
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS TACHWEDD 2011 

Annwyl Gyfeillion, 

Digwydd gweld yr Athro Gwyn Thomas ar y stryd yn Machynlleth yn ddiweddar a hynny’n fy atgoffa o’i gerdd 

“Noson Tân Gwyllt”,  sydd yn dechrau gyda’r linell ganlynol:  

“Tachwedd ydi’r amser pan fydd y flwyddyn  

 Yn dod i afael y gaeaf.”   

Mae sawl arwydd o’r newid hynny yn ein bywydau bob dydd y dyddiau hyn – mae newid yr awr yn un arwydd 

pendant a braf oedd cael mwynhau awr ychwanegol yn y gwely bore dydd Sul diwethaf ac yna cael cyfle ar ôl 

codi i ddechrau ysgrifennu’r llythyr hwn. Arwydd pendant arall yw’r angen i roi’r gwres canolog ymlaen yn fwy 

cyson neu i roi mwy o goed neu lo ar y tân agored yn ein cartrefi.  Bu John a Llinos Cadwaladr, Bethan a minnau 

a nifer o gyfeillion eraill ym Madrid am ychydig ddyddiau yn ystod gwyliau’r hanner tymor ond roeddem bron 

yng ngafael y gaeaf yno hefyd, ac er bod yr awyr yn las roedd y gwynt yn fain ar ambell gornel stryd.  

Ers cyhoeddi’r daflen fisol ddiwethaf y mae Ms. Elliw Richards, 8 Uwch y Maes, wedi cael llawdrinaeth ar ei 

chlun. Gobeithio’n wir ei bod yn gwella’n dda erbyn hyn ac y bydd yn gallu’n cerdded yn rhwydd yn fuan iawn. 

Ein cofion â’n dymuniadau gorau hefyd i bawb arall sydd dan anhwylder ar hyn o bryd. 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i longyfarch dau deulu a hynny am wahanol resymau. Yn gyntaf, da oedd clywed am 

enedigaeth Guto Elfyn Williams, mab bychan Elain a Nigel Williams, 11 Bro Cymer, Llanelltyd. Mae’n siwr y 

bydd Ffion wedi dotio ar ei brawd bach newydd. Braf hefyd oedd gweld llun Owain Meirion yn y Cambrian 

News, yn un o dri aelod o dîm yr ysgol gynradd leol a ddaeth yn fuddugol yn y cwis blynyddol a gynhaliwyd yn 

Atomfa Trawsfynydd, gan ennill £800 i’w hysgol. Llongyfarchiadau i ti, Owain. 

Hyfryd oedd gweld cynulleidfa deilwng yn y capel bore dydd Sul diwethaf ac yn oedfa’r hwyr hefyd. Mae’n siwr 

eich bod chi, selogion ein hoedfaon, wedi sylwi bod ein cynulleidfaoedd wedi edwino yn ystod y blynyddoedd 

diwethaf. Y mae’n wir bod nifer o’n haelodau ffyddlonaf wedi gadael y fuchedd hon yn ystod y cyfnod hwnnw 

ond nid dyna’r unig reswm am yr edwino. Credaf mai teg yw nodi bod nifer o aelodau a arferai fynychu oedfaon 

yn rheolaidd, bellach yn mynychu yn achlysurol ac eraill, a arferai fynychu yn achlysurol, prin yn dod o gwbl 

bellach. Beth yw’r rheswm am hyn tybed? Diddorol oedd gweld canlyniadau arolwg cenedlaethol mewn papur 

dyddiol yn ddiweddar. Roedd yr arolwg gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn seiliedig ar holi 420,000 o bobl 

ledled y wlad. Yn ôl yr arolwg, y mae 69% o’r boblogaeth yn ystyried eu hunain yn Gristnogion, bron i 90% yn y 

categori oedran dros 65, ond yn arwyddocaol, roedd 55% o’r grŵp oedran 25 i 34 yn arddel y ffydd Gristnogol. 

