
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS GORFFENNAF/AWST 2011 

Annwyl Gyfeillion, 

Y mis diwethaf roedd y Barchedig Megan Williams yn eich 

cyfarch fel eich gweinidog am y tro diwethaf cyn ei 

hymddeoliad.  Bellach, wrth iddi gael y teitl newydd o ‘gyn-

weinidog’ ac ail-ymuno â rhengoedd y blaenoriaid,  daeth 

cyfnod o 36 mlynedd o ymlyniad i Eglwys Salem – i ddechrau 

fel gwraig y gweinidog ac yna, dros yr un mlynedd ar ddeg 

diwethaf, fel ein gweinidog – i ben.  Gobeithio eich bod o’r 

farn fod y Gwasanaeth Gollwng (gweler yr adroddiad ar gefn 

y daflen) a gynhaliwyd yn y capel nos Lun diwethaf yn ddi-

weddglo teilwng i’r cyfnod hwnnw a’n bod, fel swyddogion, 

wedi llwyddo i gydnabod ac i wneud cyfiawnder â maint ei 

chyfraniad i fywyd yr eglwys ac i fywyd pob un ohonom fel 

aelodau’r eglwys. Boed iddi fwynhau ymddeoliad hir a hapus. 

Ond allwch chi ddim cael diwedd cyfnod heb fod cyfnod arall 

yn dechrau ac fel y dwedwyd eisoes byddwn fel eglwys yn 

symud ymlaen  mewn hyder bod ganddom ni dîm o arweinwyr 

a chnewyllyn o aelodau gweithgar, ymroddedig sydd â chariad 

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

Mae’n bwysig na fyddwn ni ddim yn cymryd ymddeoliad y 

gweinidog yn esgus i laesu dwylo. 

Priod waith yr eglwys yw addoli a rhannu newyddion da 

Efengyl Iesu Grist… byw ein bywyd  

            ‘fel bo i eraill, trwom ni 

            Adnabod cariad Duw.’ 
Llongyfarchiadau i blant Ysgol Sul Salem am roi cychwyn mor ardderchog i Gymanfa Ganu’r Plant. Gwnaethant eu gwaith 

yn annwyl ac yn raenus fel arfer. Diolch iddynt. 

 
Yn ystod mis Mehefin fe ddathlodd Huw a Rhian Jones, fferm Dolserau eu Priodas Rhuddem. Llongyfarchiadau calonnog 

iddynt a phob bendith i’r dyfodol. 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da hefyd i Sioned Lewis, Llanelltyd, sydd wedi dyweddïo yn ddiweddar. 

 

Wedi cyfnod pur faith yn yr ysbyty mae Mrs Mary James bellach wedi cartrefu yng Nghartref Nyrsio Bodawen, ym 

Mhorthmadog ac mae Mr Robert Alun Williams yntau wedi symud i Gartref Gofal Dwynfa, Bontnewydd. Dymunwn yn 

dda i’r ddau ohonynt ac rydym yn sicr y bydd rhai ohonoch yn galw heibio iddynt os byddwch yn y cyffiniau. 

Yn ystod y mis diwethaf hefyd bu’n rhaid i Mrs Gwenan Williams, Y Brithdir a Mr Wyn Jones, Cartre’r Llwyn dreulio am-

ser yn yr ysbyty ond mae’n dda gallu dweud bod y ddau bellach wedi cael dychwelyd adref. 

Mae Mr Bryn Williams Jones, Y Borthol hefyd wedi cael dychwelyd adre ar ôl derbyn triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty 

Maelor, Wrecsam. Anfonnwn ein cofion a’n dymuniadau gorau am adferiad buan i’r cyfeillion hyn i gyd. 

Mae’n pryder yn parhau am Mrs Gaynor Roberts sydd yn dal yn bur wael yn Ysbyty Maelor,Wrecsam. ‘Rydym yn sicr yn 

cofio am y cyfeillion hyn yn ein gweddïau. Boed iddynt deimlo’r Cariad Dwyfol yn eu hamgylchynu a’u cynnal. 

