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Annwyl Gyfeillion, 

Dyma ni ar drothwy mis arall, y mis byrraf yn ein calendr ni. Nid yw’r gaeaf drosodd eto ond o leiaf 

mae’r gwanwyn ar y gorwel gyda llawer o dystiolaeth o glywed cân yr adar bach yn foreol a’r 

eirlysiau a’r cennin Pedr yn trwyno, heb sôn am y lawnt sydd eisoes yn tyfu. Nid pawb wrth gwrs 

sy’n cael nac yn derbyn y fraint ddyddiol hon. 

Yn dilyn sgwrs Mari Fflur i’r Gymdeithas ac yn fwy diweddar i’r Henaduriaeth ar Apêl Guatemala, 

sylweddolais yn fwyfwy mae ein braint ni fel unigolion ac Eglwys yn wir yw cymryd rhan yng 

nghenhadaeth Duw i’r byd ac yn y byd, nid yn unig yn lleol ond hefyd drwy gynorthwyo yn fyd eang. 

Mawr hyderaf y gallwn, bob un ohonom roi ein llwyr ymroddiad i’r Apêl. Fel y cofiwch, mae’n siŵr, 

mae’n erfyniad ar i bob un ohonom yn Salem gyfrannu £12 y pen. Rwy’n siŵr y cytunech â mi, er 

bod yr economi yn fregus, nid yw’r gofyn yn enfawr - cyfwerth ydyw â thua dwy alwyn o betrol. 

Er bod tymor y gaeaf, hyd yma, wedi bod yn fwyn, mae nifer o’n haelodau ffyddlon wedi bod yn 

cwyno. Rhai wedi bod yn yr ysbyty ac eraill adref dan ofal teulu.  Anfonwn fel Swyddogion ein 

dymuniadau gorau atoch i gyd gan fawr obeithio y cewch ymlwybro i’r gwasanaethau yn fuan. Ry-

dym yn meddwl ac yn sôn llawer amdanoch. 

Deallwn fod Mrs Gwenan Williams, gynt o 24 Bryn, Brithdir wedi symud i fyw i rif  9, Yr Hen Felin, 

Dolgellau. Gobeithio’n wir y byddwch yn gysurus yn eich cartref newydd Gwenan, ac y bydd eich 

iechyd yn gwella yn sgîl y symud. 

Eto y mae teulu clos Salem wedi ei fylchu o golli ein ffrind hynaws, gweithgar a chymeradwy Mrs 

Gaynor Roberts, neu Anti Gay fel ei hadnabuwyd gan lu o blant y Capel. Cofiwn am ei phresenoldeb 

cyson yn y gwasanaethau, hefyd ei chyfraniad i holl weithgareddau'r Capel, yn cynnwys yr Ysgol 

Sul, y Gymdeithas a’r Seiat, a hynny dros flynyddoedd lawer. Roedd yn arbenigo ar gyfeilio a hefyd 

roedd yn organyddes penigamp. Anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf i Wendy a Paul  a’u teuluoedd. 

Teimladwy iawn oedd y gwasanaeth a gynhaliwyd yn Salem dydd Mercher, Ionawr 11eg. Diolch 

hefyd i’r Barchedig Megan Williams am y trefniant a’r deyrnged haeddiannol iawn. Nid aiff Gaynor 

yn angof. 

Yn y byd sydd ohoni a chofio'r holl anghytuno, rwyf yn gwbl sicr fel yr adroddir yn Llythyr Paul at y 

Rhufeiniaid, na all nac angau nac einioes, nac angylion na thywysogaethau, na’r presennol na’r 

dyfodol, na grymusterau nac uchelderau na dyfnderau, na dim arall a grëwyd, ein gwahanu ni oddi 

wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu, ein Harglwydd. 

