
 
 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH GORFFENNAF/AWST 2014 

Rhifyn 152 

Annwyl Ffrindiau, 

Dyma ni ym mis Gorffennaf, yr haf wedi cyrraedd, y tywydd yn braf a chynnes a hanner y flwyddyn wedi mynd heibio, 

i ble dwn i ddim. Er y tywydd cymysglyd a gafwyd yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Bala, bu’r 

Eisteddfod yn llwyddiannus iawn gyda’r gweithgareddau o safon uchel yn adrannau’r plant a’r bobl ifanc. Rhaid 

llongyfarch yr holl gystadleuwyr a pherfformwyr ar eu llwyddiant yn ystod yr Ŵyl. Mae’r Eisteddfodau a gynhelir yn y 

Bala bob amser yn ganmoladwy gan fod y lleoliad ar gaeau Rhiwlas yn hynod o hwylus a threfnus o bob safbwynt. 

Diolch i bawb a fu’n trefnu’n ofalus mewn unrhyw fodd. Carwn longyfarch Mrs Mona Hughes a Mr Gwyndaf Roberts

(Eglwys y Tabernacl) ar gael eu hanrhydeddu gan Bwyllgor Cenedlaethol yr Urdd am eu gwasanaeth hir  a chlodwiw 

i’r mudiad dros gyfnod maith o flynyddoedd. 

Rydym yn anfon ein cofion cynhesaf at gleifion Salem sydd yn gaeth i’w cartrefi neu yn treulio cyfnod mewn ysbyty 

neu gartref. Cyfeiriaf yn benodol at Mr Rhei Griffith, Castell y Graig, sydd yn Ysbyty Maelor, Wrecsam. Deallaf ei fod 

yn gwella’n dda ac yn disgwyl cael dod i Ysbyty Dolgellau yn fuan. Gobeithiwn fod Mr Eifion Owen yn dod dros ef-

feithiau poenus yr eryr a’i trawodd yn ddiweddar. Mae’n dda clywed fod Mrs Muriel Morris wedi derbyn clun newydd 

a’i bod wedi gwella’n ddigon da i ddychwelyd  i gartref Cefn Rodyn unwaith eto. Dymunwn yn dda hefyd i Ms Elliw 

Richards a fydd yn derbyn  llawdriniaeth yn y dyfodol agos. Pob dymuniad da i’r pedwar ohonynt am wellhad buan. 

Ar nodyn trist, cyfeiriaf at ddau o deuluoedd yr Eglwys sydd wedi dioddef profedigaeth  yn ystod y ddau fis diwethaf. 

Ar y 27ain o Fai daeth y newyddion trist am farwolaeth Mrs Gwenan Lowry Williams, gynt o’r Hen Felin, Dolgellau. 

Un â’i gwreiddiau yn ddwfn yng Nghapel Salem oedd Gwenan Williams, gweddw'r diweddar Mr.Glyn Williams a’r 

hynaf o bedair chwaer. Bu Gwenan yn fam arbennig i Siân, Dafydd ac Alun, ffaith a gydnabuwyd gan Siân yn ei 

theyrnged hyfryd i’w mam yn y gwasanaeth o ddiolchgarwch a gynhaliwyd yn Salem ar y 3ydd o Fehefin, dan arweini-

ad y Parchedig Megan Williams. 

Yn fwy diweddar daeth y newyddion trist i law am farwolaeth Mrs Mari Elphick, Porthaethwy, sef mam Mr Wil 

Elphick, mam yng nghyfraith Sandra a nain annwyl Darius ac Elora. Cynhaliwyd ei hangladd yn Amlosgfa Bangor 

dydd Iau, Mehefin 26ain, dan arweiniad ei gweinidog, y Parchedig Angela Williams, offeiriad Eglwys y Santes Fair, 

Porthaethwy.  