 

Gydag ymddeoliad y Gweinidog byddwn yn sefydlu trefn ymweld newydd. Bydd y chwiorydd yn ymweld yn fisol fel arfer 

a bydd y blaenoriaid yn trefnu rota ymweld fydd yn weithredol o fis 

Medi ymlaen. Ac fel arfer, os gwyddoch am unrhyw aelod sydd yn wael 

neu mewn angen am ymweliad byddwn yn ddiolchgar os gallwch hys-

bysu un o’r swyddogion am hynny. 

 

   Yn gywir iawn 

     Y Swyddogion 

Rhifyn 119 

Y Barchedig Megan Williams yn torri’r gacen a wnaed yn arben-

nig i nodi ei hymddeoliad gan Mrs Ann Roberts. 

CRONFA DYSTEB EIN GWEINIDOG 

Bydd y Gronfa uchod yn parhau ar agor hyd at 

ddydd Gwener, Gorffennaf 15fed. Os hoffech gy-

frannu, gallwch wneud hynny trwy law ein try-

sorydd, Mr J Cadwaladr, Cefnydd, Pencefn, Dolgel-

lau (01341 423 741). Sieciau yn daladwy i Gapel 

Salem, os gwelwch yn dda.  

Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru 

fydd yn elwa o’r casgliad. 



 

YMDDEOLIAD Y BARCHEDIG MEGAN WILLIAMS - Y CEFNDIR 
A hithau wedi cyrraedd oedran arbennig, y mae rheolau ein Cyfundeb, fel ag y maent ar hyn o bryd,  yn datgan bod yn 

rhaid i’n hannwyl weinidog ymddeol o’i swydd. Y mae yna gryn ddadlau wedi digwydd ar raddfa genedlaethol ynglŷn â’r 

polisi hwn gan bod nifer o’n gweinidogion yn awyddus i barhau â’u dyletswyddau y tu hwnt i’r oedran ymddeol 

swyddogol. Serch hynny, rhaid cofio mai’r nôd wrth sefydlu’r polisi oedd i sicrhau bod ein gweinidogion yn cael cyfle teg 

i fwynhau ymddeoliad, a hynny yn rhydd o unrhyw bwysau i barhau yn sgîl y ffaith bod  prinder dybryd o weinidogion. 

Heb amheuaeth, y mae ein hannwyl weinidog yn llawn haeddu hoe wedi un mlynedd ar ddeg a throsodd o wasanaeth clod-

wiw a di-flino ar ein rhan yn Salem ac ar ran Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Rhaid cofio bod  swydd gweinidog, o’i chy-

flawni gydag ymroddiad, yn un sydd yn siwr o achosi straen emosiynol a chorfforol. Mae’n bwysig felly bod polisi yn ei le 

sydd yn gwarchod buddiannau ein gweinidogion trwy eu rhyddhau o’r angen i wneud penderfyniad anodd ynglŷn â’u dyfo-

dol. 

GWASANAETH GOLLWNG 
Nos Lun, Mehefin 27ain daeth cynulleidfa luosog iawn ynghyd yn y 

capel ar gyfer Gwasanaeth Gollwng y Barchedig Megan Williams. 

Braf oedd gweld cymaint o aelodau, cyfeillion a chydweithwyr ein 

hannwyl weinidog wedi dod ynghyd o bell ac agos i gydnabod ei 

chyfraniad i Eglwys ein Harglwydd, Iesu Grist. 

Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr Gerallt Hughes, ag ef a’n harwein-

iodd mewn gweddi agoriadol. Yna, wedi canu emyn rhif 126, daeth 

Mr Terry Lloyd ymlaen i ddarllen darn o’r ysgrythur o ddewis ein 

gweinidog, sef llythyr Paul at y Philipiaid, pennod 2, adnodau 1-16. 

Yn dilyn y darlleniad  fe offrymwyd gweddi dros ddyfodol yr egl-

wys yn Salem ac yn ehangach gan Mr John Cadwaladr. Mr Henry 

Edwards ddaeth ymlaen i ledio’r ail emyn, sef  rhif 181. Y mae plant 

yr eglwys wedi chwarae rhan allweddol yng ngweinidogaeth y Bar-

chedig Megan Williams ac fe adlewyrchwyd hynny yn y gwasanaeth 

hwn pan ddaeth parti ohonynt i’r Set Fawr i roi datganiad llawn as-

bri o’r emyn “Deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad”. Mynegodd Mrs 

