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Fy mraint i ydy eich cyfarch ar drothwy'r hydref. 

Ar ôl mwynhad yr haf cawn fis Medi yn ei ogoniant gyda’r ffrwythau a'r llysiau hyfryd yn llenwi ein gerddi a 

silffoedd yr archfarchnadoedd. Mae Medi yn dod â phatrwm yr wythnos yn ôl i drefn unwaith eto ar ôl cyfnod 

pleserus ond di-reol a choll lle mae cyfnodau pan nad oes yr un ohonom yn sicr pa ddiwrnod yw hi yfory. 

Mi gefais y cyfle, gyda’r teulu, i dreulio ychydig ddiwrnodau yn Swydd Caint, gan ymweld ag Eglwys Gadeiriol 

Caergaint (Canterbury). Mi aethom hefyd i eglwys hynafol Rochester cyn teithio i'r Cotswolds ac ymweld ag 

eglwys Caerloyw (Gloucester). Mae'r addoldai yma yn hyfryd, yn enwedig y ffenestri lliwgar, hardd a'r nenfydau 

uchel. Maent hefyd yn ddiddorol o safbwynt hanesyddol ond gallant deimlo’n oer ac amhersonol, sydd yn codi'r 

cwestiwn, pa mor bwysig yw adeilad i’n crefydd ni, ac a yw ein capeli ni heddiw yn addas ar gyfer ein haddoliad, 

yn enwedig yn sgil y dirywiad yn y niferoedd sy’n mynychu addoldai yn rheolaidd? 

Mae’r stori am y pregethwr yn teithio i gapel bach rhywle yn Sir Feirionnydd yn dod i’r cof. 

Roedd yn noson stormus ac ar fore Sul daeth y diafol at y gweinidog ac meddai “Fydd neb yn dy ddisgwyl di yno 

ar y fath fore, o ran hynny, ddaw neb ohonyn nhw yno, heb sôn amdanat ti! Does dim rheswm i ti feddwl mynd i’r 

ffasiwn le.” 

Beth bynnag, dyna gychwyn trwy’r llifogydd, lawr y ffordd droellog ac amheuon unwaith eto yn dod i’w feddwl a 

llais bach yn sibrwd yn ei glust, "Does `run enaid byw i’w weld, i be drafferthi di fynd ymhellach?" 

Er hynny, cyrraedd y capel bach ychydig yn hwyr wnaeth y gwron ac yna edrych dros y sietyn - doedd neb yno a 

dim golwg o neb yn dod. Aeth i mewn trwy’r drws ac yn y cyntedd roedd nifer o gotiau gwlyb socian yn hongian, i 

mewn i’r capel ag ef, ac ymlaen i’r Set Fawr. Wrth ei ochor roedd y blaenor ac ysgwyddodd ei law yn dawel. 

Doedd y gweinidog ddim yn arfer cyfri'r bobl yn yr oedfa, ond y bore hwnnw roedd yn amhosib peidio. Pump oedd 

yn y lle i gyd. Arhosodd dipyn cyn mynd i’r pulpud, gan ddisgwyl rhag ofn i ychydig mwy gyrraedd. Yn y man, 

plygodd y blaenor ato a sibrwd "Mi ellwch ddechrau pan leiciwch chi -rydym ni i gyd yma." 

Trywanodd y geiriau ei galon. 

Roedd aelodau’r eglwys fach i gyd yno! “Peth go fawr,” meddai’r gweinidog, “ydy dod i gapel a darganfod fod 

eglwys Duw i gyd yno!” 

Yn fy mhlentyndod, Capel Pantperthog oedd y capel bach a Maengwyn, Machynlleth, y Capel mawr. Prin y mae 

capeli mawr yn bodoli heddiw. 

Mae Cristionogaeth yn tyfu led led y byd a maint neu leoliad addoldai heb fod yn ffactorau allweddol yn y twf 

hynny. Pobl sydd yn gwneud eglwys nid adeiladau a mae hynny yn fy gwneud yn fwy ffyddiog bod dyfodol dis-

glair o’n blaenau ond dyfodol gwahanol efallai. 

