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 “….oherwydd, edrych, aeth y gaeaf heibio, ciliodd y glaw a darfu; y mae’r blodau’n ymddangos yn y 

meysydd, daeth yn amser i’r adar ganu, ac fe glywir cân y durtur yn ein gwlad;” 

Annwyl gyfeillion, 

Daw’r geiriau uchod o Ganiad Solomon, pennod 2, adnodau 11 a 12. Mor wir y geiriau eleni a’r gwanwyn 

wedi cyrraedd yn ei holl ogoniant - gobeithio nad y cyfnod hyfryd hwn o dywydd braf fydd ein haf hefyd! 

Mae’n rhaid i mi gyfaddef mai dyma fy hoff amser o’r flwyddyn. A minnau’n weddol rydd y dyddiau hyn i 

fynd am dro, mae’n werth sefyll yn stond ar ffyrdd cefn ein bro o dro i dro i wrando ar gân yr adar - gresyn 

na fuaswn yn gallu eu hadnabod o’u cân. Er mor glywadwy yw eu trydar, mae’n anodd iawn eu gweld ar 

adegau ymysg y canghennau a’r llwyni. 

`Does gennym fawr o welyau blodau ym Mryn Golau ond mae gennym roceri eithaf sylweddol ac rwyf wrth 

fy modd yn gweld y blodau alpaidd yn ffurfio ac yn agor - maent mor amrywiol a lliwgar. Wrth sôn am y 

gwanwyn ac am fywyd newydd, braf yw cael llongyfarch Iola a Tomi Davies, Prendy, Coed y Fronallt ar 

ddod yn hen nain a thaid am y tro cyntaf. Rhai wythnosau yn ôl ganwyd mab bach, Tomos, i Ceri, eu 

hwyres. Llongyfarchiadau iddynt fel teulu. Cofiwn yn annwyl at Iola – da oedd deall ei bod wedi cael 

dychwelyd i Prendy, wedi cyfnod yn atgyfnerthu yn yr ysbyty leol. Cofiwn hefyd at ein ffrind annwyl a 

ffraeth, Mrs Megan Parry, sydd yn parhau i fod yn ysbyty’r dref.  Y mae Miss Margaret Evana, Bro Tegid, 

wedi derbyn  triniaeth yn Ysbyty Christie ym Manceinion yn ddiweddar. Deallaf ei bod hithau adref erbyn 

hyn – gobeithio’n wir ei bod yn gwella’n dda ar ôl ei thriniaeth.  Cofiwn yn ddiffuant iawn at ein holl gyd-

aelodau sydd dan anhwylder neu yn gaeth i’w cartrefi.Gobeithio y bydd y tywydd braf a’r dyddiau hirach yn 

gyfrwng i godi eu calonnau ac yn ei gwneud hi’n bosib iddynt fwynhau ychydig o awyr iach. 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i longyfarch plant a phobl ifanc y capel a gafodd lwyddiant yn eisteddfodau’r 

Urdd, Rhanbarth Meirionnydd, yn ddiweddar ac a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Meirionnydd yn Ei-

steddfod Genedlaethol Eryri ddechrau Mehefin. Pob lwc i chi ym Mharc Glynllifon. 

Braf hefyd yw cael y cyfle i longyfarch un o gyn selogion yr Ysgol Sul, sef Catrin James,  Old Coach 

House, Ffordd Mount Pleasant. Y mae Catrin yn astudio dylunio pensaernïol ym Mhrifysgol Celf a Dylunio 

Hull. Er mawr glod iddi, y mae hi wedi cael ei dewis i ddylunio cofeb i’r milwyr o ardal Hull a gollodd eu 

bywydau yn ystod y ddwy Ryfel Byd. Copr ac efydd yw deunydd y gofeb, sydd o ran ffurf, yn gromen ar 

batrwm dail yr onnen. Y mae Catrin yn cydweithio gyda Chymdeithas Treftadaeth Hull ar y prosiect ac fe 

fydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn 2014 ar gost o filiwn o bunnoedd. Da iawn, ti Catrin, gwych iawn, yn 

wir. 

