
 
 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH MIS CHWEFROR 2015 

Rhifyn 158 

Annwyl gyfeillion, 

Dyma ni eisoes ar drothwy ail fis y flwyddyn a braint i mi yw cael eich cyfarch eto yn y daflen fisol neu “News of 

the Word” Salem! Mae’r gaeaf yn prysur hedfan, y dydd yn ymestyn ac arwyddion o’r gwanwyn megis eirlysiau a 

chennin Pedr i’w gweld unwaith eto.  

Rydym yn anfon ein cofion cynhesaf at gleifion Salem sydd yn gaeth i’w cartrefi neu sy’n treulio cyfnod yn yr ys-

byty. Cofiwn hefyd yn ein gweddïau am aelodau sydd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar.  

Daeth newyddion i’m sylw fod Mrs Bessie Williams, Y Llys, Brithdir wedi ymgartrefu yng nghartref gofal Bro-

nafallen, Cerrigydrudion, ers dechrau mis Ionawr. Rydym yn meddwl amdanoch Mrs Williams ac yn dymuno’n dda i 

chi a Mr Williams, sydd gartref yn y Brithdir. Tra’n sôn am y teulu, rwy’n siŵr y caf longyfarch Miss Ann V. Wil-

liams, Fferm Caerynwch, Brithdir, ar ei dyweddïad diweddar â Mr Wyn Jones, Aberhosan.  

Deallaf fod Mrs Gwen Jones, gynt o Borthwen, wedi symud i rif 17 Hen Felin, Dolgellau. Dymunwn yn dda i chi yn 

eich cartref newydd Mrs Jones, gan obeithio y byddwch yn hapus eich byd yno.  

Mae’r gwaith o atgyweirio Salem yn dod yn ei flaen yn dda, gyda’r to newydd eisoes wedi ei gwblhau. Mae’r 

gweithwyr wrthi ar hyn o bryd yn ail bwyntio waliau cefn y capel ac mae’r gwaith o adfer y nenfwd hefyd ar y 

gweill. Edrychwn ymlaen at y cyfnod pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau  ac y cawn ddychwelyd i’r capel ar ei 

newydd wedd.  

Fel cadeirydd Papur Llafar y Deillion yn Nolgellau hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad o wasanaeth y ffyddloniaid o 

Salem (naw ohonoch)  a chapeli eraill y dref sy’n cynorthwyo gyda’r gwaith trwy ddarllen newyddion ac erthyglau o 

bapurau newydd a chylchgronau unwaith bob chwe wythnos. Sefydlwyd y Papur Llafar ym 1985 gan wirfoddolwyr a 

chymdogion lleol. Yn bresennol, darperir tri deg a phump o dapiau casét a deg ar hugain o gryno ddisgiau yn wyth-

nosol. Diolch i bob un ohonoch am eich cyfraniad a’ch ffyddlondeb. Os gwyddoch chi am unrhyw un sydd â nam ar 

eu golwg, yn ddall neu’n rhannol ddall ac a fyddai’n hoffi derbyn ein gwasanaeth, cysylltwch â mi, os gwelwch yn 

dda.  

Gyda thristwch y nodaf marwolaeth y Parchedig Iorwerth Jones Owen, Caernarfon, a hynny’n dawel yn Ysbysty 

Gwynedd ar yr 22ain o Ionawr – roedd yn wyth deg a saith mlwydd oed. Roedd y Parchedig I.J.Owen yn adnabyddus 

trwy ogledd Cymru, yn un o hoelion wyth ein henwad. Roedd yn bregethwr difyr a disglair; yn gyfaill agos i lawer ac 

yn ffyddlon iawn i bulpud Salem dros gyfnod maith o flynyddoedd - bydd colled fawr ar ei ôl. Wrth feddwl amdano 

daw emyn rhif 166 i fy meddwl -  

     “Ni fethodd gweddi daer erioed  

        â chyrraedd hyd y nef,  

                                                      ac mewn cyfyngder, f’enaid, rhed  

                                                       yn union ato ef”  

- dyna fyddai rhan o’i weddi yn aml iawn. Diolchwn i Dduw am ei fywyd ac am gael y pleser o’i adnabod a chyd-

addoli gydag ef. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’i briod Helena a’i Frawd, John, yn eu profedigaeth. 

