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Annwyl Gyfeillion, 

Erbyn i chi dderbyn y daflen hon fe fyddwn ar drothwy mis Medi a’r haf a’r Gemau Olympaidd wedi mynd heibio 

a’r atgofion amdanynt yn dechrau pylu.  Yn y Gemau Olympaidd gwelwyd pobol ifanc o bob rhan o’r byd yn dod i 

Brydain i gynrychioli eu gwledydd mewn cystadlaethau megis pêl-droed, taflu pêl, nofio, rhwyfo, reidio beic, mar-

chogaeth ceffylau, neidio a rhedeg, i enwi dim ond ychydig o’r chwe champ ar hugain.  Ac yn awr maent i gyd wedi 

mynd adref i’w gwledydd eu hunain i barhau i ymarfer y campau hyn.  Mae’r arferiad hwn o ymgasglu yn achlysu-

rol i bwrpas arbennig yn debyg iawn i’n harferiad ni bob Awst pan ddaw cynulleidfaoedd capeli'r dref ynghyd ar y 

Suliau yn y pedwar capel yn eu tro.  Nid yw hyn yn digwydd bob pedair blynedd fel y Gemau Olympaidd ond yn 

flynyddol ac nid gyda’r nod o gystadlu ond er mwyn addoli ein Harglwydd Iesu Grist.   

Mae trefn y gwasanaethau yn y capeli ble rydym yn cyfarfod yn eithaf tebyg ond mae’r drefn o weddïo yng Nghap-

el Ebeneser ychydig yn wahanol i’r capeli eraill.  Yn y capel hwnnw mae gweddïo yn debycach i’r gweddïo a geir 

yn yr Eglwys.  Mae’r weddi yn dod o lyfr ac fel mae’r pregethwr yn gweddïo mae’r gynulleidfa yn ymateb o lyfr 

maent wedi eu cael ar ddechrau’r gwasanaeth. Yn y pedwar capel daw’r emynau o Ganeuon Fydd.  Mae llawer o 

gyfeiriadau at ganu yn Y Beibl ac yn enwedig yn yr Hen Destament. Dyma i chi  enghraifft o Lyfr Y Salmau, pen-

nod 118 lle mae’r Brenin Dafydd yn adrodd am ddaioni Duw mewn gweddi. Y mae adnodau 14 a 15 o’r bennod yn 

datgan fel a ganlyn: ‘Yr Arglwydd yw fy nerth a’m cân, a daeth yn waredigaeth i mi.  Clywch gân waredigaeth ym 

mhebyll y rhai cyfiawn’.  Pa fath o ganu oedd Dafydd yn ei glywed tybed?  A oedd y canu yn debyg i’n canu emy-

nau ni, neu ganu fel sydd yn cael ei glywed mewn stadiwm pêl-droed, neu ganu fel mae pobl dduon yn canu emy-

nau?  Os gwn i?  Fel mater o ddiddordeb mae’r Salm hon rhwng y Salm fyrraf a’r Salm hiraf yn Llyfr y Salmau.  

Hefyd, mae’r Salm y dyfynnir ohoni uchod yn cynnwys yr adnod sydd yn union yng nghanol y Beibl, adnod 8: 

‘Gwell yw llochesu yn yr Arglwydd nag ymddiried mewn dyn’; dyna i chi destun trafod ddiddorol ar gyfer Y Seiat. 

Mae adeiladau'r capeli yn eithaf tebyg o ran cynllun ond yn ddiddorol ar flaen pulpud Capel Salem mae lliain glas 

gydag emblem Christnogaeth arno, sef y llythrennau IHS, sef Iesus Hominum Salvator mewn Lladin, neu yn y 

Gymraeg Iesu, ein Gwaredwr.  Yng nghapel Tabernacl ceir lliain gyda darlun siâp pysgodyn arno, symbol arall o 

Gristnogaeth. 

Rydym yn llongyfarch Sarah, merch Mrs Oriel Holden, Evesham ar ei phriodas â Stuart Perret yn y Capel dydd 

Sadwrn, Awst 18fed.   

Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant ȃ Mr a Mrs Emrys W. Roberts a’r teulu sydd wedi dioddef profedigaeth gyda 

marwolaeth mam Emrys, Mrs Morfudd Roberts. 

