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Annwyl Ffrindiau 

“Darfu’r gaeaf, darfu’r oerfel, Darfu’r glaw a’r gwyntoedd uchel; 

Daeth y gwanwyn glas eginog, Dail i’r llwyn a dôl feillionog.” 

O’r diwedd disgwylir i stormydd y gaeaf ddod i ben, ac mae pob un oho-

nom, yn enwedig yr amaethwyr a’r garddwyr yn ein plith, yn edrych 

ymlaen i groesawu’r haul a’r tywydd braf i’n bro.  Mae gweld y blodau 

gwylltion megis briallu a Llygaid Ebrill yn y perthi yn hwb i’r galon.  

Mae natur yn deffro a chyffro’r tymor i’w weld ym mhrysurdeb y bywyd newydd o’n cwmpas.  Mae tymor 

Y Pasg yn gyfle i ninnau ddathlu a diolch o’r newydd am yr hyn a wnaeth yr Iesu trosom.  I ddyfynnu o 

emyn Robert Ap Gwilym Ddu :  

“Ni thraethir maint anfeidrol werth 

   Ei aberth yn dragywydd: 

Er treulio myrdd o oesoedd glân 

    Ni fydd y gân ond newydd.” 

Gyda’r daflen yma byddwch wedi derbyn Adroddiad yr Eglwys am 2013.  Mae llawer o waith yn mynd i’w 

baratoi ac ’rydym fel swyddogion yn ddiolchgar i bawb sydd yn cyfrannu at y gwaith hwnnw, ond yn ar-

bennig felly i’n cyfaill Mr Dwyryd Williams sy’n cyd-lynu llawer o’r gwaith.   

Daeth tymor y Gymdeithas a’r Seiat i ben dros fisoedd y Gwanwyn a’r Haf.  Unwaith eto eleni trefnwyd 

nifer o gyfarfodydd diddorol a bendithiol, a chafwyd swper blasus i ddathlu Gŵyl Ddewi a chloi tymor y 

Gymdeithas yn y Clwb Rygbi.  Diolch i swyddogion y Gymdeithas am eu gwaith eleni eto i sicrhau arlwy 

amrywiol ar ein cyfer.  Fe drefnir cyfarfod i lunio rhaglen 2014 - 2015 y Gymdeithas wedi i brysurdeb Ei-

steddfod yr Urdd fynd heibio.  Llongyfarchiadau i’r plant a phobl ifanc a fu’n llwyddiannus  yn eisteddfod-

au cylch a sir yr Urdd a dymunwn bob lwc a dymuniadau da i’r rhai fydd yn cystadlu yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd yn y Bala fis nesaf. 

Cofiwch y bydd gorymdaith y Pasg yn cychwyn o’r Marian am 11.45 a.m. fore Gwener y Groglith ac fe 

gynhelir Gwasanaeth Undebol ar Sgwâr y Dre am hanner dydd. Am 10.00 o’r gloch fore’r Groglith bydd 

gwasanaeth yng nghapel Ebeneser dan ofal y Parchedig Angharad Griffiths. 

Rydym yn falch o glywed fod Mrs Meirwen Owen wedi gwella ar ôl llawdriniaeth i’w llygaid a llongyfar-

chiadau i Mr Eifion Owen ar ddathlu pen-blwydd arbennig rhyw bythefnos yn ôl!  Deallwn fod Mrs Muriel 

Morris wedi ymgartrefu yng nghartref Cefn Rodyn yn ystod mis Mawrth. Anfonwn ein cofion cynhesaf ati 

hi, hefyd  at Mr Sulwyn Jones sydd yn dal i dderbyn triniaeth ac yn wir i bawb arall sydd o dan anhwylder 

neu’n gaeth i’w cartrefi. 

   Yn gywir, 

           John Cadwaladr -  ar ran y Swyddogion 



 OEDFAON MIS EBRILL 

Dydd Sul, Ebrill 6ed      -   Bore a hwyr - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy - Gweinyddir y Cymun Sanc-

taidd yn ystod oedfa’r bore. 

