
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS RHAGFYR 2011 

Annwyl Gyfeillion, 

Anodd credu wrth ysgrifennu hwn bod mis Rhagfyr wedi cyrraedd unwaith eto a 2011 yn brysur tynnu at ei therfyn.  

Mae’r siopa yn y stryd fawr yn fwrlwm o brysurdeb; er fod sôn mawr am ddirwasgiad nid yw i weld wedi gwneud 
llawer o wahaniaeth i’r holl wario sydd wedi dod yn rhan anorfod o’r Ŵyl i gymaint erbyn hyn. 

Mae tymor yr Adfent (sydd, gyda llaw, yn deillio o’r gair Lladin “adventus” sy’n golygu dyfodiad) yn llawn trad-

dodiadau; ar un adeg gwaharddwyd priodasau yn ystod y tymor hwn.  Dyma’r amser i chwilio am uchelwydd, sydd, 
medda nhw, yn dod â dedwyddwch i’r aelwyd dros y Gwyliau – ond ni ddylid ei ddwyn i’r tŷ cyn Noswyl Nadolig.  

Ni ddylid ei dorri â haearn ac ni ddylid caniatau iddo gyffwrdd â’r ddaear.  Mae llawer ohonom yn hoff o addurno’n 

tai gyda chelyn coch, ond unwaith eto ni ddylid gwneud hyn tan Noswyl Nadolig.  Mae aeron y celyn yn cofio am 

waed Crist a phigau’r dail am y Goron Ddrain. Bydd y Robin Goch i’w weld yn amlwg y dyddiau hyn. Mae’n 

ymwelydd cyson yn yr ardd yn erfyn am damaid, ac fe’i gwelir yn aml yn addurno cerdyn Nadolig.  Mae cysylltiad 

rhyngddo â’r Nadolig ers amser maith.  Un stori adroddir yw i’r Robin gochi ei frest â gwaed Crist wrth iddo geisio 

tynnu draenen boenus o’r goron Ddrain. 

Daw’r gair Nadolig o’r Lladin “Natalis” sy’n golygu “genedigaeth” a sylfaenwyd yr ŵyl Gristnogol ar ddyddiad hen 

wyliau Rhufeinig a Cheltaidd oedd yn dathlu dychweliad y goleuni wedi troad y rhod.  Cawn gyfle i gofio gwir ystyr 

y Nadolig yma yn Salem mewn gwasanaeth carolau undebol nos Sul 4ydd Rhagfyr pan ddaw’n cyfeillion o eglwysi 

eraill y dref  atom i gyd-addoli. Cofiwch hefyd am Wasanaeth Nadolig y Plant fore Sul Rhagfyr 18fed, gyda 

Gwasanaeth Naws Y Nadolig a gyflwynir gan aelodau’r Gymdeithas i’w gynnal yn yr oedfa hwyrol ar yr un dyddiad.  

Cofiwch hefyd am y Gwasanaeth teuluol a Chymundeb am 9.30 ar fore’r Ŵyl ei hun - 

 

“Tyrd i weled a chredu, - yn y gwellt 

Gwêl y Gair yn cysgu 

Ac yna cyhoedda’n hy 

Wrth y byd wyrth y beudy.” 

                                                                          John Gwilym Jones 
 

Hoffwn fantesio ar y cyfle i longyfarch dau bâr priod  o `mysg ein haelodau a gyrhaeddodd garreg filltir arbennig 

iawn yn eu bywyd priodasol yn ddiweddar. Cyfeirio `rydwyf at Elis a Mona Hughes, Hafren, Pencefn, a Tomi ac Iola 

Davies, Prendy, Coed y Fronallt, y ddau gwpwl wedi dathlu eu Priodas Aur - llongyfarchiadau calonnog i’r pedwar 

ohonoch. Deallaf hefyd y bydd Mrs Mair Jones, Llanelltyd, yn dathlu penblwydd arbennig  yn ystod yr wythnosau 

nesaf  -  llongyfarchiadau i chwithau Mrs Jones. 

