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Annwyl Gyfeillion, 

Fy mraint i ydy eich cyfarch unwaith eto ar drothwy'r hydref. Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau'r haf a’i 

dywydd braf a nosweithiau hir, naill ai yn eich cartrefi neu ar wyliau. Mi oeddwn yn ffodus iawn i gael treulio 

ychydig o ddiwrnodau yn Swydd Caergrawnt yn ymweld â’r ddinas ei hun a mannau cyfagos megis Ely a’i heglwys 

hyfryd, Huntingdon a Swydd Norfolk. Does neb yn rhy hen i ddysgu rhywbeth newydd a doeddwn ddim yn 

ymwybodol bod Oliver Cromwell, oedd yn enedigol o Huntingdon, o dras Cymraeg ac y byddai yn Oliver Williams 

oni bai i’r teulu newid yr enw genhedlaeth neu ddwy cyn ei eni. I rai mae Oliver Cromwell, trechwr Siarl y cyntaf, yn 

arwr; mae eraill yn ei gasáu, yn enwedig yn Iwerddon pan laddwyd 30,000 o ddynion, merched a phlant gan ei 

fyddin yn Drogheda. Roedd yn cael ei gymell gan grefydd a gwleidyddiaeth ac mae'n drist fod ei gerflun yn San Stef-

fan yn ei ddangos gyda Beibl mewn un llaw a chleddyf yn y llall, fel petai crefydd ac ymladd yn gysylltiedig. 

Roeddwn yn darllen erthygl gan yr Archesgob Dr Barry Morgan, yn ddiweddar ynglŷn â chyfres radio o’r enw "God 

in War", cyfres a oedd yn olrhain hanes caplaniaid y fyddin a oedd yn mynd i ryfel, yn enwedig y Rhyfel Byd Cyn-

taf, pan oeddynt ynghanol yr ymladd, heb arfau ond un, sef y Beibl cysegredig. 

Rydym wedi bod yn cofio cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf, y rhyfel i ddiwedd pob rhyfel, ond, fel yr ydym yn gwybod 

mae rhyfeloedd wedi parhau yn ddi-dor ers hynny. Mae'n bwysig i  gofio'r miloedd a laddwyd, 40,000 o Gymru yn 

eu mysg. Roeddwn yn falch i weld, yn ystod y dyddiau diwethaf, dadorchuddio y 

gofeb yn Fflandrys i’r Cymry a fu farw yn y fan honno (gweler dde), yn eu mysg, 

brawd fy hen daid. Mae Dai Sheppard yn ei lyfr newydd "Dolgellau and the Great 

War" yn nodi bod 107 o enwau ar gofeb dewrion y dref ac yn nodi nad rhifau yn 

unig mohonynt ond unigolion, bob un â’i stori unigryw. 

Y dyddiau cythryblus hyn rydym yn cofio am drigolion tiroedd y Beibl a’r 

Dwyrain Canol ehangach, boed hwy yn Gristnogion, yn Fwslemiaid, yn Iddewon, 

yn bobl sy’n dilyn amrywiol grefyddau eraill a’r rhai sydd heb grefydd. Mae 

hanes yn dangos fod crefydd yn cael ei fabwysiadu pan fo pobl yn dymuno bod 

yn anoddefgar tuag at ei gilydd. Y mae Mwslim yn ymladd yn erbyn Mwslim yn 

Iraq a Syria heddiw, ac mae Cristionogion wedi bod yr un mor euog dros y canri-

foedd, ond nid crefydd Iesu Grist na Muhammad maent yn ei gynrychioli ond 

crefydd dyn! Mae rhai yn dymuno gweld diwedd ar grefydd ond trwy wneud 

hynny byddent yn gwahardd ein ffordd ddemocrataidd o fyw, a heb y system 

honno y mae dynion megis Hitler yn dod i'r brig. Dim byd seciwlar sydd ei  an-

gen, ond mwy o oleuni, i wir weld ein byd a’i bobol a’i phroblemau;  dim llai o 

ffydd sydd ei angen ond mwy o gyfiawnder a chariad at heddwch, gwir ffydd ein 

Harglwydd Iesu Grist. Mae llyfr John Pritchard, Esgob Rhydychen, "Why Chris-

tianity makes sense" yn ddarlleniad diddorol ar y testun cyfoes yma heddiw. 

