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Annwyl Gyfeillion, 

Mae Ionawr yn brysur dynnu’i draed ato a 2014 yn dechrau carlamu heibio! Yn ôl yr arfer, cynhaliwyd cyfar-

fodydd gweddi yn Salem ar ddechrau’r flwyddyn a mawr yw ein diolch i Mr Terry Lloyd, Mrs Mary Jones a 

Miss Ann Evans am drefnu’r cyfarfodydd arbennig hyn.  

Y Parchedig Megan Williams a’n cyfarchodd yn y daflen fisol ddiwethaf ac 

mae’n anodd credu rhywsut mai honno fydd y daflen fisol olaf iddi ei hysgrifen-

nu! Mae hi bellach wedi ymaelodi yn Eglwys Rhos y Gad ym Môn ac, er ein bod 

yn ei cholli yma yn Nolgellau, rydym yn hynod o falch ei bod wedi ymgartrefu 

yn ei chartref newydd ym Mhorthaethwy. Y mae ei chysylltiad â Salem yn mynd 

yn ôl i 1975, pan ddaeth ei gŵr, y diweddar annwyl Barchedig Dewi Wyn Wil-

liams, yn weinidog ar yr eglwys. Am flynyddoedd lawer bu Megan yn gefn i 

Dewi yn ei waith o ddydd i ddydd ac yn weithgar iawn ym mywyd yr eglwys.  

Wedi marwolaeth gynamserol y Parchedig Dewi Williams yn 1998, fe’i codwyd yn flaenor yn Salem a bu’n 

weithgar yn y rôl honno tra’n cymhwyso ar gyfer y weinidogaeth.  Ordeiniwyd hi’n weinidog ar ein heglwys yn 

y flwyddyn 2000 – os bu rhywun yn weinidog rhan-amser, llawn-amser erioed gweinidog Salem oedd honno! 

Bu’n weinidog ymroddgar, effeithiol a gofalgar dros ben. Fe ymddeolodd yn 2012 ond parhaodd y cysylltiad 

clos â Salem. Fe gyffyrddodd â’n bywydau ni oll a bu’n gefn mewn hindda ac mewn storm - mae’n diolch yn 

ddiffuant a difesur! Dymunwn iddi bob bendith ar gyfer y dyfodol. 

Er mawr dristwch, mae 2014, eisoes wedi gadael ei bylchau. Yn gynnar yn y mis daeth y newyddion trist am 

farwolaeth Mrs Wenna Jones, 3 Llwyn View. Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf â Beryl a Now, ei merch a'i 

mab-yng-nghyfraith, a'r teulu oll yn eu colled a'u tristwch. Bu Mrs Jones yn aelod ffyddlon a gweithgar yn Sa-

lem a bu methu â dod i'r oedfaon oherwydd llesgedd yn loes calon iddi. Roedd yn fraint, bryd hynny, cael sgwr-

sio gyda hi ar ei haelwyd – er yn gorfforol lesg a bregus, roedd ei chryfder cymeriad a’i dewrder yn ennyn parch 

ac edmygedd yn y sawl a ymwelai â hi. Cynhaliwyd gwasanaeth o ddiolchgarwch am ei bywyd yn Salem ar 

10fed o  Ionawr o dan arweiniad y Parchedig Megan Williams yn cael ei chynorthwyo gan Parch Carwyn Sidall, 

Llanuwchllyn. 

Anfonwn ein dymuniadau gorau at Mr Sulwyn Jones, Murmur y Nant, Llanelltyd sy'n parhau i deithio yn ôl a 

blaen i'r ysbyty yn Wrecsam i gael triniaeth. Rydym yn meddwl llawer am Mr Gethin Jones, Bwlch Coch y 

dyddiau hyn ac wedi bod yn bryderus yn ei gylch ers sawl wythnos bellach. Y mae Gethin yn parhau i dderbyn 

triniaeth yn Ysbyty Gwynedd, Bangor - mawr obeithiwn y bydd yn cael adferiad llwyr yn y dyfodol agos.  

Cofiwn am  aelodau eraill o'r eglwys nad ydynt yn mwynhau iechyd yn ddiweddar neu sy’n methu mynychu 

oedfa oherwydd llesgedd –anfonwn ein cofion atoch, un ac oll. 

  Yn gywir, 

   Meirionna Jones   (ar ran y Blaenoriaid.) 