Ymysg pobl ifanc hyd at 16 oed roedd 60% yn honni eu bod yn Gristnogion. Pam felly bod ein capeli a’n heg-

lwysi mor wag ar y Sul? Sut mae’r holl bobl a holwyd ar gyfer yr arolwg yn arddel eu Cristnogaeth? Diddorol 

fyddai cael gwybod. Gwn fod y Barchedig Megan Williams, cyn bedyddio plentyn, yn rhoi pwyslais mawr ar 

addysgu rhieni’r plentyn ynglŷn ag arwyddocad y weithred a’i bod yn pwysleisio mai cyfamod yw’r bedydd 

rhwng y rhieni a Duw. Wrth fynegi awydd i’w plentyn gael ei fedyddio maent yn addunedu i fagu’r plentyn yn y 

ffydd Gristnogol. I mi, y mae hynny’n golygu anfon y plentyn i’r Ysgol Sul a dangos cefnogaeth i weithgared-

dau’r Ysgol Sul ac Eglwys Iesu Grist yn gyffredinol. Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad wyf yn gweld fawr o bwrpas 

i fedyddio plentyn oni bai bod hynny’n dilyn. Un peth sydd yn bwysig i mi yw ffyddlondeb i achos  - y mae’r 

ffaith fy mod yn cefnogi Spurs ers 1961 yn arwydd o hynny! Credaf, o ymaelodi â mudiad, boed hynny yn gôr, 

yn Ferched y Wawr, yn gymdeithas lenyddol neu’n glwb golff, y dylid bod yn ffyddlon i`r mudiad hynny. Y mae 

yna adnod berthnasol iawn yn llythyr Paul at yr Hebreaid sydd yn darllen fel a ganlyn “Iesu Grist, yr un ydyw 

ddoe a heddiw ac am byth”. Felly dwi’n ei gweld hi beth bynnag. 

                 Hwyl am y tro (chwedl Derek Brockway), 

                        Dwyryd Williams (ar ran y Swyddogion) 
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 OEDFAON MIS TACHWEDD 

Dydd Sul, Tachwedd 6ed     -  Bore  - Oedfa dan ofal Mrs Nerys Roberts    Hwyr - Dim oedfa yn Salem 

Dydd Sul, Tachwedd 13eg   -  Bore a Hwyr - Y Parchedig Ddr. Elwyn Richards, Caernarfon 

Dydd Sul, Tachwedd 20fed  -  Bore a hwyr - Y Parchedig Cynwil Williams, Caerdydd 

Dydd Sul, Tachwedd 27ain  -  Bore a hwyr  - Y Parchedig Eric Jones, Bangor 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Tachwedd 10fed  - Sgwrs ar y testun “Y Parchedig  Robin Williams, Rhoslan” gan y Parchedig Iwan 

Llywelyn Jones, Porthmadog *Noder y newid yn y rhaglen 

Nos Iau, Tachwedd 17eg  -  “Cyfansoddwyr Clasurol Cristnogol” (Rhan Tri) - Ifor Griffiths  

CYFARFOD DIOLCHGARWCH BORE SUL, HYDREF 9fed 

Plant ac athrawon yr Ysgol Sul oedd yn gyfrifol am y gwasanaeth boreol a chafwyd oedfa hyfryd  a bendithiol 

iawn. Gwahanol ffyrdd o ddiolch a phwysigrwydd diolch oedd y thema ac atgoffwyd ni fod gan yr Iddewon 

ŵyl o’r enw Gŵyl y Pebyll neu Sukkot pan fyddant yn moli Duw ac yn diolch iddo am ei ofal tra yr oedd 

cenedl Israel yn yr anialwch. Dethlir yr ŵyl hon hefyd adeg y cynhaeaf.  Bu’r plant sef Marged, Sion, Osian, 

Mared, Nia, Dylan, Iwan, Ffion, John, Steffan a Tomos yn moli Duw drwy gyfrwng cerddoriaeth, gweddiau a 

darlleniadau addas. Cymerwyd rhan hefyd gan Rhiell Elidir, Lona Davenport, Helen Parry a Helen Jones.  