Helen Jones werthfawrogiad swyddogion yr Ysgol Sul a rhieni’r 

plant o gyfraniad y Barchedig Megan Williams i’r Ysgol Sul ac fe 

gyflwynwyd tusw hardd o flodau iddi gan Gwenno Meirion a Catrin 

James ar ran y plant a’r bobl ifanc. Rhodd arall a dderbyniodd gan yr 

Ysgol Sul oedd cyfres o benillion o waith Mr. Rheinallt Griffith, 

mewn ffrâm hyfryd. Ysgrifenwyd y penillion mewn llawysgrifen gain gan Mrs Helen Parry. Yn dilyn hyn cafwyd aner-

chiad gan Mr Dwyryd Williams, ein hysgrifennydd, ar ran yr eglwys. Yn ei anerchiad soniodd am ddau gyfnod a oedd yn 

gyffredin i lawer o aelodau Salem, sef y cyfnod dan ofalaeth y Parchedig Dewi Wyn Williams ac yna y cyfnod dan ofalaeth 

y Barchedig Megan Williams. Soniodd am rai o’i atgofion o’r ddau gyfnod a phwysleisiodd mor ffodus y bum yn Salem o 

gael dau weinidog mor ardderchog, a hynny dros gyfnod o 36 mlynedd. Dilynwyd ef gan Mr Geraint Lloyd Jones a Mr 

Edward Owen ar ran Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd, gyda’r ddau ohonynt yn eu tro yn canmol cyfraniad ein gweinidog 

a’i pharodrwydd i gynorthwyo a chefnogi eglwysi bach yng nghefn gwlad Meirionnydd. Yna, daeth y Barchedig Gwenda 

Richards, Caernarfon, un o ffrindiau pennaf ein gweinidog, ymlaen i  offrymu gweddi dros ein gweinidog. Yn ein hymateb, 

mynegodd y Barchedig Megan Williams ei gwerthfawrogiad o’r cariad a’r gefnogaeth a dderbyniodd hi a’i diweddar briod, 

y Parchedig Dewi Wyn Williams gan aelodau Salem dros gyfnod maith o flynyddoedd. Pwysleisiodd neges sydd yn gyfar-

wydd i aelodau’r eglwys erbyn hyn, sef ei chrêd yn yr egwyddor o weinidogaeth yr holl saint. Mr Sulwyn Jones gafodd y 

fraint o ddod â’r gwasanaeth i ben trwy ledio emyn 259 ac yna cyhoeddodd y fendith.  

Wedi’r gwasanaeth aeth y gynulleidfa drwodd i’r Festri ble roedd bwffe gwerth chweil yn eu disgwyl. Diolch i Mrs Doro-

thy Hughes a Mrs Ann Roberts am gydlynnu’r trefniadau ac i bawb a gyfrannodd tuag at yr arlwy.  

Yn sgîl ei hymddeoliad fe fydd y Barchedig Megan Williams yn dychwelyd i’w rôl blaenorol, sef aelod o’r tîm blaenoriaid.  

OEDFAON MISOEDD GORFFENNAF/AWST 2011 
Dydd Sul, 3ydd Gorffennaf:Bore’n unig: Oedfa’r Maer yn Eglwys y Santes Fair  

Dydd Sul, 10fed Gorffennaf: Bore a Hwyr: Parch Harri Owain Jones, Llanfairpwll 

Dydd Sul, 17eg Gorffennaf:  Bore a Hwyr: Parch Pryderi Llwyd Jones, Cricieth 

Dydd Sul, 24ain Gorffennaf: Bore a Hwyr: Y Barchedig Gwenda Richards, Caernarfon (Gweinyddir y Cymun yn Oedfa’r 

Bore) 

Dydd Sul, 31ain Gorffennaf: Bore’n unig: Oedfa yng ngofal Mrs Mona Hughes 

Dydd Sul, 7fed Awst: Bore’n unig: Cyd-addoli yn y Tabernacl 

Dydd Sul, 14eg Awst: Bore a Hwyr: Parch Eifion Jones, Uno yn Salem 

Dydd Sul, 21ain Awst: Bore’n unig: Uno yn Judah 

Dydd Sul, 28ain Awst: Bore’n unig: Uno’n Ebeneser 

Dydd Sul, 4ydd Medi: Bore a Hwyr: Y Barchedig Megan Williams. (Gweinyddir y Cymun yn Oedfa’r Bore) 