Da clywed bod Miss Megan Richards, Mr Edward O. Williams, Bontddu, Mrs Gwenan Williams, Fferm Caeryn-

wch,  Mrs Bessie Williams, Y Llys a Miss Margaret Evans wedi dychwelyd i’w cartrefi yn dilyn triniaethau a'u bod 

i gyd yn gwella.  Da clywed hefyd bod braich Y Barchedig Megan William wedi gwella’n ddigon da i’w galluogi i 

yrru car unwaith eto! 

Anfonwn ein cofion at yr aelodau hynny sydd mewn cartrefi henoed ac i’r aelodau hynny sydd yn gaeth i’w cartrefi 

ac yn gweld colli dod i’r Capel.  

Wrth i mi gwblhau’r llythyr hwn daeth y newyddion trist i law am farwolaeth un o gymeriadau anwylaf a mwyaf 

ffraeth Salem, sef Mrs Megan Parry a hithau wedi cyrraedd oedran teg iawn. Byddwn i gyd yn gweld colli y wen 

gellweirus, y sgyrsiau difyr a’r sylwadau miniog. Bydd colled fawr ar ei hôl. Estynnwn ein cydymdeimlad mwyaf 

diffuant â Ms Margaret Lewis a’i chwiorydd, sef nithod Mrs Parry, a’r teulu oll yn yn eu galar. Mae’n siwr y bydd 

cyfle i ddweud mwy am Mrs Parry yn llythyr mis Hydref. 

Da clywed am lwyddiant plant a phobol ifanc y Capel yn eu harholiadau. Deallaf fod Sara Williams, Fferm Caeryn-

wch a Sian Eleri Davenport wedi gwneud yn dda yn eu harholiadau lefel A a bod Darius Elphick wedi ennill gradd 

M.Eng gydag anrhydedd mewn Cyfrifiadureg. Yn fwy diweddar treuliodd Darius fis  ar brofiaf gwaith yn Kuala 

Lumpur, Malaysia. Rydym yn eu llongyfarch yn galonnog iawn, ynghyd ag unrhyw un arall sydd â chysylltiad a’r 

capel sydd wedi profi llwyddiant yn eu harholiadau yr haf hwn. 

Wrth gwblhau ysgrifennu'r llythyr hwn, mae’r geiriau yma yn dod i’m cof ‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond 

mae llawer i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’ 

            Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

                      Henry M. Edwards 



 OEDFAON MIS MEDI 

Dydd Sul, Medi 2il - Bore a Hwyr       -   Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul, Medi 9fed - Bore a Hwyr    -   Y Parch  W.H. Pritchard, Bae Trearddur, Ynys Môn 

Dydd Sul, Medi 16eg - Bore’n unig     -   Y Bnr. John Price, Machynlleth 

Dydd Sul, Medi 23ain - Bore a Hwyr  -   Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel, Caernarfon 

Dydd Sul, Medi 30ain - Bore a Hwyr  -   Y Parchedig Christopher Prew, Porthmadog 

PENCAMPWR TLWS GOLFF Y GOLEUAD 

Dydd Llun, Gorffennaf 2il fe fentrodd pymtheg o ddewrion, 

pedwar gweinidog ac unarddeg blaenor, i’r gwynt a’r glaw 

ar gwrs golff y Mile End  ger Croesoswallt ar gyfer y gy-

stadleuaeth Tlws Y Goleuad a’r Treasury. 

Yn ôl y sôn bu cystadlu brwd ac ambell un yn ei dro yn 

gorfod pysgota am eu pêl yn y llynnoedd a’r ffosydd neu’n 

straffaglu chwilio yn y llwyni coed sy’n amgylchynu’r 

lleiniau. Y Parchedig Meirion Lloyd Davies yw Llywydd y 

gystadleuaeth ond roedd yn absennol eleni gan ei fod yn 

gorffwyso wedi triniaeth llawfeddygol ychydig fisoedd yn 

ôl. Yn ei absenoldeb cyflwynwyd gwobr Y Goleuad i Hen-

ry Edwards, (ie, ein Henry ni!) gan Mr Dafydd Williams o 

San Clêr (gweler y llun). Anfonwyd dymuniadau da am 

adferiad llawn at y Parchedig Meirion Lloyd Davies gan 

fawr hyderu y bydd yn ôl wrth y llyw yn flwyddyn nesaf.  