Yng nghanol prysurdeb ein paratoadau, cofiwn am gyfeillion sydd o dan anhwylder, megis Mrs Glenys Williams, 37 

Ardd Fawr, sydd wedi bod yn derbyn triniaeth ers peth amser a Mr Wyn Jones, Wenallt Villas, sydd hefyd wedi der-

byn triniaeth ac sydd yn parhau i fod yn symol. Deallwn fod Mrs Megan Parry wedi cael codwm yn ei chartref a’i 

bod wedi ei chludo i Ysbyty Maelor  - cofiwn yn annwyl ati gan obeithio y caiff adferiad buan. Deallwn fod Mrs. Iola 

Davies, Prendy, Coed Y Fronallt bellach wedi symud o Ysbyty Bronglais, Aberystwyth i Ysbyty Dolgellau ac 

anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau am adferiad buan iddi hithau ac at y rhai eraill ohonoch sydd heb fod 

mewn iechyd rhy dda a’r rhai sy’n pryderu am anwyliaid.  Ar nodyn hapusach, braf oedd cael croesawu Ms Elliw 

Richards, 8 Uwch Y Maes yn ôl i’n plith yn dilyn ei llawdriniaeth yn ddiweddar.  Da oedd deall hefyd i Miss Marga-

ret Evans, Bro Tegid, ddychwelyd i’w chartref ar ôl derbyn triniaeth yn Ysbyty Maelor. Gobeithio y bydd y ddwy 

ohonynt yn parhau i wella’n dda.  

 

Yn mha le a ffordd bynnag y byddwch yn dathlu’r Ŵyl, boed i chwi oll fwynhau Nadolig llawen a dedwydd yn llawn 

bendithion. 

                           Yn gywir, 

                     John Cadwaladr   (ar ran y Swyddogion) 

 

O.N. Yn rhinwedd fy swydd fel Trysorydd yr Eglwys, carwn dynnu sylw at y nodyn drosodd parthed cyfraniadau 

ariannol i’r achos yma yn Salem (pawb a’i fys…..!!) 
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OEDFAON MIS RHAGFYR 
Dydd Sul, Rhagfyr 4ydd    -  Bore  - Y Barchedig Megan Williams  -  Gweinyddir y Cymun 

                                                 Hwyr - Oedfa Garolau Undebol 

Dydd Sul, Rhagfyr 11eg    -   Bore yn unig  Mr John Price, Machynlleth Hwyr Dim oedfa 

Dydd Sul, Rhagfyr 18fed   -  Bore - Gwasanaeth Nadolig y plant a’r bobl ifanc Hwyr—Gwasanaeth Naws  

                                                   y Nadolig y Gymdeithas Diwylliannol 

Dydd Sul, Rhagfyr 25ain  -   9.30 a.m. Oedfa Bore Nadolig dan arweiniad y Barchedig Megan Williams  

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
Nos Iau, Rhagfyr 1af  - Fy Nhaith i Guatemala  -  Mari Fflur  Llywydd Y Barchedig Megan Williams 

Nos Sul, Rhagfyr 18fed  - Gweler uchod 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR JOHN CADWALADR 
Fel y gwyddoch i gyd rwy'n siwr, mae diwedd blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar y 31ain o Ragfyr. Gan ein bod ar 

drothwy mis Rhagfyr, fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud eich cyfraniadau erbyn diwedd y mis, os gwelwch yn 

dda. Mae disgwyl i adroddiad Eglwys Salem fod ar gael erbyn Chwefror ac os yw'r llyfrau'n hwyr yn cau, mae yn 

rhoi pwysau enfawr ar swyddogion yr Eglwys a'r argraffwyr i gadw i'r amserlen. Diolch am eich cydweithrediad. 

TORCH YR ADFENT 
Daeth yn amser unwaith eto i oleuo cannwyllau torch yr Adfent yn eu tro.  Def-

nyddir tri lliw fel rheol – porffor, pinc a gwyn ac mae’r dorch ei hun yn bwysig 

– ar ffurf cylch, yn defnyddio dail bythol-wyrdd i ddynodi bywyd tragwyddol.  

Cannwyll Gobaith yw’r gyntaf i’w goleuo – un lliw porffor.  Porffor yw’r ail 

gannwyll i’w goleuo hefyd – Cannwyll Heddwch. Pinc fydd y drydedd cannwyll 

– Cannwyll Llawennydd ac ar y 4ydd Sul yn nhymor yr Adfent goleuir y 

gannwyll borffor olaf – Cannwyll Cariad. Goleuir y gannwyll wen ar fore’r 

Nadolig – Cannwyll y Crist – felly cofiwch am y Gwasanaeth fore’r Nadolig.  

Ein diolch unwaith eto i Mrs Eira Williams am sicrhau bod torch wedi’i pharatoi 

ar ein cyfer.  

