicr mi hoffwn ddiolch i chwi am yr anrhydedd o gael eich bugeilio yn 

Salem am yr un mlynedd ar ddeg ers Medi 2000. Teimlais alwad gref i gario’r gwaith ymlaen wedi marwolaeth ddi-

syfyd Dewi ac fe fu ichwi fel eglwys gau amdanaf fel rhyw ail deulu ar gyfnod dirdynnol o anodd. Am hynny fe 

fyddaf yn fythol ddiolchgar.  

 

Pery’r ymdeimlad o fod yn rhan o deulu Duw yn gryf o hyd yn ein plith ac er bod difaterwch  yr oes yn  ein blino 

ninnau fel pob eglwys arall a bod nifer yr aelodau wedi lleihau beth wrth inni golli ffyddloniaid i’r gelyn olaf – a 

‘does neb, ysywaeth, yn dod i lanw’u lle – llawenhawn fod  yn Salem eglwys weithgar a gofalgar o hyd .  

Fe hoffwn dalu diolch arbennig yn y cyswllt yma am gyd weithio hapus i’n Swyddogion ymroddgar a chef-

nogol ac i’r cnewyllyn da o aelodau ffyddlon a gweithgar sydd o hyd ‘â chalon i weithio’yn Salem. Mae’ch 
ffyddlondeb a’ch cefnogaeth ddiwyro wedi bod yn ysbrydiaeth cyson ac yn galondid ar adegau anodd. Mewn 

dyddiau pan fo cymaint o brinder gweinidogion teimlaf bod angen cynyddol i bwysleisio gweinidogaeth yr holl saint 
a bod Duw yn galw ar  bob un ohonom i gysegru ein hamrywiol ddoniau i’w wasanaethu. Dyna, gyda llaw, fydd 

byrdwn fy neges olaf ichwi fel eich bugail! Wrth  imi gael teitl newydd o ‘gyn-weinidog ‘ ac ail ymuno â rhengoedd 

blaenoriaid Salem gwnaf hynny mewn hyder bod gennym dîm o arweinwyr a gweithwyr ymroddedig sydd â chariad 

mawr at achos Iesu Grist a chonsyrn am gyd-ddyn.   

 

Anfonwn ein cofion at bawb ohonoch sydd heb fod mewn llawn iechyd ac sy’n gaeth i’ch cartrefi. Dymunwn yn dda 

i Mr Wyn Jones, Wenallt Villas, sydd newydd ddechrau ar gwrs o driniaeth ac anfonwn ein dymuniadau gorau am 

adferiad pellach  i Mr Robert Alun Williams yn Ysbyty Gwynedd, Mrs Mary James yn Ysbyty Dolgellau a Mrs 

Gaynor Roberts yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Mae Mrs Jean Jones wedi derbyn triniaeth ar ei llygaid a da deall ei 

bod hithau yn gwella.Mae Mr Bryn Williams-Jones yn wynebu ar driniaeth lawfeddygol yn y dyfodol agos. Dymu-

niadau gorau iddo yntau. Byddwn yn cofio amdanynt oll ac yn edrych ymlaen i'w croesawu'n ôl i'n plith yn fuan iawn 

 

Mae’r Pentecost ar y trothwy ac eleni eto byddwn yn agor y Capel rhwng 10a.m. a 12 p.m. i unrhyw un sy’n dy-

muno troi i mewn am gyfnod tawel o weddi a myfyrdod. Gallwch alw yn y festri wedyn am baned a sgwrs. 

Byddai’n galonogol iawn gweld nifer dda ohonoch yn galw heibio. 
 
Ar Sul y Pentecost fe gynhelir y Gymanfa Ganu flynyddol yng Nghapel Judah a bydd plant Ysgol Sul Salem yn gy-

frifol am wasanaeth dechreuol cyfarfod y prynhawn. Erfyniwn am fendith Duw ar y Gymanfa eto eleni. 

 

              Yn gywir iawn          

                                                 MeganWilliams 

Rhifyn 118 

OEDFAON MIS MEHFIN 2011 
Dydd Sul, Mehefin 5ed:    Bore a Hwyr:  Bugail. Gweinyddir Y Cymun yn Oedfa’r Bore 

Sul y Pentecost, Mehefin 12fed: P’nawn a Hwyr: Cymanfa Ganu Unedig yng Nghapel Judah 

Dydd Sul, Mehefin 19eg:  Bore a Hwyr: Parch Gerallt Lloyd Evans, Ynys Môn 

Dydd Sul, Mehefin 26ain: Bore a Hwyr: Parch John Owen, Rhuthun 

YMDDEOLIAD EIN GWEINIDOG 
Fel y gwyddoch, bydd ein hannwyl weinidog, y Barchedig Megan Williams yn ymddeol o’i swydd ymhen y mis a hynny 

wedi un-mlynedd-ar-ddeg o wasanaeth hynod gymeradwy ar ein rhan. Y mae trefniadau eisoes ar y gweill i nodi’r achly-

sur (gweler drosodd). Y mae nifer ohonoch wedi holi ynglŷn â chyflwyno tysyteb iddi fel arwydd o’n gwerthfawrogiad 

o’i gwaith, ond y mae Megan wedi dweud wrthyf yn bendant nad yw’n dymuno derbyn tysteb, ond os ydych wir awydd 

dangos eich gwerthfawrogiad o’i gwaith fe hoffai i chi gyfrannu y swm a oedd gennych mewn golwg tuag at elusennau 

o’i dewis. Gallwch wneud hynny trwy law unrhyw un o’r swyddogion - y dyddiad cau ar gyfer cyfraniadau fydd dydd 