Wrth i mi baratoi’r ychydig eiriau hyn derbyniwyd y newyddion trist am farwolaeth ein cyfaill hoffus, Mr Sulwyn 

Jones. Bu Sulwyn yn wael ers sawl mis ond roedd yn ffyddiog y byddai’n gwella ac roeddem ninnau, ei gyfeillion yn 

Salem, yn rhannu ei ffydd ac yn mawr obeithio y deuai haul ar fryn iddo. Siom a thristwch felly oedd deall ei fod 

wedi ein gadael. Bu Sulwyn yn was ffyddlon i achos Eglwys Iesu Grist yn Salem dros gyfnod helaeth o flynyddoedd. 

Ychydig a wyddom am yr oriau lawer a dreuliodd yn gofalu am yr adeilad, yn agor a chloi, yn gwirio fod y llechi i 

gyd yn eu llefydd wedi stormydd, yn cysylltu â chontractwyr, yn paratoi ar gyfer angladdau, i enwi dim ond ychydig 

o’i ddyletswyddau. Er nad oedd Sulwyn yn ŵr cyhoeddus o ran natur chwaraeodd ei ran yn llawn ym mhob agwedd 

o fywyd yr eglwys. Cydnabuwyd ei waith gan ei gyd-aelodau pan gafodd ei godi’n flaenor yn y flwyddyn 1990. O 

adnabod Sulwyn, tybiaf fod derbyn ymddiriedaeth ei gyfeillion yn Salem a chael y cyfle i wasanaethu fel blaenor yn 

destun balchder mawr iddo. Bydd bwlch sylweddol yn y Set Fawr ac yn Salem hebddo.  Deuthum i adnabod Sulwyn 

pan roeddem ni’n dau yn aelodau o Gôr Meibion Dolgellau, y ddau ohonom yn denoriaid, fel mae’n digwydd. Roedd 

Sulwyn yn aelod ffyddlon a brwdfrydig o’r Côr ac roedd wrth ei fodd yn cael teithio gyda’r Côr i lefydd pell, megis 

Llydaw a’r Unol Daleithiaiu - cofiaf ei lawenydd wrth iddo gyfarfod â chyfnither a oedd yn byw yn y wlad honno. Ar 

ran pawb yn Salem hoffwn estyn fy nghydymdeimlad mwyaf diffuant â Mrs Enid Jones, Teleri ac Arfon, Dewi bach, 

a’r teulu oll. Rydych yn ein meddyliau a’n gweddïau ar yr adeg trist hon.                                               

Rydym yn meddwl hefyd  am deulu y diweddar Mr. Marshall Williams, Pant Awel, South Street, a fu farw  yr 2il o 

Awst yn 84 mlwydd oed. Yr oedd Mr Williams wedi bod yn wael ers nifer o flynyddoedd ac yn gaeth i’w gartref yn 

ystod ei waeledd. Derbyniodd ofal cariadus ei deulu hyd at y diwedd ac fe gynhaliwyd ei angladd yng Nghapel Sa-

lem ar yr 11eg o Awst, dan ofal ei gyn-weinidog, y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy.             DROSODD 



 

OEDFAON MIS MEDI 2014 

Dydd Sul, Medi 7fed - Bore a hwyr - Y Parchedig R.O.Jones, Melin y Coed. Gweinyddir y Cymun Sanctaidd 

yn oedfa’r bore.  

Dydd Sul, Medi 14eg - Bore a hwyr - Y Parchedig  Rhys ab Ogwen Jones, Wrecsam 

Dydd Sul, Medi 21eg - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Peter Jones 

Dydd Sul, Medi 28ain - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mrs Nerys Roberts 

Gawn ni gofio am ein haelodau sydd yn sâl neu yn gaeth i’w cartrefi, rydym 

yn meddwl amdanoch ac yn danfon ein dymuniadau gorau i chi gyd. Rydym 

yn meddwl yn arbennig ar hyn o bryd am Mrs Jean Williams-Jones, Y Bort-

hol, Pencefn a Mr Selwyn Goldsworthy, Berwyn, Cae Deintur - brysiwch 

wella, y ddau ohonoch. 

