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Annwyl gyfeillion,  

Wel, dyma ni ar drothwy diwrnod arbennig ein nawddsant  - un diwrnod rydym yn dathlu’r 

Nadolig ac yna, ymhen ychydig ddyddiau (neu felly mae’n teimlo, o leiaf), mae’n fis Mawrth!  

Mae’r cyfnod ers y Nadolig wedi bod yn hynod ddiflas o ran tywydd,  gyda gwynt a glaw yn 

hyrddio’n ddi-baid  o’r gorllewin ar y Gulf Stream. Cofiwn yn ein gweddïau am y bobl hynny 

mewn rhannau o Gymru a Lloegr sydd wedi dioddef yn sgil y llifogydd enbyd sydd wedi taro 

eu hardaloedd.  Erbyn i chi ddarllen y geiriau hyn mae’n siŵr y bydd y gwaethaf o’r tywydd wedi mynd heibio a 

lefel y dŵr wedi gostwng. Serch hynny, bydd effaith y llifogydd yn cael ei deimlo am fisoedd lawer, gyda 

bywydau pobl yn chwilfriw a dyfodol llawer o fusnesau yn y fantol. Dywed Tilsley yn un o’i emynau -  

                “Yn dy ddoethineb rhoddaist inni allu  

                                                           i ddofi natur a meistroli’r byd”.  

Y mae digwyddiadau’r misoedd diwethaf yn dangos unwaith yn rhagor nad yw Duw wedi rhoi y fath allu i ddy-

nolryw.  Mewn gwirionedd,  `rydym mor ddiymadferth a thila ag erioed yn wyneb grym natur. Yn ddiweddar 

cafodd un cynghorydd Ukip yn Lloegr ei ddiarddel gan ei blaid am honni mai cosb gan Dduw am gyfreithloni 

priodas rhwng hoywon oedd y  llifogydd. Hwyrach mai nonsens yw hynny ond mae’n siŵr fod yna gwestiynau  

i’w gofyn am ddoethineb peidio â charthu ein hafonydd ac adeiladu tai ar orlifdiroedd.  Cwestiwn arall sydd wedi 

codi yn y wasg yn sgil y llifogydd yw a ddylai’r Deyrnas Gyfunol gyfrannu cymaint o gymorth i wledydd tra-

mor. Y mae’r Llywodraeth yn San Steffan wedi gosod y nod o wario 0.7% o’n hincwm gwladol crynswth ar 

gymorth tramor. Credaf fod lle i ganmol David Cameron am ei safiad hael  a chadarn yn hynny o beth. Er mor 

ddiflas yw'r llifogydd sydd wedi taro Prydain, nid ydynt yn cymharu â’r llifogydd sydd yn taro gwledydd fel 

Bangladesh bron yn flynyddol. Serch hynny, pan mae’n mynd yn fain arnom y tueddiad yw i chwilio am rywun 

neu rywbeth i’w feio. Y mae penawdau megis  “Britain's foreign aid madness: Cuts at home, but we STILL 

hand out more than every other G8 country” wedi bod yn gyffredin yn y papurau cenedlaethol yn ddiweddar. 

Serch hynny, mae ambell sylwebydd llai adweithiol wedi cyfrannu sylwadau megis “…. But switching the mon-

ey we spend on helping those overseas to helping those at home would be an utterly small-minded thing to 

do”. Oni ddylem ymfalchïo ein bod ni’n byw mewn gwlad mor hael ei chymorth? Onid hynny yw un o brif 

negeseuon yr Efengyl? Mae’n siŵr y gallai’r Samariad Trugarog fod wedi dod o hyd i rywun anghenus yn Sa-

maria! Wedi dweud hynny, mae’n anodd deall sut y gellir cyfiawnhau rhoi gwerth £27 miliwn o gymorth i China 

llynedd a £280 miliwn i India yn 2012. Oes, mae yna dlodi enbyd yn India ond mae yna gyfoeth mawr hefyd - i’r 

fath raddau, maent wedi gwario cyfanswm o £600 miliwn ar eu rhaglen ofod. Er mwyn sicrhau nad yw ein cy-

morth i wledydd “tlawd” yn cael enw drwg, rhaid sicrhau bod y gwledydd hynny yn wirioneddol dlawd e.e. 

gwledydd fel Mali, Haiti, Lesotho ac Eritrea.  

Tra’n sôn am stormydd, un sydd wedi bod trwy storm yn ddiweddar o ran ei iechyd yw Mr Gethin Jones, Bwlch 

Coch. Da yw gallu dweud erbyn hyn ei fod yn gwella yn raddol. Mae hynny’n destun llawenydd i’w deulu ac i 

ninnau yn Salem - gwn eich bod chi, fel minnau, wedi bod yn bryderus yn ei gylch ers sawl wythnos bellach. 