Bydd nifer o bethau o bwys arbennig yn digwydd yn y capel yn ystod y misoedd nesaf. Yn oedfa’r bore, 

dydd Sul, Ebrill 22ain, byddwn yn holi eich barn ynglŷn â’r posibilrwydd o ffurfio gofalaeth newydd, gyda’r 

bwriad o geisio sicrhau gwasanaeth gweinidog. I’r perwyl hynny, y mae swyddogion Salem wedi cwrdd â 

swyddogion eglwysi Cristchurch, Abermaw, ac eglwys Horeb, Dyffryn Ardudwy ar sawl achlysur. Yr ag-

wedd sydd wedi cael y sylw pennaf yn y trafodaethau hynny yw'r ochr ariannol. Y dyddiau hyn y mae angen 

400 o aelodau a phob un yn cyfrannu'r swm disgwyliedig o £113 i’r Brif Swyddfa yng Nghaerdydd er mwyn 

cyfarfod â’r gofyn ariannol sydd yn gysylltiedig â chyflogi gweinidog. Gallwch weld felly y byddai’r 

gofynion ariannol ar 250 o aelodau Salem, Cristchurch a Horeb ynghyd, yn drymach. Rhagwelwn y byddai 

angen gofyn i aelodau’r ofalaeth newydd arfaethedig gyfrannu £140 y pen y flwyddyn. Mater i chi, fel ae-

lodau, yw penderfynu os ydych yn barod i gyfrannu i’r fath raddau. Os byddwch yn pleidleisio o blaid y 

cynllun, mae’n bwysig eich bod yn deall y bydd yr ymrwymiad yn un tymor hir. Ni all y swyddogion symud 

ymlaen heb sicrwydd y bydd modd cynnal y trefniant yn yr hir dymor. Pe baech yn pleidleisio yn erbyn y 

cynllun, byddai’n rhaid i ni   barhau i lenwi ein Suliau fel yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd, gan alw ar 

wasanaeth gweinidogion gwâdd i weinyddu’r Cymun Sanctaidd, ac arnoch chi, ein haelodau, i drefnu a 

chymryd rhan mewn oedfaon yn achlysurol. Credaf y dylwn bwysleisio nad oes sicrwydd am ba hyd y bydd 

y Barchedig Megan Williams yn parhau i fyw yn lleol. O ganlyniad, ni allwn gymryd ei     (drosodd)        



  

DATHLU GŴYL EIN NAWDDSANT 

I gloi gweithgarwch y Gymdeithas am eleni ac i ddathlu Gŵyl ein Nawddsant, gwahoddwyd ni i gartref 

Gerallt, Dorothy a Dafydd Hughes yn Nhy’n y Coed.  Aeth dros ddeugain a phump ohonom draw i Arthog 

ac oherwydd oriau o waith caled  ymlaen llaw gan y tîm effeithiol o dri, roedd popeth yn hwylus dros ben i 

bawb. Gwyddem y byddai bwyd ardderchog yn ein haros ac wrth gwrs, cafwyd gwledd ym mhob ystyr- 

croeso, bwyd a gwestai arbennig i’n diddanu. Teleri Jones-

Wynne oedd ein gwestai a braf iawn oedd hi i’r Barchedig Me-

gan Williams gael ei chroesawu hi a’i gŵr Arfon atom. Gwyd-

don fod Teleri wedi hen setlo erbyn hyn yn ardal Pandy Tudur 

a mae’r ddau ohonynt yn brysur iawn yn y gymuned. Magwyd 

Teleri yn a Cawsom atgofion Teleri yn mynychu yr Ysgol Sul 

yng nghapel Pendref cyn iddi gychwyn yn Ysgol Sul Salem. 