 OEDFAON MIS CHWEFROR 

Dydd Sul, Chwefror 2il  - Bore a hwyr - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau - gweinyddir y Cymun Sanctaidd  

                                                                      yn Oedfa’r Bore 

Dydd Sul, Chwfror 9fed - Bore a hwyr  - Y Parchedig John Gwilym Jones, Peniel, Caerfyrddin 

Dydd Sul, Chwefror, 16eg  - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Dwyryd Williams 

Dydd Sul, Chwefror 23ain -  Bore yn unig - Oedfa dan ofal Ms Meirionna Jones 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Chwefror 6ed - “Pwy ydw i?” - Delwyn Evans, Dolgellau 

Nos Iau, Chwefror 20fed  - “Atgofion am Mary Dolau” - Ann Jones, Llanuwchllyn  

Y SEIAT 

Dyddiadau i’w trefnu 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

NOSON YNG NGHWMNI GERALLT HUGHES 

Nos Iau, Ionawr 16ain, cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Mr Gerallt Hughes a’i destun oedd Ynni Ad-

newyddol. Mae llawer iawn o drafod ar y pwnc amserol hwn a chryn anghydweld yn aml am fanteision ac anfan-

teision gwahanol ddulliau o gynhyrchu trydan, megis solar, tyrbinau gwynt, grym y llanw ac wrth gwrs, ynni 

niwcliar. Gwyddem i gyd fod Gerallt wedi ymddiddori yn y maes hwn ers dod i fyw i Dy’n y Coed, gan mai dŵr yr 

afon Arthog sydd yn cynhyrchu trydan i’r tŷ. Mae’n anodd credu fod  trydan 

yn Nhy’n y Coed dros gan mlynedd yn ôl pan oeddent yn cynhyrchu trydan 

ar gyfer batris golau. Gosodwyd system arall yn 1935 gan Mr Antur Ed-

wards, Llanuwchllyn a dyma’r un sydd yn dal yn cael ei ddefnyddio rwan i 

gyflenwi holl anghenion y cartref. Fodd bynnag, y mae gofyn edrych ar ôl y 

system a mae hyn yn cadw Gerallt yn heini iawn gan fod yn rhaid iddo 

gerdded i fyny’r llethrau bob bore a hwyr i sicrhau fod popeth yn iawn ac 

nad oes dail yn blocio’r pibellau. Diolchwyd iddo gan Llinos Cadwaladr.  

Llun - Antur Edwards a R.E.Roberts gyda dau ddeinamo a switsfwrdd yn 

1922 

SWPER GŴYL DEWI   

CYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL SALEM 

Cynhelir swper Gŵyl Dewi Cymdeithas Ddiwylliannol Salem yng Nghlwb Rygbi, 

Dolgellau nos Iau Mawrth 6ed.  Y bwriad yw ein bod yn barod i fwyta erbyn 7 o’r 

gloch; felly, dylid cyrraedd ychydig ynghynt.  Pris y noson fydd £10 – am gawl, bara a chaws, 

pwdin, a phaned a chacen i orffen.  Bydd angen i chi ddewis naill ai crymbl neu dreiffl i bwdin. Enwau ac ari-

an (ymlaen llaw, os gwelwch yn dda) i Mona Hughes neu Llinos Cadwaladr erbyn Mawrth 2il.  Yn anffodus ni 

fydd yn bosib rhoi ad-daliad os byddwch yn tynnu’ch enw yn ôl wedi’r dyddiad yma.       Llinos Cadwaladr 

Os nad ydych wedi bod yn y Clwb Rygbi o’r blaen, manteisiwch ar y cyfle i ymweld am y tro cyntaf. Y mae 

llawer o glybiau lleol yn cynnal eu cyfarfodydd yno y dyddiau hyn ac hefyd gwneir defnydd helaeth o’r 

cyfleusterau ar gyfer cynnal cyfarfodydd busnes, cyrsiau hyfforddiant, gwersi ail-iaith ayyb. Y mae’r Clwb 

wedi derbyn grantiau er mwyn cynyddu’r defnydd cymdeithasol o’r adeilad ac felly mae swyddogion y Clwb 

yn awyddus iawn i’ch croesawu yno.                          Dwyryd Williams 

ADFER YR ADEILAD 

Ychydig wythnosau yn ôl cynhaliwyd cyfarfod rhwng nifer o swyddogion yr eglwys, ein pensaer, Mr Morris 

Higham a’r adeiladwyr, y Brodyr Chesworth o Dywyn. Roedd popeth yn ei le, neu felly roedd yn ymddangos 

ar y pryd, gogyfer â dechrau ar y gwaith yn gynnar ym mis Chwefror. Yn wir, tra roeddem yn y capel daeth y 

sgaffaldiwr yno i ystyried sut roeddynt yn mynd i ymgymryd â’r dasg o osod yr holl sgaffaldau. Beth bynnag, 

wythnos yn ddiweddarach daeth newyddion siomedig iawn i law gan yr adeiladwyr. Mae’n ymddangos eu bod 

wedi penderfynu fod ganddynt ormod o waith mewn llaw ar gyfer y gwanwyn ac o ganlyniad eu bod am 

dynnu’n ôl o’u hymrwymiad i adfer y capel. Gan bod yr amserlen ar gyfer gwneud y gwaith yn dynn o saf-

bwynt y drwydded ystlumod, grant gan Awdurdod y Parc ayyb,  ni allwn symud ymlaen gyda’r cynllun y 

gwanwyn hwn. Y bwriad yn awr yw i wahodd cwmnïau adeiladu i dendro am y gwaith o’r newydd gyda’r 

bwriad o ddechrau ar y gwaith o adfer yr adeilad tua mis Medi. 


