
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS HYDREF 2011 

Annwyl Ffrindiau, 

 

Rydym bellach yn nhymor yr Hydref.  Dechreuodd y tymor yn swyddogol eleni ar Fedi 23ain.  Gelwir y dyddiad hwn 

yn Cyhydnos yr Hydref,  pan mae’r dydd a’r nȏs yn agos iawn i fod yr un hyd ac mae’r haul yn croesi dros cyhydedd y 

ddaear ar ei ffordd i’r de.   

 

Yn yr hydref, gyda’r tywydd yn oeri a’r dydd yn byrhau,  mae dail y coed yn newid lliw ac yn disgyn, adar yn mudo er 

mwyn canfod tywydd braf, anifeiliad gwyllt yn paratoi ar gyfer gaeafgysgu a’r ddaear yn mynd i drwmgwsg.  Er bod 

byd natur yn newid mae bywyd dyn yn dal i fynd yn ei flaen gyda’i holl brysurdeb.  Ac fel mae y Barchedig Megan 

Williams yn ddweud yn aml mewn Gwasaneth Sacrament y Cymun ‘‘Nid oes bellach mwy i’w ddweud ond mae llawer 

i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’.  Y mae hyn yn amlygu ei hun ym mywyd y 

Capel gyda’r trefniadau sydd ar y gweill ar gyfer y Gymdeithas Ddiwylliannol.   

 

Bydd cyfarfod agoriadol y Gymdeithas Ddiwylliannol eleni nos Iau nesaf, Hydref 6ed pan fyddwn yn croesawu Toc-

sidos Blȇr i’n diddori.  Llywydd y noson fydd Mrs Mona Hughes.  Yna, ymhen pythefnos ar Hydref 20fed cawn hanes 

“Hugh Griffith a’r Oscar” gan Mr William Roger Jones, ei nai.  Llywydd y noson fydd Mr Wyn Jones.  Mae’r 

Gymdeithas wedi bod yn fywiog a llewyrchus iawn yn y gorffennol, diolch i’n swyddogion gweithgar a’ch cefnogaeth 

parod chwi fel aelodau.  ’Rydym yn ffyddiog  y cawn yr un gefnogaeth eto eleni ac edrychwn ymlaen i weld llawer 

iawn ohonoch yng nghyfarfod cynta’r tymor. 

 

Wrth sȏn am gymdeithas, mae gan yr Hen Gorff gystadleuaeth golff sy’n cael ei threfnu yn flynyddol gan Y Parchedig 

Meirion Lloyd Davies ac a gynhelir yn ystod mis Gorffennaf.  Cystadleuaeth ‘Y Goleuad’ a’r ‘Treasury’ yw hon, sydd 

yn agored i weinidogion a blaenoriaid.  Mae’n cael ei chwarae ar gwrs golff  Mile End yng Nghroesoswallt.  Ar y diwr-

nod cynigir coffi a lluniaeth ysgafn i’r golffwyr fel maent yn cyrraedd, wedyn yn y prynhawn chwareuir deunaw twll a 

daw y dydd i ben gyda chinio.  Yn ystod y cinio mae gwobrau yn cael eu cyflwyno i’r enillwyr.  Nid oes gwobr wedi 

dod i Gapel Salem hyd yma ond hwyrach ar ȏl i’r Capel cael to newydd mi ddaw!! 

 

Hefyd ym mis Hydref bydd y Seiat yn ail ymgynnull ar nos Lun,  Hydref 10fed.  I’r rhai  hynny ohonoch sydd heb fen-

tro i’r Seiat, beth am i chi ystyried dod er mwyn cynnig sylwadau a safbwyntiau ffres a newydd i’r selogion eu hystyr-

ied a’u trafod.  Unwaith rydych wedi bod mi fyddwch eisiau dychwelyd dro ar ôl tro. 

 

Difyr oedd darllen erthygl Mr Dwyryd Williams yn y Daflen mis diwethaf yn sȏn am Eglwys St Andrew’s yn Norwich, 

eglwys â tho gwellt.  Roedd hyn yn fy atgoffa am Eglwys y Santes Fair yn Nhal-y-llyn oedd â tho wedi ei wneud o 

fwsogl ar un adeg. 

