
 
 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH MIS RHAGFYR 2014 

Rhifyn 156 

Annwyl Gyfeillion 

A ninnau ar drothwy Gŵyl y Geni, un o Wyliau pwysicaf yr Eglwys Gristnogol, gresyn na 

fyddai dynoliaeth bellach wedi callio fel y gallem, bawb o bobl y byd, fyw mewn heddwch a 

chytgord.  Cefais brofiad yn ddiweddar mewn gwasanaeth yng Nghanolbarth Lloegr o fod yng 

nghwmni bobl o gredoau gwahanol. Braint oedd cyfeillachu â gŵr ifanc - athro o'r gred 

Fwslim.  Ei ddyhead yntau, er yr holl wahaniaethau rhyngom, oedd iddo ef a'i deulu ifanc a ninnau gael 

byw mewn heddwch ac mewn byd gwar - rhaid byw mewn gobaith ac fe gawn ni i gyd weddïo'r dyhead 

hwn, rwy’n siŵr, o ddarllen y daflen hon. 

Nos Sul Tachwedd 30ain goleuwyd y Goeden Oleuni (Tree of Light) yn dilyn gwasanaeth Nadoligaidd yn 

yr awyr agored.  Mae'r goeden yn sefyll y tu allan i Westy'r Llong yma yn Nolgellau.  Ymgyrch Clwb Ro-

tari Dolgellau yw hyn i dynnu sylw at yr Ŵyl ac i roi cyfle i unigolion a grwpiau i nodi ar gof a chadw 

mewn cof-lyfr arbennig unrhyw sylw perthnasol neu air o gofiant neu yn wir eiriau caredig am rywun neu 

ryw weithgarwch haeddiannol. Beth amdani, mae llawer yn manteisio ar y cyfle?  Bydd y cyfraniadau ari-

annol a fydd yn deillio o hyn yn cael eu dosbarthu i achosion da.  Y llynedd fe gyfrannodd y Clwb Rotari 

tua £10,000.00 at achosion dyngarol, yn lleol ac yn fyd eang - go dda, ynte? 

Mae rhai ohonom ni, y Blaenoriaid, wedi bod yn mynychu Pwyllgor Gwaith (boring) a Chyfarfod yr He-

naduriaeth.  Rydym yn cyfarfod yn gyson ond fe dybiaf fod gwell ffyrdd i weinyddu gwaith yr Eglwysi.  

Mae rhai ohonom yn teimlo y gallem fod yn fwy effeithiol yn ein trafodaethau a ffurf y pwyllgorau, er lles 

yr achos.  Serch hyn, o bryd i'w gilydd cawn adroddiadau diddorol ac er eich gwybodaeth clywsom gan yr 

Ystadegydd fod 2316 aelod o Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd (ein Henaduriaeth ni) a 56 o Eglwysi.  

Gresyn fod 33 ohonynt yn ddi-fugail.  Cafwyd 41 aelod newydd yn ystod 2013 ond fe gollwyd 124.  Mae'r 

sefyllfa o golli yn creu pryder;  felly fe anogaf bob un ohonoch i geisio denu aelodau newydd i Salem.  

Carwn gynnig gwobr i bawb sydd yn llwyddo, ond y tebyg yw bod y syniad da hwn yn fy nhyb i, yn croesi 

rheolau'r Cyfundeb!!!! . 

Diwedd Tachwedd fe fylchwyd ein haelodaeth eto drwy golli yn gynamserol iawn ein ffrind Selwyn 

Goldsworthy.  Bu Selwyn, Olwen a'r teulu yn selog yn ein gwasanaethau yn y blynyddoedd a fu, ac yn wir 

roedd y gynulleidfa luosog iawn ym Mangor (amlosgfa) ac yn Nolgellau (Capel y Tabernacl) yn tystio i’w 

hynawsedd a'i boblogrwydd ac yn deyrnged yn ei hun i berson tawel di-ffws oedd yn ffrind i laweroedd.  

Rydym i gyd fel aelodau yn dymuno i chwi Olwen a'r teulu wybod ein bod yn meddwl amdanoch ac yn 

anfon ein cydymdeimlad atoch. 

Cofiwn hefyd am eraill o'n haelodau sydd wedi gwynebu profedigaethau teuluol ac fe ddymunwn i 

chwithau hefyd rwyddineb ein Harglwydd Iesu Grist. 

Fel arfer, gwir yw dweud ein bod yn colli presenoldeb llawer ohonoch sydd oherwydd anhwylderau yn me-

thu mynychu'r gwasanaethau.  Cofiwn amdanoch bob un a chyfeiriwn atoch yn fynych yn ein gwasanae-

thau.  Brysiwch wella fel y cawn eich cwmni eto yn nol yn y gorlan.  Mae eich angen arnom. 