  Yn gywir, ar ran y Swyddogion, 

     Gareth Roberts  

OEDFAON MIS CHWEFROR  2015 

Dydd Sul, Chwefror 1af - Bore a Hwyr -  Y Parch. Eric Greene, Y Bala—Gweinyddir y Cymun Sanctaidd  

                                                                        yn oedfa’r bore 

Dydd Sul, Chwefror 8fed - Bore yn unig – Oedfa dan ofal Dwyryd Williams 

Dydd Sul, Chwefror 15fed - Bore a hwyr - Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth 

Dydd Sul, Chwefror 22ain - Bore yn unig - Y Bnr John Price, Machynlleth 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Chwefror 5ed - “Gwenyna” - Carys Edwards, Ganllwyd 

Nos Iau, Chwefror 19eg - Noson dan ofal Llinos Cadwaladr a Mona Hughes 



 

 

 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
Yr Ynad Heddwch lleol oedd ein gwraig wadd nos Iau, Ionawr 22ain, 2015 ac er bod gennym i gyd 

ein barn bersonol  a’n  rhagfarnau am faterion cyfreithiol, cawsom gipolwg ar fyd go ddieithr i’r 

rhan fwyaf ohonom - diolch am hynny!! 

Mae Dorothy Hughes yn Ynad Heddwch ers bron i chwarter canrif a phan gychwynnodd roedd yn 

eistedd ar y fainc yn y Llys yn Nhywyn oedd yn un o’r pum llys ynadon ym Meirionnydd. Erbyn hyn does ond dau 

yng Ngwynedd sef yn Nolgellau a Chaernarfon.Eglurodd mai gwirfoddolwyr yw’r ynadon, heb gymhwyster cyfrei-

thiol, ond mae hyfforddiant yn cael ei gynnig i bawb sydd yn fodlon ymgymryd a’r gwaith. Dangosodd ffeil drwchus 

sydd yn rhoi canllawiau ar gyfer delio â bob math o achosion. Mae pob achos- bach neu fawr yn dechrau yn y Llys 

Ynadon ond bydd  canran fechan o droseddau mwy difrifol yn cael eu trosglwyddo i Lys y Goron.   

Ar ddiwedd y noson cawsom i gyd gyfle i fod yn Ynadon wrth geisio penderfynu beth fyddai tynged pump o 

droseddwyr - ai carchar o chwe mis, talu dirwy, gwneud gwaith  di-dâl yn y gymuned neu  ymddangos yn Llys y 

Goron? Cafwyd cryn drafod  a rhai eisiau cosbi yn llym ond pawb wedi mwynhau yn fawr. Diolch i Dorothy am 

noson ddiddorol ac addysgiadol. 

EIN GWEINIDOGAETH - BETH YW’R DYFODOL? 

Ar hyn o bryd y mae trafodaethau yn cael eu cynnal o fewn ein henwad parthed ffurf a phatrwm ein gweinidogaeth i’r 

dyfodol. Yr mwyn annog a hyrwyddo’r trafodaethau hynny y mae’r Adran Gweinidogaethau Bwrdd Bywyd a 

Thystiolaeth wedi cynhyrchu dogfen drafod o dan y teitl “Ein Gweinidogaeth - Papur Trafod”. Gellir gweld a law-

rlwytho copi o safle we Eglwys Bresbyteraidd Cymru - dyma cyfeiriad yr union dudalen –i 

http://www.ebcpcw.org.uk/cymraeg/adnoddau/gweinidogaeth-a-hyfforddiant.  

Dyma brif gasgliadau’r grŵp. 