Hoffwn longyfarch ein pobl ifanc ar sicrhau canlyniadau canmoladwy yn eu 

harholiadau dros yr haf a dymuno pob hwyl iddynt yn y coleg neu ym myd 

gwaith. Hoffwn hefyd eich atgoffa am yr achlysur hapus a gawsom yn ein 

gwasanaeth yn Salem ar fore'r 6ed o Orffennaf pan ddathlwyd bedydd Ffion 

(gweler dde), merch Gethin a Gwen Jones, Bwlch Coch. Roedd yn braf rhan-

nu'r achlysur gyda Ffion a’i theulu.  

Llongyfarchiadau i Nia James ar ei llwyddiant ar y delyn yn Eisteddfod 

Genedlaethol Sir Gâr yn gynnar ym mis Awst 

Hoffwn hefyd longyfarch Mari Fflur ac Iwan Rhys ar eu priodas (gweler isod), achlysur bythgofiadwy i’r ddau ac i’w 

rhieni, teulu a ffrindiau. Rydym yn gyrru ein dymuniadau gorau iddynt hwy am ddyfodol hapus a llwyddiannus. 

Braf hefyd oedd deall fod yn ddiweddar bod Mrs Muriel Morris wedi dod yn hen nain unwaith eto - llongyfarchiadau i 

chi Mrs Morris ac i Gwenyth, Roger a’r teulu.  

Rwy’n cloi gyda geiriau cyfarwydd Eifion Wyn: 

  Efengyl tangnefedd, dos rhagot yn awr,  

           a doed dy gyfiawnder o'r nefoedd i lawr,  

  fel na byddo mwyach na dial na phoen  

  na chariad at ryfel, ond rhyfel yr Oen. 
           Cofiwn atoch i gyd, 

         Peter (ar ran y swyddogion) 

O.N. Wrth i’r daflen fynd i’r wasg deallwyd fod Mrs Val Jones, gynt o Cadwgan, Llanfachreth, sef chwaer Eira, Betty ac 

Iola, wedi marw mewn cartref nyrsio yng Nghricieth a hynny wedi cystudd hir. Ar ran pawb yn Salem, hoffwn 

gydymdeimlo’n ddiffuant iawn â’r chwiorydd a’r teulu oll yn eu galar a’u hiraeth.      DW 

PRIODAS YN SALEM 

Hoffai Mari Fflur ac Iwan Rhys ddiolch 

am bob dymuniad da a rhodd a dder-

byniwyd ar achlysur eu priodas yn Salem 

ar Orffennaf 19eg, 2014. Y mae Iwan, 

sydd o Lanrug yn wreiddiol, yn gweithio 

fel cyfreithiwr i gwmni Capital Law yng 

Nghaerdydd. Wedi bron i saith mlynedd o 

weithio fel Pennaeth Cyfathrebu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru dechreuodd Mari ar 

swydd newydd ar Fedi 1af, sef Swyddog 

Cyhoeddiadau y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol. Bydd hithau yn parhau i 

weithio yn y brifddinas. 

ADFER TO A NENFWD SALEM 

Fe gofiwch inni gael ein siomi llynedd pan dynnodd yr adeiladydd dynodedig yn ôl o’r prosiect a hynny wythnos yn 

unig cyn i’r gwaith fynd rhagddo. Erbyn hyn rydym wedi sicrhau gwasanaeth adeiladydd amgen, sef Paul Cook, Llan-

elltyd, ac rydym yn mawr obeithio na fydd yna rwystrau yn codi eu pennau y tro hwn. Y gobaith felly yw y bydd y 

gwaith o adfer to’r adeilad yn dechrau tua diwedd y mis hwn. Rhagwelir y bydd yn cymryd oddeutu pum mis, sydd yn 

mynd â ni i ddechrau mis Mawrth. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn addoli yn y Festri.                                                             