           Dymunaf lawenydd a heddwch yr Ŵyl i chi i gyd. 

                                     Ar ran y Swyddogion, 

                                                             Gerallt 

OEDFAON MIS RHAGFYR 2014 

Dydd Sul, Rhagfyr 7fed   - Bore - Uno yn y Tabernacl - Oedfa Gymun dan arweiniad y Parchedig Angharad Grif-

fiths Hwyr - Oedfa Garolau Undebol yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Rhagfyr 14eg - Bore yn unig – Gwasanaeth Nadolig y Plant a’r Bobl Ifanc 

Dydd Sul, Rhagfyr 21ain - Bore yn unig - Gwasanaeth Naws y Nadolig – dan ofal Mrs Llinos Cadwaladr a Mrs 

Mona Hughes 

Dydd Iau, Rhagfyr 25ain - 9.30 y bore - Oedfa Bore Nadolig dan ofal Mr Terry Lloyd 

Dydd Sul, Rhagfyr 28ain - Dim oedfa yn Salem - gwyliau haeddiannol i bawb 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Rhagfyr 4ydd - Hanes y Crynwyr Lleol - Mr Gareth Wyn Jones, Dolgellau  



Ymweliad Côr y Brythoniaid â Gwlad Belg 
Yn ystod gwyliau hanner tymor yr hydref bu John a Linos Cadwaladr, Bethan a minnau ar daith i Wlad Belg gyda Chôr y 

Brythoniaid, gan dreulio pedair noson yn ninas hardd a hanesyddol Brugge. Roedd y daith hon yn rhan o ddathliadau han-

ner can mlwyddiant y Côr. Yn ystod y daith trefnwyd ymweliadau â dinasoedd Brwsel ac Antwerp, dinasoedd sydd wedi 

chwarae rhan allweddol yn hanes Ewrop o safbwynt masnach, celf, pensaernïaeth a gweinyddiaeth. 

Daeth uchafbwynt y daith o ran y canu ar y dydd Mawrth. Yn ystod y prynhawn cafodd y Côr o fraint o ganu yn y Ga-

deirlan wych yn ninas Ghent, gyda’r sain yn atseinio rhwng y muriau a’r nenfwd uchel. Cafwyd ymateb cadarnhaol dros 

ben i berfformiad y Côr, gyda nifer helaeth o’r gynulleidfa ar eu traed ar y diwedd. Aethpwyd ymlaen o Ghent i gyfeiriad 

tref enwog Ypres, gan alw heibio mynwent Artillery Wood ar y ffordd, ble y canwyd yr Englynion Coffa enwog wrth lan 

bedd Hedd Wyn, profiad emosiynol i bawb a oedd yn bresennol. Wrth droed carreg fedd Hedd Wyn roedd cyfres o groesau 

pren a phabis coch wedi eu gosod. Yn eu canol roedd rhywun wedi gosod draig goch fach blastig - mae’n rhaid i mi gy-

faddef fy mod awydd rhoi cic iddi o’r neilltu gan nad oedd y creadur Disneyaidd yn addas rhywsut. Gan mai carreg wen, 

feddal Portland yw deunydd y cerrig beddau, maent i gyd yn cael eu hadnewyddu yn eu tro gan y Comisiwn sydd yn gyfri-

fol am y mynwentydd, gyda phum cant yn cael eu gwneud pob wythnos, tua dwy fil ar hugain y flwyddyn. Felly, nid y 

cerrig beddau a welir ym mynwent Artillery Wood yw’r rhai a osodwyd yno yn wreiddiol. 

Yna, ymlaen rhyw filltir arall a chael cyfle, yn y gwyll, i weld y gofeb newydd er cof am y Cymry 

a gollwyd yn ystod y Rhyfel Mawr. Ymlaen ar wib oddi yno i Ypres gyda’r bwriad o ganu dan Gât 

Menin yn ystod y ddefod ddyddiol i gofio y rhai a gollwyd. Bu ond y dim i’r elfen honno o’r daith 

gael ei chanslo ar y funud olaf oherwydd roedd Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, yno yn yr 

oriau cyn i’r Côr gyrraedd ac roedd mesurau diogelwch llym mewn lle a fawr neb yn cael mynd yn 

agos i’r lle. Beth bynnag, cafwyd datrysiad i’r anhawster a chyda pum munud i sbario fe 

gyrhaeddodd y Côr â’u cyd-deithwyr y Gât hynod. Profiad cofiadwy ac emosiynol dros ben oedd 

gwrando ar y ‘Last Post’ yn cael ei  swnio gan gornedydd unigol am union wyth o’r gloch. Yna , 

cafodd y Côr gyfle i ganu dwy gân, sef yr ‘Englynion Coffa’ a ‘Mansions of the Lord’, wrth i’r 

torchau gael eu gosod yn eu llefydd priodol. Er bod torf enfawr rhwng muriau’r Gât roedd y tawel-

wch yn hynod barchus a lleisiau’r hogiau yn atseinio o amgylch y porth coffa. Yn sicr, bydd y pro-

fiadau a gafwyd ar y daith yn aros yn y cof am amser maith. 