Sul, Mehefin 19eg.                DW 



 

 

 
 

                  Cyfle i weddïo a myfyrio 
                             Paned a sgwrs 

                             Capel Salem 10a.m. - 12.00  
Dydd Sadwrn, Mehefin 11eg 

Cymanfa Unedig Eglwysi 

Anghydffurfiol Dolgellau 

            a’r Cylch 
Capel Judah, Dydd Sul,  Mehefin 12fed 

Cymanfa’r Plant am 2 o’r gloch y prynhawn 

Cyfarfod yr hwyr am 6 o’r gloch yr hwyr 

Arweinydd Gwadd 

            Mr. Trystan Lewis, Llandudno 

GWASANAETH GOLLWNGGWASANAETH GOLLWNGGWASANAETH GOLLWNGGWASANAETH GOLLWNG    

yng Nghapel Salem 

7 o.g.yr hwyr, Nos Lun, Mehefin 27ain 

          Dewch i ddangos eich  

      gwerthfawrogiad o wasanaeth clodwiw ein  

   hannwyl weinidog ar achlysur ei hymddeoliad   

Bwffe i ddilyn yn y Festri 

 

Pererindod Flynyddol  
Eglwys y Santes Fair i Abaty Cymer 

Dydd Sul, Mehefin 12fed 

 Y pererinion i ymgynnull  

am 11.15 a.m ym maes parcio’r Marian  

Gwasanaeth Cymun dan arweiniad yr 

Esgob Andy John i ddilyn am  

12.30 p.m.yn yr Abaty  

CROESO CYNNES I BAWB  

SIALENS I’R EGLWYS 
Yn ddiweddar, daeth llythyr i law gan Mr Elfed Gruffydd, Cydlynydd Mas-

nach Deg Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd. Dyma i chi beth o gynnwys y 
llythyr: 
“Rwyn siwr y gwyddoch i gyd beth yw Masnach Deg a sut y mae prynu’r 

nwyddau, sy’n dwyn y logo yn cyfrannu cymaint at incwm ffermwyr tlawd y  

Trydydd Byd. 

Os ewch i’r rhan fwyaf o siopau bwyd ac archfarchnadoedd bellach gallwch brynu coffi Masnach Deg 

ynghyd â nifer o nwyddau eraill. Yn wir mae cannoedd o wahanol nwyddau yn cael eu gwerthu er mwyn 

codi safonau byw’r ffermwyr.  

Gwahoddiad, neu’n hytrach apêl ydi’r llythyr  hwn i ofyn i’ch capel chi ddod yn Gapel Masnach Deg. 

Mae’r gofynion i wneud hyn yn syml iawn. Y cyfan sydd angen ei wneud yw addo i: 

• Ddefnyddio te a choffi Masnach Deg pan gynhelir gweithgareddau yn eich capel. 

• Ymdrechu i ddefnyddio rhagor o nwyddau Masnach Deg e.e. siwgr, bisgedi, ffrwythau os daw cyfle. 

• Hyrwyddo Masnach Deg mewn oedfaon, yn ystod Pythfnos Masnach Deg a phan geir cyfleon 

eraill. 

Mae llawer iawn o fusnesau ac amryw byd o ysgolion yr ardal yn cefnogi Masnach Deg. 

Mae Cyngor Gwynedd hefyd unwaith eto wedi gallu adnewyddu eu cofrestriad fel Sir Fasnach Deg am 

eleni. 

Peidiwch os gwelwch yn dda â chymryd yr agwedd os nad oes yna weithgareddau perthnasol yn digwydd 

yn eich capel na ddylech ymuno.  

Sylwch y defnyddir “pan gynhelir” ac “os”, ac wrth gwrs fe ddisgwylir i ni geisio gwneud hyn hefyd yn 

ein cartrefi ac yn ein bywyd bob dydd. 

Wedi i chi lenwi’r ffurflen a’i dychwelyd i mi, trefnaf fod y ffurflen yn cael ei hanfon i’r prif swyddfa i’w 

achredu. Yn dilyn hynny gobeithiaf y byddwch yn derbyn tystysgrif i’w harddangos yn nodi eich bod yn 

Gapel Masnach Deg. Byddwch hefyd yn derbyn gwybodaeth am Fasnach Deg. 

Mae modd mynd gam ymhellach hefyd. Gallwn ddod yn Henaduriaeth Masnach Deg. Mae hynny i 

gychwyn yn golygu fod o leiaf hanner capeli’r Henaduriaeth yn Gapeli Masnach Deg. Felly mae cyfri-

foldeb ar bob capel i weithredu os ydi’r Henaduriaeth am lwyddo yn hyn o beth. 

Wel, dyna’r sialens. ` Da chi’n meddwl ein bod ni, fel eglwys, yn ddigon tebol i ymateb yn gadarn-

haol. Rwyn hollol ffyddiog ein bod - fe awn amdani! 