Dydd Sul, Ebrill 13eg    -   Bore a hwyr  - Y Parchedig William Davies, Y Bala  

Dydd Sul, Ebrill  20fed  -  Bore a hwyr -  Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul, Ebrill 27ain   -  Bore yn unig - Oedfa yng ngofal Mr Terry Lloyd 

Dydd Mercher, Ebrill 30ain - Sasiwn Genhadol Chwiorydd y Gogledd - Capel Ebeneser - 2.00 a 5.30p.m. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Mary Jones, Doladd, Llanfachreth 1899 - 1989 

Daeth criw da i Salem i wrando ar Mrs. Ann Jones, Llanuwchllyn 

(gweler dde) yn sôn am Mary Jones, Doladd, Llanfachreth. Roedd 

ganddi lawer o atgofion diddorol iawn amdani gan ei bod yn 

chwaer i’w nain. Byddai Ann yn mynd i Doladd gyda’i thad i gy-

northwyo fel y byddai’r gofyn, ac yn enwedig adeg cynhaeaf 

gwair. Yna byddai yn cael “Marie bisgeds” a gwrando ar Mary yn 

mynd trwy’i phethau gan sgwrsio am bawb a phopeth yng 

Nghwm Hermon. Roedd ganddi iaith lafar goeth iawn a byddai yn 

cofio ffeithiau anhygoel am ddyddiadau geni, priodi a marw pawb 

yn yr ardal. Dynes ei milltir sgwâr oedd hi er iddi dreulio peth 

amser yn gweithio yn Camden Town yn Llundain yn ystod y 

dauddegau. Bu yn cario’r post yng Nghwm Hermon am ddeng 

mlynedd ar hugain, gan gerdded tua 12 milltir bob dydd a mwyn-

hau cael sgwrs gyda hwn a’r llall a chario newyddion o gwmpas yr ardal. Byddai yn mwynhau darllen a roedd 

wedi cadw pob rhifyn o gylchgronnau megis Cymru’r Plant, Seren, a’r Dydd a difyr iawn oedd i ni gael golwg ar 

rai ohonynt a chael darllen ambell hysbys dillad, esgidiau a nwyddau o siopau lleol. Dangosodd Ann ffilm o’r 

enw “Merch y Doladd” a wnaethpwyd tua 1982 a roedd yn ddarlun unigryw o gymeriad na welir ei thebyg eto 

yng nghefn gwlad Cymru. Llywyddwyd a diolchwyd i Ann gan Iola Davenport.   

Swper Gŵyl Dewi y Gymdeithas 

Eleni cynhaliwyd noson gymdeithasol i gloi tymor y Gymdeithas Ddiwylliannol yng Nghlwb Rygbi Dolgellau. 

Daeth 28 ohonom ynghyd i fwynhau swper blasus o lobscows, pwdin, paned a chacen wedi ei baratoi gan Mrs Luned 

Morgan a’i mam, Mrs Eirlys Price. Roedd yn noson gartrefol iawn a phawb yn mwynhau sgwrsio gyda ffrindiau o 

bob oed. Oherwydd natur yr adeilad, braf iawn 

oedd gallu cael cwmni Mrs Iola Davies ac yr oedd 

hithau hefyd wedi mwynhau’r bwyd a’r 

cymdeithasu. Croesawyd a thaliwyd y diolchiadau 

gan Mr Gerallt Hughes.  

Sasiwn Genhadol Chwiorydd y Gogledd 

Dydd Mercher, Ebrill 30ain, bydd Sasiwn y 

Chwiorydd yn cael ei chynnal yng nghapel 

Ebeneser, Dolgellau. Bydd dau gyfarfod ac 

anerchir gan Anna Jane Evans a Beryl 

Vaughan. Bydd paned yn cael ei weini yn 

festri Ebeneser, (yno bydd rhai yn bwyta eu 

pecyn bwyd) ond disgwylir y bydd y rhan 

fwyaf yn mynd i un o fwytai’r dref i gael 

lluniaeth rhwng y ddau gyfarfod.  

*** HYSBYSEB *** 

Rhwng nos Iau, Mai 1af a nos Sul, Mai 4ydd bydd cwmni teledu Cwmni Da yn ffilmio pedair rhaglen yn y gyfres Noson 

Lawen yng Nghanolfan Glanwnion, Dolgellau. Bydd Côr y Brythoniaid ymysg yr artistiaid a fydd yn perfformio ar y 

nos Iau a Chôr Bro Meirion ac Andrew a Sioned Wyn Evans ar y nos Wener. Ymysg artisitiaid nos Sadwrn fydd 

John ac Alun ac fe fydd Bryn Fôn ymysg artistiaid nos Sul. £5.00 yn unig yw pris y tocynnau  - gellir prynu rhai ar 

gyfer nos Iau gan Dwyryd Williams, nos Wener gan Mrs Mona Hughes, nos Sadwrn gan y Parchedig Angharad Griffiths 

a nos Sul gan Mrs Eleri Lewis neu Mrs Eirian Davenport.  