                                        VIVA GUATEMALA! 
Erbyn i chi dderbyn a chael cyfle i ddarllen y cylchlythyr hwn fe fydd nifer 

ohonoch wedi clywed Mari Fflur (Swyddog Cyfathrebu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru) yn sôn yn y Gymdeithas am ei thaith i Guatemala yn 

ystod mis Awst eleni. Bob pum mlynedd y mae Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru, mewn cydweithrediad â Chymorth Cristnogol, yn cynnal apêl i 

gynorthwyo’r tlodion mewn rhan neilltuol o’r byd. Yn 2007, fe gofiwch mai 

Sierra Leonne oedd ffocws apêl lwyddiannus iawn ein henwad. Yn 2012,  

tlodion Guatemala fydd yn derbyn ein cymorth a’n cefnogaeth ac er mwyn 

canfod mwy am eu hanghenion fe dreuliodd Mari ac Anna Jane o Gymorth 

Cristnogol bythefnos yn y wlad. Cyn i Mari deithio yno doeddwn i’n 

gwybod fawr  am y wlad. Gwyddwn mai gwlad yng Nghanolbarth America 

oedd hi ond faswn i ddim wedi gallu ei lleoli hi ar fap. Rhag ofn eich bod chi 

mor anwybodus â mi atodaf fap i’ch sylw. Beth arall ddysgais am y wlad? Wel, ei  phoblogaeth yw 14.3 milliwn a’i 

phrifddinas yw Dinas Guatelmala—un o’r dinasoedd perycla` yn y byd, yn ôl pob sôn. Sbaeneg yw prif iaith y wlad ond 

fe siaredir dros 20 o ieithoedd brodorol hefyd. Cristnogaeth yw prif grefydd y wlad, ynghyd  â nifer o grefyddau yn 

tarddu o grefydd y Maya. Prif allforion y wlad yw bananas, siwgr, coffi, ffrwythau, llysiau, cig, cardamom a phetrol. Y 

mae harddwch naturiol y wlad yn gwrthgyferbynu yn llwyr â’i gorffennol gwaedlyd a’i phresennol cythryblus. Y mae’n 

wlad fynyddig a choediog iawn, yn frith o adfeilion yn dyddio o oes aur y Maya. Y mae llosgfynyddoedd, llynnoedd, 

blodau ac adar egsotig yn nodweddion amlwg. Guatemala yw un o wledydd harddaf Canolbarth America. 

Er ei harddwch, gwlad dlawd iawn yw hi. Rhwng 1960 a 1996 rhwygwyd y wlad gan ryfel cartref  ac yn y cyfnod hwn 

lladdwyd oddeutu 200,000 o’i thrigolion, y rhan fwyaf ohonynt gan luoedd diogelwch treisgar. Y mae anghydraddoldeb 

cymdeithasol yn amlwg iawn yn y wlad. Mae tlodi yn arbennig o gyffredin yng nghefn gwlad ac ymysg cymunedau 

brodorol. Y mae anllythrennedd a marwolaethau ymysg babanod ymysg yr uchaf yn y rhan honno o’r byd. Y mae patner-

iaid Cymorth Cristnogol yn gorfod brwydro’n ddyddiol yn erbyn dylanwad gangiau stryd treisgar a’r cartelau cyffuriau ar 

bobl ifanc y wlad. Ar ben hyn oll, y mae stromydd trofannol a chorwyntoedd yn achosi tirlithriadau sydd yn chwalu 

cymunedau, ffyrdd a chnydau. Y  mae’r angen yn fawr a’r gobaith yw y bydd aelodau Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn 

gallu casglu oddeutu £200,000 y flwyddyn nesa’—credaf bod ein targed ni yma yn Salem oddeutu £1,800.               DW 



 
Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Darlith y Parchedig Iwan Llywelyn Jones 
Testun darlith y Parch Iwan Llywelyn Jones nos Iau, Tachwedd 10fed oedd Y Parch 

Robin Williams (gweler chwith) - y cymeriad amryliw, hoffus a  dawnus. Cofiwn 

amdano, fel nid yn unig fel pregethwr ond hefyd darlledwr, bardd, llenor, actiwr a 

dynwaredwr. Roedd yn fyfyriwr yn y Brifysgol ym Mangor ar ddechrau’r ped-

wardegau, pan gafodd Dr Sam Jones y weledigaeth i ddarlledu noson lawen yn fyw 

o Neuadd y Penrhyn ar y radio. Dyma gyfnod cynnar Charles Williams, Richard ‘Co 

Bach’ Hughes, Mamie Noel Jones ac yna, daeth Meredydd Evans, Cledwyn Jones a 

Robin Williams at ei gilydd i ffurfio Triawd y Coleg. Yn dilyn y rhaglenni yma, 

daeth galw arnynt i fynd i ddiddanu ledled Cymru ac y mae amryw o’u caneuon yn 

dal yn fyw iawn yn ein côf megis Wili Chinee, Pictiwrs Bach y Borth, Bet Troed y 

Rhiw ac wrth gwrs Triawd y Buarth. 