Yn gywir,  

Gerallt HughesGerallt HughesGerallt HughesGerallt Hughes - ar ran y Swyddogion, 

OEDFAON Y MIS 

Chwefror 5ed     -  Bore  -  Gwasanaeth dan ofal Gareth ac Ann Roberts     Hwyr  -   Dim oedfa 
Chwefror 12fed  -  Bore a Hwyr - Y Parchedig William Davies, Y Bala 
Chwefror  19eg   - Bore a Hwyr - Y Parchedig Morus J. Morris 
Chwefror 26ain  -  Bore a Hwyr  - Y Parchedig Ddr. Goronwy P. Owen 

Cofiwch fod stôr o hen daflenni misol (o Ionawr 2009 ymlaen) i’w gweld mewn lliw 

ar wefan y capel - http://salemdolgellau.wordpress.com 



 
Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Chwefror 2il     - “Llwybrau” - Haf Llewelyn, Llanuwchllyn (Noddir gan Yr Academi  
                                             Gymreig)   Llywydd  -  Mrs Bethan Williams  
Nos Iau, Chwefror 16eg  - Noson yng ngofal Terry Lloyd a Sulwyn Jones  
Nos Iau, Mawrth 1af       - Cinio Gŵyl Ddewi yn Nhy’n y Coed, Arthog   
                                            (drwy garedigrwydd Gerallt a Dorothy) 
* Os ydych yn bwriadu bod yn bresennol yn y swper a wnewch chi roi gwybod i aelod o deulu Ty’n y 
Coed, os gwelwch yn dda, er mwyn iddynt gael syniad o’r niferoedd tebygol (Rhif ffôn 01341 250 631) 

 O BORT TALBOT I OBERAMMERGAU 

Y chwaer Eluned Williams ddaeth  atom i Gymdeithas 

Salem nos Iau, Ionawr 18fed i sôn am ei thaith i ben-

tref Oberammergau yn yr Almaen ym mis Mai 2010. 

Yn 1632, addawodd trigolion y pentref i Dduw y byd-

dent yn portreadu digwyddiadau’r Wythnos Fawr bob 

deng mlynedd, pe byddent yn cael eu hachub rhag ef-

feithiau creulon y Pla Du. Maent wedi cadw at eu gair 

ac y mae tua hanner y boblogaeth o 5,000 yn cymryd 

rhan yn y pasiant - yn actorion, cantorion, adeiladwyr 

ac yn y blaen, a’r bobl yma i gyd yn dilyn eu galwe-

digaeth arferol hefyd, sydd yn golygu ymrwymiad 

llwyr. Perfformir y pasiant dros gyfnod o bum mis 

gyda phob perfformiad yn para am oddeutu saith awr, 

gydag egwyl ar gyfer lluniaeth. Y mae cyfanswm o tua 

500,000 o ymwelwyr yn heidio i Oberammergau yn 

ystod tymor y perfformio  -  y mae lle i 4,700 yn y  

theatr awyr-agored ble y perfformir y ddrama. Yn 

ogystal â golygfeydd yn portreadu digwyddiadau’r 

Wythnos Fawr ceir golygfeydd o’r Hen Destament 

e.e. brodyr Joseff yn ei werthu yn gaethwas, er mwyn 

dangos y berthynas rhwng yr Hen Destament a’r Tes-

tament Newydd. Codwyd tâl mynediad am y tro cyn-

taf yn 1790. Y mae’r ddrama wedi dod â budd ecomo-

maidd mawr i’r pentref ac mae llawer o gyfleusterau 

cymunedol wedi eu hadeiladu gyda’r elw sydd wedi 

deillio o’r ddrama. 

Nid oedd y tywydd yn ffafriol o gwbl tra yr oedd 

Eluned Williams yno, ond bydd dau beth arbennig yn 

aros yn ei chôf am byth. Yn gyntaf,  roedd sŵn y 

morthwyl yn taro’r hoelion i mewn i ddwylo a thraed 

Iesu Grist yn arswydus, ac ar noson mor ofnadwy o oer a gwlyb, roedd gweld y cymeriad Iesu, 

oedd bron yn noeth, yn hongian yn llipa am dros 20 munud ar y groes fawr yn wefreiddiol. 

Yna, gweld tynerwch a gofal y merched wrth iddynt ei ryddhau o’r groes. Roedd popeth yn dod 

â’r hanes mor fyw! 

Nid dyma’r unig ddrama am ddioddefaint Crist i Eluned Williams ei gweld oherwydd tra yr 

oedd yn gweithio yn Ninas Powys, bu sawl gwaith ym Mharc Margam ym Mhort Talbot i weld 

drama gyffelyb yn cael ei pherfformio gan Gyngor Eglwysi’r dref. Diolch iddi am noson ad-

dysgiadol a diddorol iawn. Llywyddwyd y noson gan Mrs Llinos Cadwaladr.  

Golygfa o’r ddrama 

Y llwyfan 