Cofiai fel y byddai yn mwynhau mynd i’r Cyfarfod plant a 

chael mwynhau y gweithgareddau a drefnai’r Parch Dewi Wil-

liams ar eu cyfer. Yn Salem y dechreuodd ganu alto, eistedd-

fota ac actio a diolchodd yn gynnes iawn am y cyfleodd a’r 

gwerthoedd oes a gafodd yn ystod ei blynyddoedd cynnar yng 

nghwmni aelodau Salem. I gloi y noson, cawsom eitemau i’n 

diddanu gan Teleri ac Arfon. Yn briodol iawn canodd Teleri 

emyn Gŵyl Dewi Nerys Roberts, canodd Arfon yr unawd 

hyfryd Elen Fwyn a chloiwyd y noson drwy i’r ddau ganu y 

ddeuawd boblogaidd i gyfeiliant Hywel a Blodwen. Noson 

wych yn wir!   

Cyflwynwyd basgedaid o flodau’r gwanwyn i Dorothy gan To-

mos Parry fel arwydd o’n gwerthfawrogiad am ei holl waith 

caled. Diolch hefyd i Mona am drefnu popeth ar ein cyfer. 

Bydd elw’r noson, sef £350 yn cael ei roi i gronfa Guatamala.  

Guto Elfyn Williams, mab bach Elain a Nigel Wil-

liams, Bro Cymer, Llanelltyd yn cael ei gyflwyno i’r 

gynulleidfa yn dilyn ei fedydd ar Fawrth 3ydd. 

OEDFAON Y MIS 
Ebrill  1af   -  Bore a Hwyr  - Y Barchedig Ddr. Nerys Tudor, Penyffordd Las 
Ebrill  8fed  - Bore a Hwyr - Y Parchedig Gerallt Lloyd Evans, Llangristiolus 
Ebrill 15fed  - Bore a Hwyr -Y Parchedig Dewi T.Morris, Porthmadog 
Ebrill 22ain  - Bore a Hwyr - Y Parchedig Dafydd Owen, Caerdydd 
Ebrill 29ain  - Bore a Hwyr - Y Parchedig Morus J. Morris, Machynlleth 

phresenoldeb a’i chymorth yn ganiataol yn y tymor hir, . Er ein bod yn dîm sydd yn cydweithio’n hapus bob 

amser, y mae nifer ohonoch wedi mynegi’r farn bod capel heb weinidog fel llong heb gapten. Wedi dweud 

hynny, rhaid cofio fod yna gapten ar y Costa Concordia a’r Titanic! Mae’n dibynnu sut un yw’r capten, mae’n 

siwr gen i. 

Hoffwn ofyn i chi feddwl o ddifri am y mater hwn a thaer erfyniwn am eich presenoldeb yn yr oedfa ar yr 

22ail, er mwyn sicrhau y bydd y bleidlais yn adlewyrchiad cywir o’r farn gyffredinol. Bydd aelodau 

Cristchurch a Horeb yn cael cyfle i fynegi’u barn ar yr un Sul. Cofiwch mai cam cyntaf yn unig yw hwn. Os 

bydd mwyafrif o blaid y cynllun, bydd angen derbyn sêl bendith cyrff llywodraethu perthnasol ein henwad cyn 

y cawn symud ymlaen i’r cam nesaf. Mae’n bosib` y bydd y prinder gweinidogion yn fwy o rwystr i’r cynllun 

na’r ochr ariannol, ond cawn weld beth ddaw. 

Byddwch yn derbyn copi o Adroddiad Blynyddol y capel am 2011 gyda’r cylchlythyr hwn. Gobeithio y cewch 

gyfle i’w ddarllen ac y byddwch yn ei weld yn fuddiol. Hoffwch ddiolch i bawb sydd wedi fy nghynorthwyo i 

roi’r Adroddiad at ei gilydd. Er ein bod wedi ymdrechu i sicrhau cywirdeb yr Adroddiad mae’n bosib` ein bod 

wedi methu ambell beth. Pe baech yn gweld enw wedi’i gamsillafu, cyfeiriad anghywir neu wall yn y ffigyrau 

ariannol, gadewch i  mi wybod os gwelwch yn dda, fel y gallwn ddiwygio’r bas-data ar gyfer Adroddiad 2012. 

                       Yn gywir, 

                    Dwyryd Williams (ar ran y Swyddogion) 