 Yr ydym yn argyhoeddedig mai un o brif anghenion y Cyfundeb heddiw, a’r Eglwys ymhob cenhedlaeth yw pobl 

sydd yn cael eu galw i weinidogaeth y Gair a’r Sacramentau, i ddysgu a bugeilio praidd Duw. Mae’r atodiadau 

(hefyd ar gael ar y wefan) yn amlinellu sail yr argyhoeddiad hwnnw.  

 Ar yr un pryd yr ydym yn cydnabod yr amrywiaeth doniau a gweinidogaethau mae’r Ysbryd yn ei roi i’r Eglwys 

ac i’r eglwysi. Yn ymarferol cawn ein hunain mewn sefyllfa lle mae ein buddsoddiad yn y gweinidogaethau amry-

wiol hyn yn cael ei reoli gan ffactorau cyd- destunol. Yn ddelfrydol byddem yn dymuno cael ein rheoli yn gyfan 

gwbl gan ein hargyhoeddiad a’n hegwyddorion sylfaenol. Ond mewn oes pan mae nifer ein hymgeiswyr i 

Weinidogaeth y Gair a’r Sacramentau yn brin, a’n penderfyniadau cyllidol o bryd i’w gilydd yn milwrio yn erbyn 

gweinidogaeth o’r fath yr ydym wedi gorfod addasu, a hynny yn ôl ein deall o arweiniad Duw i ni ymhob peth.  

 Credwn fod angen i bawb sy’n gwasanaethu y Cyfundeb fod wedi eu hyfforddi, ac y dylent barhau i dderbyn 

hyfforddiant, er mwyn medru ymateb i her eu galwad, her ein cenhedlaeth, her y cyd-destun lleol a her blaeno-

riaethu’n briodol o ddydd i ddydd. Yr ydym hefyd yn argyhoeddedig fod angen cydlynu a threfnu rhai gweinido-

gaethau penodol fel Corff cyfan yn genedlaethol, yn arbennig hyfforddiant, gweithgarwch plant ac ieuenctid, 

chwiorydd, llais yn y sgwâr cyhoeddus, materion eciwmenaidd, rhai caplaniaethau a gwaith cymunedol Cristnogol.  

 Credwn y dylai cyllido ein holl weinidogaeth gael ei wneud fel Cyfundeb cyfan gan osgoi unrhyw berygl o dlodi 

un math o weinidogaeth ar draul un arall. Credwn y dylid darganfod ffordd o sicrhau fod ein holl adnoddau mewn 

pobl, arian ac eiddo, yn cael ei gyfeirio tuag at ein strategaeth gweinidogaeth a chenhadaeth fel Cyfundeb.  

 Credwn y dylem geisio atebion o fewn y Cyfundeb, tra ar yr un pryd wahodd ac annog trafodaeth gydag Eglwysi 

eraill er mwyn diogelu effeithiolrwydd y gwaith hwn. Dylai y drafodaeth arwain at gynllunio, hyfforddi a 

gweinidogaethu ar y cyd fel yr opsiwn blaenaf ym mhob achos o weithgarwch.  

Drwy hyn gobeithiwn y daw penderfyniadau penodol ynglŷn â:  

i. strategaethau ar gyfer gwneud y defnydd gorau o Weinidogion a Gweithwyr o fewn pob cynulleidfa a Henaduriaeth;  

ii. sut y byddwn yn sicrhau cyllido’r gwaith hwn;  

iii. ein ffyrdd o ganfod a hyfforddi'r rhai fydd yn pregethu, yn gweinyddu'r sacramentau ac yn meithrin yn y dyfodol;  

iv y ffyrdd y mae ein pobl ifanc, gan gynnwys y rheini sy'n dod drwy'r Rhaglen Genhadol, yn gallu gwasanaethu orau 

yn ein henwad.  

v. ein fframwaith wrth ymateb i geisiadau am weinidogaeth amrywiol o fewn y Cyfundeb.  

vi. sicrhau bod ein gweithgarwch yn diogelu addoli, meithrin a chenhadu yn y mannau lle mae Duw yn ein galw yn 

ein cenhedlaeth. 