 

Trist iawn oedd clywed  yn y gwasanaeth bore dydd Sul,  Medi 18fed am farwolaeth Mrs Mary James.  Roedd Mrs 

James yn wraig hynaws, siriol a di-gŵyn iawn. Rydym fel Eglwys yn cydymdeimlo’n ddwys iawn ȃ’i merch, Mrs Oriel 

Holden, Evesham, ynghyd â Mrs Kitty James a’r teulu oll, yn eu galar.  Cynhelir angladd Mrs James yn Salem am ddeg 

o’r gloch y bore, dydd Sadwrn, Hydref 1af.  

Rydym hefyd yn cydymdeimlo yn ddiffuant iawn ȃ Mr a Mrs Gwynfor Jones a’r teulu, hwythau wedi dioddef profedi-

gaeth lem gyda marwolaeth Peter, eu mab yng nghyfraith,sef gŵr Buddug, eu merch ieuengaf, yn yr ysbyty yn Stoke.  

 

Anfonwn ein cofion at Mrs Gwenan Williams sydd wedi bod yn Ysbyty Caer yn derbyn triniaeth  ac sydd bellach yn 

ymgyfnerthu yn Ysbyty Dolgellau.   Anfonwn ein cofion hefyd at Mrs Gaynor Roberts sydd wedi dychwelyd i Gartref 

Gofal Stansty Park, Wrecsam. Deallaf hefyd fod Mrs Eira Williams a Mrs Enid Jones wedi cael llawdriniaeth yn ddi-

weddar, Eira ar ei llaw ac Enid ar ei garddwrn.  Ein cofion anwylaf atyn nhw a phawb arall  sydd wedi bod dan anhw-

ylder ac at aelodau profedigaethus. Nawdd y Nef fo drosoch. 

                      Yn gywir, ar ran y Swyddogion, 

                             Henry EdwardsHenry EdwardsHenry EdwardsHenry Edwards 
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 OEDFAON MIS HYDREF 
Dydd Sul, Hydref 2il - Bore  - Oedfa dan ofal Ms Meirionna Jones   Hwyr - Dim oedfa yn Salem 

Dydd Sul, Hydref 9fed - Bore Oedfa Diolchgarwch y plant   Hwyr - Cyfarfod Gweddi Diolchgarwch 

Dydd Sul, Hydref 16eg -Bore a hwyr - Y Parchedig Ddr. John Tudno Williams 

Dydd Sul, Hydref 23ain - Bore a hwyr  - Y Parchedig Elfed ap Nefydd Roberts—gweinyddir y Cymun yn oedfa’r bore 

Dydd Sul, Hydref 30ain - Bore a hwyr  - Y Parchedig Iwan Llywelyn Jones 

Y NEWYN YNG NGOGLEDD-DDWYRAIN AFFRICA  

PROFIAD DAU DEULU 

Y mae’r sychder gwaethaf ers chwedeg mlynedd erbyn hyn yn 

effeithio ar chwe gwlad yn Nwyrain Affrica: Somalia, Kenya, 

Ethiopia, Djibouti, Uganda a De Swdan. 

Ar draws y rhanbarth y mae patrwm y glawiad prin ac anwadal yn 

eithaf cyson. Ond yn Kenya ac Ethiopia, ble y mae y sefyllfa 

wleidyddol yn weddol sefydlog, y mae Cymorth Cristnogol wedi 

bod yn gweithio ers blynyddoedd lawer i fod yn gefn i'r 

cymunedau wrth iddynt ddatblygu  eu strategaethau eu hunain i 

ymdopi â’r sefyllfa.  

Y mae mesurau syml megis creu cronfeydd syml a thyllu 

“boreholes” yn hanfodol i alluogi pobl i oroesi mewn cyfnodau o 

lawiad isel. 

Y mae ffermwyr  yn Kenya ac Ethiopia, tra'n brwydro i gadw eu 

hanifeiliaid yn fyw, yn derbyn cymorth lle maent yn byw yn 

hytrach na gorfod ffoi i'r gwersylloedd ffoaduriaid. Ar y llaw 

arall, y mae ffermwyr yn Somalia, ble y mae gwrthdaro, yn colli 

eu holl anifeiliaid ac o ganlyniad maent yn gorfod cerdded am 

ddyddiau lawer  i chwilio am gymorth yn Kenya ac Ethiopia. 