Wedi gorffen yn y coleg aeth yn weinidog yr Hen Gorff  i Ddinmael a Glanrafon a 

roedd wrth ei fodd yn rhan o fwrlwm yr ardal honno. Tua canol y pumdegau daeth i 

amlygrwydd fel pregethwr a bu galw mawr am ei wasanaeth mewn cyfarfodydd 

pregethu ar hyd a lled y wlad.  

Yna yn 1960, aeth yn weinidog i Benrhyndeudraeth a dechreuodd ddarlithio ar dri yr oedd yn eu hadnabod yn 

dda sef Y Tri Bob- Bob Lloyd (daeth i’w adnabod pan yn Ninmael), Bob Roberts (o gyfnod y Noson Lawen) 

a Bob Owen (blaenor yng Nghroesor). Hefyd  cafodd gyfle i dechrau cyflwyno rhaglen newydd ar y teledu sef 

Dechrau Canu, Dechrau Canmol ac yr oedd ganddo y llais a’r ddawn i wneud hyn yn grefftus dros ben. Ond 

yn 1973 ymddiswyddodd o’r weinidogaeth Bresbyteraidd a symud i fyw i Roslan gan ennill ei fara menyn yn 

gweithio’n llawrydd yn cyhoeddi llyfrau, darlithio, cyflwyno rhaglenni radio a theledu, a maes o law daeth yn 

weinidog ar yr Annibynwyr yn ei ardal.  Cymeriad hoffus iawn a ddaeth i fod yn y cyfnod hwn oedd ‘Emrys 

Aled Parri’ a diniweidrwydd Emrys a chlyfrwch Robin Williams yn gwneud i ni gyd i wenu. Diolch i’r Parch 

Iwan Llywelyn Jones am ddod atom ar fyr rybudd a rhoi noson mor ddiddorol i ni. 

Darlith Mr. Ifor Griffiths, Lerpwl 
Nos Iau, Tachwedd 17eg cafwyd yr olaf yn y triawd o ddarlithoedd ar gyfansoddwyr Cristnogol gan Mr Ifor 

Griffiths, Lerpwl. Roedd cryn edrych ymlaen at y noson hon gan fod Ifor Griffiths yn amlwg yn byw ei bwnc 

ac yn gallu trosglwyddo ei wybodaeth a’i angerdd i ni i gyd mewn ffordd ddiddorol a hwyliog. Eisoes caw-

som hanes cerddoriaeth yng nghyfnod y Canol Oesoedd, y Dadeni, y Baroc a’r cyfnod Clasurol a’r cyfnod 

olaf dan sylw ar y noson olaf hon oedd y cyfnod Rhamantaidd.  

Schubert oedd y cyfansoddwr a bontiodd  o’r Cyfnod Clasurol i’r Cyfnod Rhamanataidd drwy gyfansoddi 

caneuon crefyddol ac emosiynol i gyfeiliant piano. Ond y tri mwyaf amlwg yn y cyfnod yma oedd Mendels-

sohn, Brahms a Verdi. Ganwyd Mendelssohn i deulu o Iddewon ond magwyd ef yn Gristion yn yr Almaen. 

Roedd yn arbennig o dalentog ac yn cyfansoddi symffoniau pan yn ei arddegau cynnar a daeth yn enwog 

drwy Ewrop. Uchafbwynt ei yrfa oedd cyfansoddi yr oratorio “Elias” a pherfformiwyd hi gyntaf ym Mir-

migham yn 1846. 

Ganwyd Brahms hefyd yn yr Almaen, a phan oedd yn ei ugeiniau daeth i gysylltiad â Clara a Robert Schuman 

ac anogwyd ef ganddynt i gyfansoddi mwy. Mae yn enwog am ei weithiau mawr- 4 symffoni a 2 goncerto i’r 

piano a’r gwaith crefyddol enwocaf yw “Mor hawddgar yw dy bebyll di, O Arglwydd y lluoedd”.  

Eidalwr oedd Verdi- cyfansoddwr poblogaidd iawn ymysg y  bobl gyffredin. Galar, dwysder, poen, gwewyr, 

tor-calon a cholli cariad oedd ei 

destunau a mae ei weithiau yn llawn an-

gerdd a drama. Bu fyw i fod yn hen ŵr 

87 oed a rhai o’i weithfeydd gorau wedi 

eu cyfansoddi pan oedd yn ei 

saithdegau! Ei waith crefyddol mawr 

oedd yr Offeren sy’n defnyddio alawon 

aruchel a rhythmau bywiog a dramatig  i 

greu emosiwn pwerus, parch a dwysder. 

Diolch i Mr Griffiths am noson wych 

unwaith eto ac i Miss Ann Evans am 

lywyddu.                                        BW 

Mendelssohn Brahms Verdi 