Gawn ni longyfarch ein pobl ifanc ar sicrhau canlyniadau canmoladwy yn eu haroliadau dros yr haf a dymuno pob 

hwyl iddynt yn y coleg neu yn myd gwaith. Llongyfarchiadau calonnog i Teleri ac Arfon Jones ar enedigaeth Dewi 

Arfon ac i Sulwyn ac Enid ar ddod yn daid a nain.  

Rydym hefyd yn cofio am ein haelodau sydd mewn iechyd bregus – hoffem dymuno gwellhad llwyr a buan iddynt. 

Anfonwn ein cydymdeimlad i deulu’r ddiweddar Mrs Annie Meirion Evans a fu farw ddechrau Gorffennaf, yn fu-

an wedi cyhoeddi’r daflen ddiwethaf. Daeth cynulleidfa deilwng iawn ynghŷd yn Salem ar gyfer ei hangladd a 

chafwyd teyrngedau diffuant ac annwyl iawn gan y Parchedigion Iwan Llewelyn Jones a Ron Rees. 

Rydym hefyd yn cofio trigolion led led y byd, ac yn enwedig yn nhiroedd y Beibl,  

"Gwna ein cariad fel dy gariad di i gynnwys yr holl fyd." 

Nid ydym yn caru Duw os nad ydym yn caru ein gilydd. 

  Cofion atoch i gyd, 

     Peter Jones (ar ran y Swyddogion) 



 

CYSYLLTIADAU LLEOL 
Un bore Sadwrn yn ystod mis Gorffennaf roeddwn ar fy ffordd i’r capel ac wedi cyrraedd gât ochr y Capel. Wrth 

groesi’r buarth, â fy meddwl yn bell i ffwrdd, dyma sylwi bod gwraig ddieithr yn sefyll ger arwydd y capel. Sylwais 

wedyn bod gŵr yn sefyll ar waelod y grisiau yn tynnu ei llun â chamera. Yn naturiol, dyma ddechrau sgwrsio a holi pam 

eu bod yn oedi ac yn tynnu lluniau mewn lle cymharol anniddorol. Eglurodd mai ei henw oedd Gwyneth Sestito a’i bod 

hi a’i gŵr ar ymweliad ag Ynysoedd Prydain. Roeddynt wedi hedfan o’u cartref yn Nhoronto, Canada i Heathrow ac 

wedi teithio oddi yno i Southampton er mwyn byrddio llong fawr, foethus a fyddai’n eu cludo o amgylch arfordir 

Prydain. Roeddynt eisoes wedi ymweld â dinas Dulyn ac yna wedi teithio dros nos i borthladd Lerpwl. Rhywsut neu’i 

gilydd roeddynt wedi llwyddo i gael eu cludo i Ddolgellau tra roedd eu plant yn ymweld ag atyniadau dinas Lerpwl.  

Pam gwneud y fath ymdrech er mwyn tynnu lluniau o du allan capel Salem, medde chi? Wel, tua chan mlynedd yn ôl, 

roedd nain Gwyneth yn byw yn Nolgellau, yn Aran Cottage ger Pont yr Aran. Enw ei nain oedd Jane Eira James ac 

roedd yn un o organyddion Salem. Cyfarfu Jane â gŵr o’r enw William Edward Davies o Drelew ym Mhatagonia - ni 

feddyliais holi ar y pryd sut a ble digwyddodd hyn. Beth bynnag, fe ymgartrefodd y ddau yng nghyffiniau Toronto ac 

yno y mae disgynyddion y diweddar Jane ac Edward yn byw hyd heddiw. Y mae eu merch (sef mam Gwyneth) yn dal yn 

byw yno ac yn parhau i siarad Cymraeg. Roedd Gwyneth wedi ymweld â Salem oddeutu tri deg a phump o flynyddoedd 

yn ôl ac roedd wrth ei bodd yn cael cyfle, trwy gyd-ddigwyddiad llwyr, i ail-ymweld â’r capel. Un o dras Eidalaidd yw ei 

gŵr (mae hynny’n egluro'r cyfenw dieithr) a bu’n brysur yn tynnu lluniau yn y capel, gan gynnwys un o Gwyneth yn 

eistedd yn sedd yr organyddes. Tybed oes gan un ohonoch atgof neu gysylltiad â’r teulu yma? Os felly, buaswn yn falch 

o glywed gennych. Mae gennyf gyfeiriad e-bost Gwyneth ac mae’n siŵr y byddaf yn cysylltu â hi un o’r dyddiau yma. 