Dyma brofiadau dau deulu o Kenya o’r sychder. 

Nid oes gan Adhi Sora Jarso wartheg bellach - maent wedi marw i gyd yn y sychder. Ynghyd â’i gŵr a chwech o 

blant, y mae Adhi yn bodoli ar ddiet o india-corn wedi'i ferwi a roddwyd gan ei chymdogion. Mae gan rai 

teuluoedd yn yr yr ardal ogleddol o Kenya  lle mae Adhi’n byw, ambell anifail sydd wedi goroesi hyd yma. 

Dim ond un buwch sydd gan ei brawd-yng-nghyfraith ar ôl, ac mae o wedi dod â hi i fyw gyda’r teulu yn eu cwt, 

er mwyn iddi gael cysgod rhag yr haul crasboeth.  Mae'r teulu yn rhannu'r ychydig fwyd a dŵr sydd ganddynt 

gyda'r fuwch. Os bydd un anifail yn goroesi, bydd yn gallu bridio eto ar ôl i'r glaw ddod eto. 

Mae cymuned Elebor lle mae'r teulu Sora Jarso yn byw yng ngogledd  Kenya ger y ffin ag Ethiopia. Dychwelodd 

y gymuned yno dwy flynedd ar ôl cael eu gorfodi i ffoi oherwydd yr ymladd yn yr ardal. Daethant yn ôl 

oherwydd bod llywodraeth Kenya wedi trefnu i heddweision oruchwylio’r ardal a’i gwneud yn fwy diogel. A 

hwythau’n edrych ymlaen at fanteisio ar y borfa dda unwaith eto, daeth y sychder i’w blino. 

Ychydig ymhellach i'r de, ger y ffin â Somalia, y mae Sadia Abdikher yn byw gyda'i gŵr ac wyth o blant. 

Arferent gadw cant ac ugain o eifr cyn i’r sychder gyrraedd ond erbyn hyn dim ond ugain sydd ganddynt yn 

weddill. "Yr wyf yn poeni beth fydd tynged y geifr ac yn sgîl hynny beth fydd tynged fy mhlant,” meddai. 

Cerddodd y teulu, gan yrru eu geifr o’u blaenau, yr holl ffordd i Takaba, tua 250km i ffwrdd ger y ffin ag 

Ethiopia, er mwyn chwilio am dir pori. Ond prin oedd y borfa a bu farw nifer o’r geifr ar y daith. Heb dda byw 

bydd yn anodd i’r teulu oroesi. 

Adeiladodd Northern Aid, partner Cymorth Cristnogol, gronfa ddŵr fach, a elwir yn badell ddŵr, yn 

Qurahmadhow, gan ddefnyddio arian a godwyd yn ystod sychder 2006. Yn yr argyfwng presennol cafwyd glaw 

sylweddol ar Ebrill 25ain ac fe lenwodd y badell ddŵr. Roedd dŵr yn weddill yn y badell hyd at ddiwedd 

Gorffennaf.  

Mae'r padelli dŵr hyn yn werthfawr tu hwnt wrth i ffynonellau dŵr eraill sychu. 

Yn ogystal â dod â dŵr mewn tanceri i'r ardaloedd a effeithiwyd waethaf, y mae partneriaid Cymorth Cristnogol 

yn prynu anifeiliaid sydd yn eiddo i’r newynog. Mae hyn yn rhoi arian ar gyfer hanfodion a hefyd yn eu galluogi i 

ddechrau ailstocio pan fydd y glaw yn dod eto. Mae'r math hwn o ymyrraeth yn golygu nad yw pobl yn gorfod 

gadael eu cartrefi er mwyn chwilio am fwyd a dŵr. 

Yn anffodus, y mae’r gwrthdaro yn Somalia wedi golygu nad yw y partneriaid yn gallu gweithio gyda 

chymunedau i adeiladu padelli er mwyn lliniaru effaith y sychder, felly mae'r dioddefaint yno yn waeth o lawer. 

Pan fydd eu holl anifeiliaid yn marw, nid oes gan y bobl  unrhyw ddewis ond gadael eu cartrefi i chwilio am 

gymorth. 


