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Rhifyn 136 

Annwyl Gyfeillion, 

Dyma ni ar drothwy Mis Chwefror, y mis bach, a’r Nadolig bellach yn ddim mwy nag atgof pell. Rhyw fis digon 

llwm yw Chwefror ar sawl ystyr, ein gerddi yn edrych yn druenus o flêr a’r tywydd yn anwadal. Ond wrth edrych yn 

ôl ar y cyfnod cyn y Nadolig daw englyn i fy meddwl sydd yn rhoi cysur i mi ac yn codi fy nghalon - dyma fo i chi: 

                                             Y Dydd Byrraf 

Yn ddiolau eiddilyn – egwan yw, 

        Yn gyw nyth y flwyddyn, 

     Ond ei orchest, ymestyn 

     O awr i awr wedi hyn. 

Ydi, mae’r dydd yn ymestyn o ddydd i ddydd, fesul cam ceiliog, meddai rhai, yn `de? I’r rhai ohonom sydd yn hoffi 

mynd am dro, mae’r ychydig funudau ychwanegol o olau dydd yn gwneud gwahaniaeth ac yn ehangu’r posibiliadau 

o ran dewis llwybr. 

Byddaf yn pendroni yn aml tua’r adeg yma o’r flwyddyn pam fod Chwefror yn fyrrach na gweddill y misoedd? Wel, 

y Rhufeiniad sydd yn gyfrifol, mae’n ymddangos. Yn wreiddiol, deng mis oedd i’r flwyddyn Rufeinig. Doedd 

Ionawr a Chwefror ddim yn bod! Yna, penderfynodd ail frenin Rhufain, sef Numa Pompilius, newid y drefn er 

mwyn i’r flwyddyn gyd-fynd â’r flwyddyn loerol (lunar year). O ganlyniad i’r newid hwn, roedd 355 diwrnod mewn 

blwyddyn, gyda  sawl diwrnod naid yn cael eu taflu i’r pair er mwyn unioni’r tymhorau. Roedd Numa angen un mis 

byr er mwyn cyd-fynd â’r patrwm 355 diwrnod ac fe ddewiswyd Chwefror, sef mis olaf y gaeaf a’r flwyddyn, fel ag 

yr oedd ar y pryd. Ganrifoedd yn ddiweddarach fe ad-drefnwyd y calendr eto, y tro hwn gan Iwl Cesar. Dywed rhai 

iddo roi 29 diwrnod i Chwefror a 30 mewn blwyddyn naid. Yn fwy diweddar rhoddodd yr Ymerawdwr Awgwstws 

Cesar ei big i mewn ac, yn ôl y sôn, fe ddygodd ddiwrnod oddi ar Chwefror er mwyn ei ychwanegu i’r mis a enwyd 

ar ei ôl, sef August - hyn er mwyn cael bod yn gyfartal â’r mis a enwyd ar ôl Iwl Cesar, sef July. Felly daethpwyd at 

y drefn bresennol, sef 28 diwrnod a 29 mewn blwyddyn naid. A dyna ni, “Here endeth the lesson”, chwedl ein 

ffrindiau eglwysig. 

Yn ystod mis Ionawr daeth y newyddion trist i law am farwolaeth ein cyfaill, Mr Robert Alun Williams, gynt o 3 

Felin Uchaf, Dolgellau. O Benygroes yr hanai Mr Williams. Daeth i Ddolgellau i weithio fel pobydd ar ddiwedd y 

rhyfel – ac yn 1949 priododd â’r ddiweddar Eira Williams ac yma y bu’n byw wedyn am oddeutu trigain mlynedd. 

’Roedd yn gymeriad tawel, dirordes ond siriol a charedig dros ben. `Roedd yn aelod ffyddlon yn Salem, yn cyrraedd 

yn gynnar i’r oedfaon ac yn un o’r casglyddion. A phan adawyd o yn weddw, fe ddaliodd ati’n ddygn, ac ni gollodd 

y gallu i wenu. Diweddodd ei ddyddiau yn ei hen gynefin yn Arfon, yng Nghartref Preswyl Gwynfa II ym Mont-

newydd. Cydymdeimlwn â'i dair chwaer a'i neiaint a'i nithoedd. Cynhaliwyd ei angladd yng Nghapel Gorffwys 

Ffordd y De yng Nghaernarfon ac yna yn Amlosgfa Bangor, gyda’r Barchedig Megan Williams yn gweinyddu.Yn 

anffodus, cynhaliwyd ei angladd ar y dydd Gwener pan ddaeth y storm eira ac o ganlyniad nid oedd modd i `run o 

swyddogion Salem fod yn bresennol.  