Ar yr 11eg o Fehefin, yn dawel yng nghwmni ei deulu, bu farw'r Parchedig Harri Owain Jones, Porthaethwy, wedi sal-

wch creulon.  Roedd y Parchedig Harri Owain Jones wedi ymddeol o’r weinidogaeth ers sawl blwyddyn ond roedd yn 

parhau i ymweld yn gyson â phulpud Salem. Yr  oedd yn ŵr uchel iawn ei barch, yn un o weinidogion mwyaf 

gweithgar, adnabyddus a phoblogaidd ein henwad. Bydd colled fawr ar ei ôl. Cynhaliwyd gwasanaeth cyhoeddus o 

ddiolchgarwch  am ei fywyd yng Nghapel Rhos y Gâd, Llanfairpwll, dydd Iau, Mehefin 19eg. Cydymdeimlwn gyda’i 

weddw, Mrs Dilys Jones a’r teulu oll yn eu profedigaeth.  

Da yw gallu llongyfarch Mrs Mary Lloyd, Aberystwyth, mam Mr Terry Lloyd ar ddathlu ei phen-blwydd yn 99 oed yr 

wythnos diwethaf. Anfon ein cofion ati gan ddymuno y caiff yr iechyd i fwynhâu ei chanfed pen-blwydd ymhen 

blwyddyn. Hefyd, anfonwn ein llongyfarchion i’r Parchedig Megan Williams ar ddathlu pen-blwydd arbennig ar y 

26ain o Fehefin.  Edrychwn ymlaen i’w gweld yma yn Salem y Sul nesaf. Mae’r Parchedig Megan Williams wedi bod 

yn ffrind triw i ni yma yn Salem ers blynyddoedd - diolchwn am ei gwasanaeth clodwiw a’i chymorth parod bob amser. 

Ar ran aelodau Salem dymunwn pob dymuniad da i Mari Fflur, merch Dwyryd a Bethan, ar ei phriodas ag Iwan Rhys 

Williams, Llanrug. Cynhelir eu priodas yn Salem dydd Sadwrn, Gorffennaf 19eg. Boed iddynt fwynhau priodas hapus 

a dedwydd. 

Diolch i bawb a fu’n casglu ar ran neu a gyfrannodd arian tuag at Gymorth Cristnogol eleni. Diolch i Mr Terry Lloyd 

am drefnu a dosbarthu’r bagiau a’r amlenni ar ran Salem. Casglwyd y swm o £2,696.96  yn nhref Dolgellau. 

Dymunwn hwyl fawr i bawb a fydd yn mynychu’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli, neu unrhyw Ŵyl arall yr haf 

yma, boed adref neu dramor. 

  Yn gywir, ar ran y swyddogion, 

    Gareth Roberts 



 OEDFAON MISOEDD GORFFENNAF AC AWST 

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

          Sanctaidd a Bedydd yn ystod oedfa’r bore. 

Dydd Sul, Gorffennaf  13eg, Bore a hwyr  - Y Parchedig Ddr. Elwyn Richards, Caernarfon 

Dydd Sul, Gorffennaf   20fed , Bore a hwyr  - Y Parchedig J.E.Wynne Davies, Aberystwyth  

Dydd Sul, Gorffennaf   27ain, Bore a hwyr  - Y Parchedig Eric Jones, Bangor  

Dydd Sul, Awst 3ydd - Bore yn unig   - Undebol yn Eglwys y Tabernacl   

Dydd Sul, Awst 10fed - Bore  a hwyr -  Y Parchedig Ddr. Goronwy Prys Owen, Y Bala   

Dydd Sul, Awst 17eg - Bore yn unig   - Undebol yn Eglwys Ebeneser 

Dydd Sul, Awst 24ain - Bore yn unig   - Undebol yn Eglwys Judah 

Dydd Sul, Awst 31ain - Bore a Hwyr - Y Parchedig Wyn Morris, Aberystwyth.    

Mae’r Byd `Ma’n Fach! 