Y Gymdeithas Ddiwylliannol - Noson yng Nghwmni Hedd Bleddyn 
Nos Iau, Tachwedd 6ed, cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Hedd Bleddyn. Er ei fod yn lais cy-

farwydd i nifer ohonom, yn sgil ei fynych gyfraniadau i Dalwrn y Beirdd, roedd yn braf iawn cael bod 

yn ei gwmni. 

Cychwynodd y noson drwy sôn am ei rieni yn Abergynolwyn -ei fam yn athrawes a’i dad yn 

chwarelwr yn Chwarel Bryn Eglwys, hyd nes iddo gael dyrchafiad a dechrau gweithio yn y “Drum 

House”. Wedyn, roedd gan ei dad ychydig o amser yn ystod oriau gwaith i ddilyn dau ddiddordeb ar-

bennig sef barddoni a cherfio cerrig. Yn sgil y gwaith cain ar waliau’r cwt, dechreuodd wneud ychydig o gerrig beddi i 

gwmni’r chwarel. Ymhen amser, daeth cyfle i brynu busnes T.R. Jones yn Llanbrynmair a  dyma ddechrau y busnes 

beddfeini teuluol I.B.Williams.  

Ar hyd y blynyddoedd bu Hedd yn aelod gwerthfawr o dîm Talwrn y Beirdd Maldwyn ac yn limrigwr heb ei ail, ond yn 

ddiweddar mae wedi dysgu cynganeddu. Erbyn hyn mae wedi ennill deg cadair eisteddfodol ac yn ddiweddar, daeth yn 

ail ar gystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod y Wladfa.  

Rhoddodd i ni hefyd olwg ar fywyd byrlymus  pentref Llanbrynmair yng nghanol y ganrif ddiwethaf pan fyddai hyd at 

chwe cyfarfod bach a chwe chystadlaeth ddrama o fewn y plwyf. Roedd ganddo lu o straeon am gymeriadau’r ardal a’u 

dywediadau ffraeth a chawsom ein difyrru yng ngwir ystyr y gair. Llywyddwyd gan Mrs Mair Jones 

                                                 Fy Nhaith i India  

Nos Iau Tachwedd 20fed, daeth Mrs Mary Thomas o Lanuwchllyn atom i roi hanes ei thaith i 

ymweld  â Synod Ddwyreiniol Casi Jaintia yn yr India. Ym mis Mawrth eleni aeth Mary a 5 arall o 

Gymru i Fryniau Casia (gan gynnwys Parchedigion Elwyn a Gwenda Richards a Mari Fflur) am 12 

diwrnod. Roedd yn daith gofiadwy iawn er yn flinedig oherwydd roedd y trigolion am ddangos cy-

maint oedd eu diolch i’r Cymry cynnar megis Thomas Jones, Aberiw am fynd â’r neges Gristnogol 

iddynt tua 1840. O’r hedyn bach hwnnw y tyfodd yr Eglwys Bresbyteraidd i fod yn rym yn y wlad. 

Gwelsom luniau o blant bach amddifad  mewn cartrefi tlawd a meddygon a nyrsys wrth eu gwaith yn 

ysbyty Joai a’r cyfan yn cael eu rhedeg gan yr Eglwys Bresbyteraidd. Braf oedd gweld ble y mae peth o’r arian a 

gasglwyd y llynedd gan Chwiorydd ein henwad yn cael ei ddefnyddio. Roedd yn amlwg o frwdfrydedd Mary ei bod wedi 

mwynhau’r profiad yn fawr ac yn falch o gael ei rannu gyda ni yn Salem. Llywyddwyd gan Mrs Mona Hughes.  

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR JOHN CADWALADR 

Fel y gwyddoch i gyd rwy'n siwr, mae diwedd blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar y 31ain o Ragfyr. A ninnau bellach 

ym mis Rhagfyr, fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud eich cyfraniadau terfynol o fewn yr wythnos neu ddwy nesaf os 

gwelwch yn dda. Os am gael gwybod cyfanswm eich cyfraniadau hyd yma, cysylltwch â mi (01341 423741). Diolch am 

eich cydweithrediad. 