Do, fe ddaeth yr eira, ar yr union adeg a ragwelwyd gan broffwydi’r  tywydd, gan ein caethiwo yn ein cartrefi am 

sbel. Er mwyn sicrhau nad oedd yr un o’n haelodau yn cael anffawd wrth ymdrechu i gyrraedd y capel fore Sul, 

Ionawr 20fed penderfynwyd canslo’r oedfa honno a’r oedfa hwyrol. Fe gofiwch i’r diweddar Mrs Catherine Hum-

phreys, Llys Dedwydd, adael rhodd o arian i’r capel a chyda’r arian hynny fe gomisiynwyd dau fwrdd a dwy resel 

dderw ar gyfer cynteddau’r capel. Mae’r byrddau a’r rheseli bellach wedi cyrraedd y capel a’n bwriad oedd i 

gydnabod rhodd Mrs Humphreys yn gyhoeddus, a hynny ym mhresenoldeb aelodau o’i theulu. Yn anffodus, oher-

wydd dyfodiad yr eira, bydd yn rhaid ail-drefnu hynny. 

                              Yn gywir, 

                  Dwyryd Williams - ar ran y Swyddogion 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Chwefror 7fed - 7 p.m. - Ein Taith i Batagonia - Dwyryd a Bethan Williams 

Nos Iau, Chwefror 21ain -  7 p.m. - Sain, Sgrîn a Chân - Archif o Ddolgellau a’r Archif Cenedlaethol 



 OEDFAON MIS CHWEFROR 

Dydd Sul,  Chwefror  3ydd   - Bore yn unig  -   Oedfa yng ngofal Gareth ac Ann Roberts  

Dydd Sul,  Chwefror 10fed -   Bore  yn unig -   Oedfa yng ngofal Bethan Williams 

Dydd Sul,  Chwefror  17eg  -  Bore yn unig   -   Oedfa yng ngofal Meirionna Jones 

Dydd Sul,  Chwefror  24ain -  Bore a hwyr   -   Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth   

HANES DORCAS 
ACTAU 9  36 Yna yn Jopa, roedd disgybl o'r enw Tabitha (Dorcas 

fyddai ei henw mewn Groeg 
Ref

 ). Roedd hi bob amser wedi gwneud 

daioni a helpu pobl dlawd,
37

 ond tua'r adeg yna aeth yn glaf, a 

buodd farw. Cafodd ei chorff ei olchi a'i osod i orwedd mewn ysta-

fell i fyny'r grisiau.
38

 Pan glywodd y credinwyr fod Pedr yn Lyda 

(sydd ddim yn bell iawn o Jopa), dyma nhw'n anfon dau ddyn ato i 

ofyn iddo, “Plîs, tyrd ar unwaith! 
39

 Aeth Pedr gyda nhw, ac wedi 

iddo gyrraedd dyma fynd ag e i fyny'r grisiau i'r ystafell. Roedd yr 

ystafell yn llawn o wragedd gweddwon yn eu dagrau yn dangos 

iddo'r mentyll a'r dillad eraill roedd Dorcas wedi eu gwneud iddyn 

nhw pan roedd hi'n dal yn fyw.
40

 Dyma Pedr yn anfon pawb allan o'r 

ystafell, ac yna aeth ar ei liniau a gweddïo. Yna trodd at gorff y 

wraig oedd wedi marw, a dweud wrthi, “Tabitha, cod ar dy draed.” 

Agorodd ei llygaid! A phan welodd Pedr eisteddodd i fyny.
41

 Gafae-

lodd Pedr yn ei llaw a'i helpu i sefyll ar ei thraed. Wedyn galwodd 

Pedr y credinwyr a'r gwragedd gweddwon yn ôl i mewn a dangos 

iddyn nhw fod Dorcas yn fyw. 