Llongyfarchiadau calonnog i Henry - tybed â yw wedi deall y bydd golff yn cael ei gynnwys yn y Gemau 

Olympaidd nesa—go for it , Henry! 

CARTREF NEWYDD I GADAIR EISTEDDFOD  

GWEITHWYR DOLGELLAU 1928   

Ychydig fisoedd yn ôl cefais alwad ffôn gan Mrs Mary Price, cyn-

brifathrawes Ysgol Machreth, gwraig Mr John Price, Machynlleth. Eglurodd 

Mary bod gan Mr Tom Price, brawd John, ffrind o’r enw Mr David Davies a 

oedd yn drysorydd Capel Bethel Porthcawl. Roedd y capel wedi cau ers sawl 

blwyddyn ac erbyn hyn roedd yn rhaid ei glirio. Ymysg y dodrefn yn y capel 

oedd cadair eisteddfodol ac arni y geiriau “Eisteddfod Gadeiriol Gwyl Dewi 

1928 Gweithwyr Dolgellau” . Roedd  Mr Davies yn awyddus i ddod o hyd i 

gartref addas i’r gadair ac fe’i cynigiodd hi i Salem yn rhad ac am ddim. Gan 

ei bod yn gadair hardd â hanes diddorol iddi fe dderbyniwyd yn cynnig yn 

ddiolchgar. Mae trefniadau ar y gweill i gludo’r gadair i Ddolgellau ond yn y 

cyfamser bu Mr Henry Edwards yn ymchwilio i’w hanes yn yr Archifdy 

lleol. Dyma ran o’r adroddiad a ymddangosodd yn Y Dydd  ym mis Mawrth, 

1928 yn dilyn yr eisteddfod. 

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol y Gweithwyr er dathlu Gŵyl Dewi Sant, yn 

y Neuadd Gyhoeddus Dolgellau dydd Sadwrn, ac yr oedd y tywydd dymunol 

wedi denu eisteddfodwyr i’r dref o bob man.Beirniad y Farddoniaeth, Y 

Parch Crwys Williams, Abertawe, a’r Adrodd, Llwyd o’r Bryn. 

Llongyfarchai Llwyd o’r Bryn yn galonnog aelodau Pwyllgor Eisteddfod y Gweithwyr am eu gwaith da yn cadw 

Canmlwyddiant Dafydd Ionawr drwy gyfrannu ymhlith eu hunain at atgyweirio ac ail-lythrennu'r ‘’obelisk’’ ym 

mynwent y plwyf.  Hefyd diolchwyd yn ganolog i Canon James, y rheithor, am gynnal gwasanaeth arbennig yn yr 

eglwys er coffadwriaeth am y Bardd Cymreig athrylithgar. 

Y Cadeirio - Hysbyswyd mai’r Parch Myfyr Evans, gweinidog gyda’r Methodistiaid Calfinaidd  yn Llandysul, Sir 

Aberteifi oedd enillydd y Gadair Dderw gerfiedig gan Cad Hefin am bryddest ‘’Ar y Groesffordd’’. Yn ei ab-

senoldeb, cadeiriwyd ei gynrychiolydd, sef y Parch J.T. Davies, Salem (Dolgellau), gan Crwys, gyda’r rhwysg 

arferol.  Chwythwyd y corngwlad gan Mr J. Pandy Roberts, a llongyfarchwyd y bardd buddugol gan Tom Lloyd, 

Cad Hefin, Rhoswen, Morris Edwards, Glan Wnion, Llwyd o’r Bryn a Crwys.  Canwyd cȃn y Cadeirio gan Mr G. 

Griffths, Rhydymain.  Ar ôl hyn cydganwyd ‘’Hen Wlad fy Nhadau’’ gan y gynulleidfa. 

Yn ôl David Davies, gwraig o’r enw Mrs Gwyneth Mary Nicholas oedd wedi gadael y gadair i’r capel, er côf am 

ei thad, Mr John Davies. Tybir mai mab y Parchedig Myfyr Evans oedd John Evans. Diolch i Henry am ei waith 

ditectif  ac i swyddogion Capel Bethel am eu rhodd caredig.                                                                        DW 