Tybed ydych chi’n cofio i mi adrodd yn rhifyn 142 (Medi 2013) sut y bu i mi gyfarfod 

â chwpl o Ganada a oedd yn tynnu lluniau ar fuarth y capel. Roedd y wraig, sef 

Gwyneth Sestito, yn wyres i Jane Eira James (1892- 1973), Aran Cottage, a arferai 

ganu’r organ yn Salem. Ymhen amser fe briododd Jane â gŵr o’r enw William 

Edward Davies a ddeuai yn wreiddiol o Drelew, Patagonia.  A dyna ddiwedd y stori 

roeddwn i’n meddwl. Ond na, yr wythnos hon derbyniais e-bost gan ŵr o’r enw Dr. 

Richard Gwyn Williams o Rotherham, Swydd Efrog. Dywedodd ei fod wedi dod ar 

draws yr erthygl yng nghylchlythyr Salem a’i fod wedi sylweddoli fod Gwyneth yn 

perthyn iddo o bell. Eglurodd fod hen hen nain a thaid Gwyneth, sef  Robert a 

Catherine Davies, ynghyd â'u tri mab, ymhlith y 152 o bobl a ymfudodd o Gymru i 

Batagonia ar fwrdd y Mimosa yn 1865, yn y gobaith o ganfod bywyd gwell. Fodd 

bynnag, bu farw'r ieuengaf o’r  plant, sef John, yn un mis ar ddeg oed  tra ar y fordaith 

i Batagonia, ac fe'i claddwyd yn y môr. Llai na mis wedi iddynt lanio ym Mae 

Newydd, Porth Madryn, bu farw Catherine. Bu Robert, y tad, farw ym 1868, a bu’r 

mab hynaf William farw yn 15 oed ym 1872. Yr unig aelod o'r teulu a oedd ar ôl oedd 

Henry Davies (hen daid Gwyneth Sestito), a oedd ond yn bum mlwydd oed pan 

deithiodd i Batagonia. Priododd Henry Davies (1859-1941) wraig o’r enw Anne Williams (1860-1949) ar Orffennaf 

6ed, 1882, gan ymgartrefu yn Nhrelew, Patagonia. Dyma hen daid a nain Gwyneth Sestito. Cawsant saith o blant. Yn 

1902, bu llifogydd mawr yn nyffryn yr Afon Camwy a 

achosodd ddinistr mawr o ran bywyd dynol, cartrefi, da 

byw a chnydau. Oherwydd y difrod yn eu rhan hwy o 

Batagonia, yn hwyrach y flwyddyn honno fe ymfudodd 

Henry ac Anne a'u plant, ynghyd â 200 o bobl eraill o 

dras Cymreig, o Batagonia i Ganada. Ymgartrefodd y 

teulu ym Mangor, Saskatchewan. Priododd William 

Edward Davies (ganed 1895), sef mab Henry ac Anne 

Davies, Jane Eira James (ganwyd ym 1892 yn 

Nolgellau) yn Winnipeg, Manitoba, yn 1924. William a 

Jane oedd taid a nain Gwyneth Sestito. 

I ddod yn ôl at y Dr Richard Gwyn Williams – roedd ei 

hen daid, sef Thomas Davies (ganed Llandrillo 1845) 

yn frawd i Robert Davies a hwyliodd ar y Mimosa. Fe 

gewch chi weithio allan y berthynas rhwng Dr 

Williams a Gwyneth Sestito! Mae yna dro arall yng 

nghynffon y stori ddifyr hon – y mae Dr Richard Gwyn 

Williams yn frawd i’r Parchedig Adrian Williams (cyn 

weinidog Capel y Bowydd, Blaenau Ffestiniog ac 

eglwys St David’s, Aberystwyth), gŵr sydd yn 

gyfarwydd iawn i ni yn Salem. Erthygl o bapur newydd  y Montreal Gazette 10/11/65 

Llun o Catherine Davies, ynghyd â 

William (8), John  (ychydig 

fisoedd) a Henry (5) a dynnwyd, yn 

rhyfeddol, ym 1865, cyn iddynt 

hwylio ar y Mimosa. 