OEDFAON MIS MEDI 

Medi 1af - Bore a hwyr - Y Parch. W.H. Pritchard, Bae Trearddur 

Medi 8fed - Bore a hwyr - Y Parchedig Ddr. John Tudo Williams, Capel Dewi, Aberystwyth 

Medi 15fed - Bore a hwyr - Y Barchedig Megan Williams, Porthaethwy, Ynys Môn 

Medi 22ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Pryderi Llwyd Jones, Cricieth 

Medi 29ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Christopher Prew, Porthmadog 

ATGYWEIRIO’R CAPEL 

Os ydych wedi bod yn pendroni beth yw’r sefyllfa bellach mewn perthynas ag atgyweirio to a nenfwd y capel, dyma’r 

newyddion diweddaraf i chi. Wedi proses hirfaith o wahodd tendrau ar gyfer gwneud y gwaith daeth tri thendr i law. 

Ymhen amser aeth hyn i lawr i ddau gan fod gan un o’r adeiladwyr dan sylw ymrwymiadau eraill. Tra’n ystyried 

rhinweddau'r ddau dendr cyflawnwyd archwiliad o atig y capel i chwilio am dystiolaeth o ystlumod. Yn wir, cefais y 

pleser, os mai dyna’r term cywir, o ymweld â’r gwagle yng nghwmni'r gŵr a oedd yn cyflawni’r arolwg. Un peth a'm 

tarodd wrth ymweld â’r atig am y tro cyntaf erioed oedd cyflwr gwael y distiau a’r mortar sydd fel leinin o dan y llechi 

ar yr ochr fewnol - doedd na ddim ffasiwn beth â ffelt to yn y dyddiau pan osodwyd y llechi ac roeddynt yn defnyddio 

mortar i atal yr eira ayyb. rhag cael ei chwythu i mewn o dan y llechi. Gelwir y dechneg o ddefnyddio mortar yn y 

modd yma yn “torching” yn Saesneg. Beth bynnag, yn ôl at yr ystlumod. Do, fe welwyd ambell un yn hedfan o 

amgylch ac ambell un yn hongian o’r distiau, gan syllu arnom yn fusneslyd. Y math sydd â chlustiau hir a welwyd, 

math eithaf cyffredin. Golyga hynny bod angen inni wneud cais i Lywodraeth Cymru am drwydded i wneud y gwaith 

er mwyn sicrhau bod yr ystlumod yn cael pob chwarae teg!! Mae hynny’n unig yn costio £900. Erbyn hyn mae’r con-

tract ar gyfer y gwaith wedi ei roi i gwmni adeiladu Chesworth 

o Dywyn. Rydym yn gobeithio y bydd modd dechrau ar y 

gwaith ym mis Hydref ac y bydd yn cymryd oddeutu 18 wyth-

nos. Golyga hynny sbel o addoli yn y Festri, rwy’n ofni. Gall-

wch ddychmygu y bydd y gwaith yn eithaf costus. Rydym wedi 

cael addewid o £50,000 o Gronfa Strategaeth yr Henaduriaeth. 

Rydym hefyd yn gobeithio y cawn gyfraniad gan Barc 

Cenedlaethol Eryri ac o Gronfa Pantyfedwen, ond nid oes 

sicrwydd ynglŷn â hynny. Bydd yn rhaid i weddill yr arian 

ddod o goffrau’r capel. Er mwyn hwylustod rhagwelir y 

byddwn yn gofyn i’r Cyfundeb am fenthyciad di-log ac yn ei ad

-dalu dros gyfnod o bum neu ddeng mlynedd. 

APÊL VIVA GUATEMALA 

Y Barchedig Catrin Roberts (ail o’r chwith) yn cyflwyno siec am 

£233,391.00 ar ran Eglwys Bresbyteriadd Cymru i Cathrin Daniel 

(chwith) Cyfarwyddwraig Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Hefyd 

yn y llun, Anna Jane, Cymorth Cristnogol Gogledd Cymru a Mari  

Fflur, Pennaeth Cyfathrebu EBC. 