Braf hefyd oedd gweld ein cyfaill Mr Aelwyn Gomer Roberts yn yr oedfa fore Sul diwethaf - mae’n amlwg ei 

fod yn gwella’n dda wedi llawdriniaeth ddiweddar yn Ysbyty Maelor. Deallaf fod Mrs Muriel Morris yn parhau i 

ymgryfhau yn yr ysbyty lleol yn dilyn ei hanffawd ddiweddar, a’i bod mewn hwyliau da. Anfonwn ein dymuni-

adau gorau i Mr Sulwyn Jones, sydd yn parhau i dderbyn triniaeth yn achlysurol yn Ysbyty Maelor, Wrecsam. 

Cofiwn, yn ein gweddïau amdanynt hwy a’n holl aelodau eraill sydd dan anhwylder, mewn gwendid neu’n gaeth 

i’w cartrefi. 

   Yn gywir, 

    Dwyryd Williams (ar ran y swyddogion) 



 OEDFAON MIS MAWRTH 

Dydd Sul, Mawrth 2il -       Bore a hwyr - Y Parchedig Athro Euros Wyn Jones, Llangefni 

Dydd Sul, Mawrth 9fed -    Bore a hwyr  - Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel - Gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn 

ystod oedfa’r bore. 

Dydd Sul, Mawrth, 16eg  -  Bore yn unig - I’w threfnu  *Trawyd y Parchedig Eric Greene yn wael tra ar ei wyliau yn 

Seland Newydd 

Dydd Sul, Mawrth 23ain -  Bore a hwyr -  Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

Dydd Sul, Mawrth 30ain -  Bore a hwyr -  Y Parchedig Brian Huw Jones, Prestatyn 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Mawrth 6ed– Swper Gŵyl Ddewi y Gymdeithas (gweler isod) 

Y SEIAT 

Dyddiadau i’w trefnu 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Braf iawn oedd cael croesawu un o drigolion Dolgellau i’n hannerch nos Iau, 

Chwefror 6ed. Er ein bod i gyd yn adnabod Delwyn Evans o ran ei weld, ychydig 

ohonom a wyddai hanes ei fagwraeth a’i waith o ddydd i ddydd cyn ymddeol. 

Fe’i ganwyd yng Nghaer a’i fagu yn Nhyddyn Garreg, Tabor gan fynychu ysgol 

Brithdir a chapel Tabor. Yna, symudodd y teulu i’r Lawnt a thra’n byw yno myn-

ychodd yr ysgol gynradd a’r ysgol ramadeg leol. Ar ôl cyfnod byr yn gweithio yn 

stordy'r atomfa yn Nhrawsfynydd, penderfynodd ddilyn cwrs nyrsio yn Ysbyty 

Dinbych a bu yno am dair blynedd. Yn y chwedegau, roedd tua 1000 o welyâu 

yn yr ysbyty a phob math o ddigwyddiadau megis eisteddfodau, dawnsfeydd a 

chystadlaethau chwaraeon yn cael eu cynnal yn rheolaidd yno. Roedd yn mwyn-

hau'r agwedd hon o nyrsio ac yna, aeth i Lundain am ddeunaw mis i ddilyn cwrs 

SRN. Yna, cafodd waith yn ysbyty plant Evelina, Llundain ac Ysbyty Plant Birmingham. Fodd bynnag, 

penderfynodd newid eto ac aeth i wneud gwaith gwirfoddol am ddwy flynedd yn Ethiopia. Er y gwaith caled a’r 

amgylchiadau anodd roedd yn mwynhau gallu gwneud 

gwahaniaeth i fywydau'r ffoaduriaid  o Swdan. Wedi 

dychwelyd i’r wlad hon, cafodd waith fel nyrs gymune-

dol yng Nghaerlŷr ac yno yr arhosodd am saith mlynedd 

ar hugain gan ddod yn rheolwr ar y gwasanaeth nyrsys 

cymunedol. Dychwelodd i Dolgellau i fyw sawl blwyd-

dyn yn ôl bellach ac ers hynny bu’n weithgar iawn yn y 

gymuned leol, yn aelod o’r cyngor ac yn brysur yn 

cefnogi pob math o weithgareddau yn y dref. Lly-

wyddwyd a diolchwyd iddo am noson hynod o ddifyr 

gan ei gyfnither sef Mrs Mary Jones.                      BW 

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 arian (ymlaen llaw, os gwelwch yn dda) i Mona Hughes neu Llinos Cad-

waladr 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 

GAIR O DDIOLCH  

Hoffai Edward, Janet ac Ann Evans ddiolch am yr ymholiadau cyson tra `roedd Ed yn wael yn yr ysbyty am 

wythnosau lawer. Gwerthfawrogwyd pob cynnig o gymorth ymarferol ar adeg pryderus iawn i ni fel teulu. Da 

cael dweud ei fod yn gwella ac yn cryfhau, a bod Janet ac yntau wedi cael y pleser o ddathlu eu priodas aur ar 

ddechrau mis Chwefror. 

Diolch am eich gofal drosom, ac am eich cyfeillgarwch.            Ann Evans 

Pythefnos Masnach Deg 
Chwefror 24ain - Mawrth 9fed 

Beth am wneud ymdrech arbennig i brynu mwy o 
nwyddau Masnach Deg yn ystod y bythefnos nesaf! 