Yn ôl eu harfer cyflwynodd y plant lond bwrdd o ffrwythau a bydd y cyfan yn cael ei rannu rhwng cartrefi Cefn 

Rodyn a’r Llwyn. 

Cyfeiliwyd gan Y Barchedig Megan Williams  a Mrs Nerys Roberts a hi hefyd a roddodd sgwrs amserol iawn 

i’r plant gan eu hatgoffa, drwy hanes Ffransis o Assisi a’r ‘Un a ddaeth yn ôl i ddiolch’ mor bwysig yw diolch 

am bob peth. 

NOSON AGORIADOL Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Hydref 6ed oedd noson gyntaf tymor newydd y Gymdeithas Ddiwylliannol. Pedwarawd o fechgyn 

ifanc o Ddyffryn Clwyd sef y Tocsidos Blêr oedd yn ein diddanu a chawsom noson hwyliog, llawn mwynhad 

yn eu cwmni. Roeddent yn canu yn ddigyfeiliant ond roeddent yn medru creu cyfeiliant celfydd a diddorol 

iawn i bob cȃn drwy eu harmonïau tynn. Roedd ganddynt amrywiaeth o ganeuon, emynau fel “Dwy law yn 

erfyn..”, caneuon gwerin gyda threfniannau gwahanol i bob cytgan  megis “Ar lan y môr”, “Hen wraig fach” a 

“Moliannwn” a chaneuon poblogaidd yn Gymraeg a Saesneg. Ond er mor dda oedd yr hogiau, rywsut methiant 

fu eu hymgais i gael y gynulleidfa i ganu llinell o gȃn Delila gan Tom Jones. Gobeithio nad hyn fyddant yn ei 

gofio ar ôl eu noson yn Salem! Yn sicr, byddwn ni yn co-

fio’r noson hon ar amser hir- un o’r goreuon! 

HUGH GRIFFITH A’R OSCAR 

Wyn Jones, oedd y llywydd nos Iau, Hydref 20fed ac yr 

oedd hynny yn addas iawn oherwydd yn 1949 cafodd Wyn 

gyfle i weld Hugh Griffith yn chwarae’r Brenin Llyr yn 

Theatr y Grand Abertawe. William Roger Jones, sef nai yr 

actor enwog oedd wedi atom i roi braslun o’i hanes i ni a 

gwnaeth hynny yn hynod o ddiddorol. Mae llawer yn 

cysylltu Hugh Griffith ȃ byd y ffilmiau a’r ffilm Ben-Hur yn 

arbennig oherwydd  mai am fod yn actor cynorthwyol yn y 

ffilm hon y cafodd Oscar, ond yn ôl William R. Jones, roedd 

wrth ei fodd yn y theatr hefyd. Yn y pumdegau cynnar, treu-

liodd gyfnod yn actio yn Stratford gan rannu tŷ gyda Rich-

ard Burton a chael cyfleodd i gyfarfod llawer iawn o sêr y 

sgrîn fawr. Er iddo ymddangos mewn tua 70 o ffilmiau i gyd 

(gan gynnwys The Last Days of Dolwyn) a chael ei enwebu 

ar gyfer Oscar arall am ei ran yn y ffilm Tom Jones, cofiwn 

amdano yng Nghymru am ei bortread o drefnwr angladdau 

yn y ddrama-gomedi Grand Slam efo Windsor Davies. Ar ôl 

marwolaeth Hugh Griffith yn 1980 cafodd William R. Jones 

holl luniau a dogfennau ei ewyrth a roedd wedi dod ȃ llond 

bwrdd i ni eu gweld. Roedd yr “Oscar” ganddo hefyd a 

chafodd amryw gyfle i’w godi- er ei fod yn drymach nag y 

meddyliem! 

Yn y llun gwelir y Barchedig Megan Williams yn 

dal siec am £1360, sef y swm a gasglwyd tuag at 

Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru i nodi ei hymdde-

oliad a’i chyfraniad clodwiw i waith a bywyd 

eglwys Salem ac Achos Iesu Grist yn ehangach. 


