
 
 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS MAI 2014 

Rhifyn 150 

Annwyl Ffrindiau, 

  

Dyma ni ar drothwy Mis Mai - Mis pwysig i rai ohonom sydd yn dathlu penblwyddi - ond mwy am hynny 

pan dderbyniwn ein cerdyn cyfarch gan y “Queen”.  Er nad ydym eto yn nhymor yr Haf rwy’n edrych 

ymlaen yn barod ac yn trefnu ar gyfer y gaeaf.  Rhaid paratoi yma trwy baentio a thrwsio a llifio a hollti 

ond mawr obeithiwn y cawn haf tesog braf cyn hynny. 

 Rydym yng nghanol tymor y cynadleddau o bob math ond cyfeiriaf yma yn arbennig at Sasiwn y Merched 

a gyfarfu yng Nghapel Ebeneser, Dolgellau ychydig ddyddiau yn ôl.  Diolch i Bethan Williams, yn ei 

swydd fel Ysgrifennydd Dosbarth Gorllewin Meirionnydd, am yr holl waith yn paratoi ac i Nerys Roberts 

Trysorydd y Dosbarth am gadw llygad barcud ar rediad y cyllid.  Yn wir, diolch i bawb fu yn ymwneud â'r 

trefniadau mewn unrhyw ffordd - roedd y Sasiwn yn llwyddiant mawr. 

 Ar y 6ed ar 7fed o Fai fe gynhelir eisteddiadau o Gymdeithas y Gwanwyn o Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

(yn y Gogledd) a hynny yng Nghapel Coffa Henry Rees, Llansannan.  Yno cawn drafodaethau ar faterion 

pwysig yr achos!!!!.  Bydd Dwyryd Williams yno yn cynrychioli Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd a min-

nau yno trwy wahoddiad fel Cadeirydd y Pwyllgor Eglwys a Chymdeithas.  Bydd tymor Mr Huw Tudor, 

Pwllheli, fel Llywydd y Gymdeithasfa yn dod i ben ac fe gawn groesawu Llywydd newydd sef y Parch Dr 

Elwyn Richards.  Mae Elwyn Richards yn ffrind arbennig i ni yn Salem ac rwy’n siŵr y dymunwch ymuno 

a mi i’w longyfarch.  A dweud y gwir mae’r Gymdeithasfa yn farathon o ddigwyddiad gyda phedwar ei-

steddiad ar y diwrnod cyntaf yn cychwyn am 10.00am ac yn gorffen tua 8.00pm.  Mae’r ail ddiwrnod beth 

yn ysgafnach.  Digon am hyn rwy’n siŵr. 

 I newid cywair cydymdeimlwn a Henry Edwards sydd wedi colli ei fodryb a oedd yn byw yn Knutsford.  

Roedd yn chwaer i ddiweddar fam Henry, yn 94 oed ac wedi bod yn wael yn ddiweddar.  Ar nodyn o 

lawenydd deallaf fod John a Llinos Cadwaladr wedi dod yn daid a nain am y pedwerydd tro.  Plentyn cyn-

taf i Gareth a Yzzi sydd yn byw ym Mhenrhyndeudraeth.  Edrychwn ymlaen am weld Deian yn fuan gyda 

thaid a nain. 

 Cyfeiriais yn gyffredinol ar y cychwyn at benblwyddi yn gyffredinol ond carwn ddymuno yn dda i Mrs 

Mary Roberts Bedw Arian ar ddathlu pen-blwydd arbennig yn ddiweddar. 

 Cyfeiriwn at a chofiwn fel arfer am bob un o aelodau Salem yn ddieithriad sydd yn cwyno a rhai hefyd 

sydd yn derbyn triniaethau cyson.  Da yw deall fod Gethin Jones wedi dychwelyd adref ar ôl cyfnod o 

wythnosau yn yr Ysbyty - rydym yn cofio amdanoch ac yn gwneud cyfeiriad yn aml yn ein gwasanaethau.  

Brysiwch wella ac edrychwn ymlaen am eich gweld yn ôl ar fore Sul gyda Ffion - rydym yn colli'r ddau 

ohonoch.  Hefyd pleser mawr oedd gweld Mr Sulwyn  Jones yn ôl yn mynychu gwasanaethau.  Mae yn 

gwella yn dilyn ei driniaeth gychwynnol ond deallaf fod mwy o driniaeth i’w derbyn y tro hyn yn Ysbyty 

Glan Clwyd.  Dymunwn, Sulwyn, adferiad llwyr a buan i chwithau. 

 Cofiwch am Gymanfa'r Urdd a gynhelir yn Salem am 6.00pm Nos Sul 18fed o Fai 2014 a dewch yn llu. 

 Er bod y tywydd yn gyfnewidiol, ac i godi calon fe glywais y Gog yn canu yng nghoed Ty’n y Coed ar yr 

17eg o Ebrill - tybed a glywodd rhywun arall y caniad yn gynharach? 

  

 Cofion atoch i gyd,  

   Gerallt Hughes  (ar ran y Swyddogion) 



 OEDFAON MIS MAI 

Dydd Sul, Mai 4ydd   *Sylwer Bore yn unig  - Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth 

Hwyr - Oedfa Cymorth Cristnogol yn Salem  - Fe anrechir gan Anna Jane Evans ar ran Cymorth Cristnogol 

Dydd Sul, Mai 11eg    -  Bore a hwyr  - Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair -gweinyddir y Cymun Sanctaidd  

                                                                    yn oedfa’r bore 

Dydd Sul,  Mai 18fed -  Bore  yn unig -  Y Parchedig  Dafydd Andrew Jones, Caerdydd 

    Hwyr 6.30 p.m. - Cymanfa Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd yn Salem 

Dydd Sul, Mai 25ain  -  Dim oedfa yn Salem - Oedfa Eisteddfod Yr Urdd yn y Pafiliwn 9.30 a.m.—11.00 a.m. 

WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL 2014 (Mai 11eg - 17eg) 

Gair gan Cymorth Cristnogol 

‘Mae’r Arglwydd fel craig i mi, yn gastell ac yn achubwr... yn graig i mi 

lechu dani.’                                                          2 Samuel 22:2-3 

I nifer gynyddol o bobl ar draws y byd, mae erchylltra rhyfel yn rhan o fywyd pob dydd. Ar 

hyn o bryd, yn sgìl y trais dinistriol yn Syria ac yng Ngweriniaeth Ddemocrataiddy Congo, 

mae’r nifer o bobl a orfodir o’u cartrefi gan ryfel yn cynyddu. Mae’r ffigwr wedi cyrraedd 42 

miliwn o bobl – ystadegyn dychrynllyd a staen ar gydwybod y ddynoliaeth. Ni allwn droi 

cefn. Rhaid gweithredu nawr. Y newyddion da yw y gall eich eglwys chi wneud gwahaniaeth 

gwirioneddol. 

Llynedd llwyddodd 20,000 o eglwysi r draws y wlad godi dros £12 miliwn tuag at Wythnos Cymorth Cristnogol. 

Yn Wythnos Cymorth Cristnogol eleni, 11-17 Mai 2014), rydym am fynd gam ymhellach. Rydym am i bob eglwys yn y 

DU ac Iwerddon i gymryd rhan – p’un ai drwy roi, gweithredu neu weddïo. Gyda’n gilydd fe allwn anfon y neges hon at 

bobl sy’n byw mewn ofn: nid ydych ar eich pennau eich hunain. Rydym ni gyda chi, yn eich helpu i ailadeiladu eich 

bywydau ac yn gweithio dros heddwch. 

Dychmygwch beth allai’r amlygiad yma o gariad ei olygu i bobl sy’n chwilio am y nerth i ddelio gyda dinistr rhyfel, a 

sut y gallai helpu i gael gwared â’u hofn. Wrth ddangos cariad Duw i’r rhai sy’n byw mewn tlodi, dangosir cymaint o 

ddaioni a wneir gan yr eglwys yn y byd yn Wythnos Cymorth Cristnogol 

eleni. Gyda’n gilydd gallwn gyrraedd y 42 miliwn o bobl sydd wedi eu 

dal mewn gwrthdaro, a’u helpu i fyw bywyd yn rhydd o ofn. 

Byddwch yn gyfrwng i heddwch Duw. Rhowch, gweithredwch a 

gweddïwch yn Wythnos Cymorth Cristnogol eleni. 

Y SEFYLLFA YN NOLGELLAU 

Y mae cyfanswm yr arian a gesglir tuag at Gymorth Cristnogol yn Nol-

gellau a’r cyffiniau wedi bod yn gostwng yn raddol dros y blynyddoedd 

diwethaf. Y mae hyn yn bennaf oherwydd prinder casglyddion - erbyn hyn y mae yna sawl ardal yn y dref a’r pentrefi 

cyfagos sydd ddim yn cael sylw o gwbl. Y mae Miss Eluned Williams wedi bod yn gwneud gwaith arwrol ers 

blynyddoedd lawer i geisio cydlynu a chynnal y gwaith yn Nolgellau ond y mae’r gwaith yn ormod i un person. Y mae 

yna gasglyddion ffyddlon wedi ei chynorthwyo gyda’r gwaith, nifer o aelodau Salem yn eu mysg, ond mae’r nifer wedi 

prinhau. Rwy’n siŵr y byddai Miss Williams yn hynod werthfawrogol o unrhyw gymorth y gallech ei gynnig, pe bai 

hynny yn ddim mwy na chasglu stryd neu ddwy yng nghyffiniau eich cartref. Pe baech yn fodlon cynorthwyo, rhowch 

alwad i Mr Terry Lloyd (01341 422 338).  

Er mwyn ceisio gwneud yn iawn am yr arian nas gesglir yn ystod 

wythnos Cymorth Cristnogol y mae’r eglwysi’r dref yn cydweithio i 

gynnal stondin Cynnyrch a Chacennau yn y Mart yn achlysurol. 

Gallwch gefnogi'r achos teilwng hwn trwy gyfrannu tuag at y ston-

din neu trwy ymweld a phrynu cacen neu bot o farmalêd. 

*SYLWER* - Bu newid yn y trefniadau ar gyfer nos Sul, Mai 

4ydd. Ni fydd y Parchedig Adrian Williams gyda ni fel a drefnwyd 

yn wreiddiol. Yn hytrach, cynhelir Oedfa Undebol Cymorth 

Cristnogol yn Salem ac fe fydd Anna Jane Evans yn dod atom i sôn 

ychydig am waith Cymorth Cristnogol. 

CYMANFA GANU YR EISTEDDFOD  
CAPEL SALEM, 6.30 y.h., NOS SUL, MAI 18fed 

ARWEINYDD: MR IWAN WYN PARRY 
ORGANYDDES: MRS NERYS ROBERTS 

OEDFA’R EISTEDDFOD 
ym Mhafiliwn yr Eisteddfod 

9.30 a.m. - 11.00 a.m. Dydd Sul, Mai 25ain 