RHAGLEN DORCAS 

Yn ystod 2012 lansiodd Eglwys Bresbyteraidd Cymru raglen o dan 

yr enw Dorcas. Nod Dorcas yw i “annog chwiorydd i rannu trwy 

gyfeillgarwch a gwasanaeth”. Daeth y rhifyn cyntaf o “Rhaglen 

Dorcas” i law yn ystod mis Rhagfyr ac ynddo dywed y Parchedig 

Meirion Morris “ Mae’n amlwg fod Duw wedi gosod y rhaglen ar 

galonnau nifer ohonoch ac o ganlyniad mae Sarah a finnau eisoes 

wedi cael sawl cyfle i gyflwyno’r rhaglen i grwpiau ac eglwysi. 

OND, byddem wrth ein bodd yn derbyn mwy o gyfleon, felly dowch i 

gysylltiad â ni fel y gallwn drefnu i ymweld â chi...... 

Mae ffeiliau’r rhaglen sy’n cynnwys y tri adnodd cyntaf bellach ar 

gael. Ein gweddi yw y bydd Duw yn bendithio’r gwaith a gaiff ei 

wneud yn ei enw ef ac er gogoniant i Dduw. 

Rydym yn y broses o greu gwefan ar gyfer Dorcas. Byddwn wedyn 

yn medru rhannu straeon ynghylch sut yr ydych yn defnyddio’r 

Rhaglen a gobeithio y bydd eraill yn cael eu hannog a’u hysbrydoli. 

Rydym hefyd yn bwriadu cynnwys tudalennau defosiynol a fydd yn 

ein hannog yn ein cerddediad â’n Harglwydd. Parhewch i weddïo y 

bydd y Rhaglen yn ein hysbrydoli i rannu'r newyddion rhyfeddol am 

ein Gwaredwr Iesu ac y bydd llawer o ferched yng Nghymru yn dod 

i’w adnabod ef hefyd o ganlyniad i hynny.” 

Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad wyf yn gwybod llawer am raglen 

Dorcas ond mae’n amlwg fod y Parchedig Meirion Morris a Mrs 

Sarah Morris yn barod iawn i ymweld ag eglwysi unigol er mwyn 

lledaenu gwybodaeth am y cynllun. Felly, os oes rhai o chwiorydd 

yr eglwys yn awyddus i drefnu cyfarfod o’r fath byddai croeso i chi 

wneud hynny. Os nad yw hynny’n bosib, daw cyfle i ddysgu mwy 

am y cynllun mewn cyfarfod a drefnwyd ar gyfer Capel y Porth, 

Porthmadog, dydd Mawrth, Mawrth 12fed. Gobeithio y bydd modd 

trefnu cynrychiolaeth deilwng i fynychu’r cyfarfod hwnnw.     DW 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Cafwyd noson o fwynhad pur nos Iau, Ionawr 

17eg yng ngwmni plant a ieuenctid Salem. 

Roedd nifer dda ohonynt wedi bod yn paratoi 

ar ein cyfer ac wedi bod yn ymarfer am wyth-

nosau ac wedi llunio rhaglen lawn a diddorol. 

Helen Parry oedd wedi cydlynu’r doniau ac 

wedi trefnu i athro cerdd o’r Bala sef Mr Ceri 

Williams i ddod  atom hefyd i berfformio fel 

rhan o bedwarawd pres gyda Ffion, Steffan a 

John. Cawsom amrywiaeth o eitemau ganddynt 

gan gynnwys alawon cyfarwydd megis Cader 

Idris, Ar hyd y nos, Rhyfelgyrch Gŵyr Harlech 

a’r emyn dôn gyfarwydd Talis a roedd y sain 

yr offerynnau yn hyfryd iawn. Canodd Owain 

unawd ar y corn a chanodd Marged, Gwenno a 

Nia unawdau ar y piano, a roedd y pedwar yn 

ymddangos yn gyfforddus braf o flaen cynul-

leidfa. Cafwyd dwy unawd swynol iawn o 

waith Robart Arwyn gan Mared, sef Pedwar 

Tymor a Seren Wen. Canodd Glesni yr unawd 

“Dan dy bryder” o waith Handel yn dlws iawn 

a roedd y ddeuawd “Yr Eira” a ganodd gyda 

Sian Eleri yn arbennig o addas, noson cyn y 

tywydd mawr!  I gadw at naws gerddorol y 

noson, darllenodd Tomos hanes y cyfansoddwr 

enwog sef Haydn. 

Arweinwyd y noson yn ddeheuig iawn gan 

Rheill Elidir a cyfeiliwyd i’r unawdau gan 

Nerys Roberts. Diolch am noson arbennig 

iawn. 

Gwenno yn perfformio am y tro cyntaf 


