
 
 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH MIS MEHEFIN 2015 

Rhifyn 162 

Annwyl Ffrindiau 

Braint i mi yw cael eich cyfarch ar drothwy Mis Mehefin - chweched mis y flwyd-

dyn a chanddo ddeg ar hugain o ddyddiau.  Fel y deallaf, mae'r enw yn tarddu o 

"Medjo-Semino", gair Proto-Geltaidd (sef yr iaith a oedd yn sail i’r holl ieithoedd 

Celtaidd),  sy'n golygu "Canol Haf" ac fe wyddom fod diwrnod hiraf y flwyddyn yn 

digwydd ar 20fed neu 21ain o'r mis.  Fel Cymry da rydym yn hoffi hen ddy-

wediadau, a dyma i chi ddau i roi sylw iddynt. 

Glaw Mehefin - cynnydd yn yr egin 
Ŷd yn ehedeg cyn Gŵyl Ifan a fedir yn Awst. 

Mae wedi bod yn dymor prysur i rai ohonom, yn pwyllgora yma ac acw, gan gael y fraint  o’ch cynrychioli ar 

fyrddau'r Enwad.  Ym mis Ebrill bum yn cynrychioli’r Henaduriaeth, yn fy swyddogaeth fel Cadeirydd Pwyll-

gor Eglwys a Chymdeithas y Sasiwn, yng Nghymdeithasfa'r Gwanwyn yng Nghapel Seion, Llanrwst.  Cafwyd 

yno ddau ddiwrnod o drafod a dadlau a gwnaed ambell benderfyniad pwysig.  Cyffelybaf y Sasiwn neu'r 

Gymdeithasfa (mae tair ohonynt yng Nghymru) i Gabinet yr Enwad a'r Gymanfa Gyffredinol i’r Cyngor. 

I’r rhai ohonoch sydd yn derbyn “Y Goleuad” fe welsoch fod y Parchedig Christopher Prew wedi ysgrifennu ei 

argraffiadau o'r Gymdeithasfa a dywedodd iddo fod wedi troi am adref ar y dydd Mercher yn argyhoeddedig bod 

yna fwy na'r tywydd braf yn unig o'n plaid fel enwad ac fel Cristnogion - da yw darllen argraffiad mor bositif. 

Gyda llaw, Llywydd newydd y Gymdeithasfa am y flwyddyn 2015-2016 yw ein ffrind y Parchedig Edwin O 

Hughes, Llanbrynmair.  Brodor o Eifionydd yw Edwin ond wedi byw ym Maldwyn ers 1967 lle cychwynnodd ei 

yrfa fel athro, cyn ei ordeinio.  Roedd ei ofalaeth gyntaf yn Y Drenewydd.  Bydd yn gwasanaethu yn Salem y 

Sul cyntaf ym mis Gorffennaf pryd y bydd yn gweinyddu'r Cymun Sanctaidd o Swper yr Arglwydd yng 

ngwasanaeth y bore.  Dymunwn yn dda iddo yn ei swydd newydd sydd â chyfrifoldebau enfawr. 

Erfyniwn ar yr Iesu i daenu ei adain gysgodol tros amryw o'n haelodau sydd naill ai mewn profedigaeth neu 

wedi bod yn cwyno yn yr ysbyty neu yn eu cartrefi.  Cofiwn yn annwyl iawn am Mrs Becca Lloyd, Bontddu 

sydd wedi colli ei hannwyl briod Bryniog a hynny yn ddisymwth ac yn annisgwyl iawn.  Mae Mrs Lloyd yn ae-

lod ffyddlon yn Salem ac anfonwn ein cydymdeimlad diffuant iddi hi a'r hogiau yn eu colled erchyll. 

Ar nodyn o lawenydd rwy’n deall fod Alun Mark Williams wedi dathlu pen-blwydd arbennig yn ddiweddar.  

"We all wish you, Alun, a Happy Birthday and you can tell us how you celebrated your special day when we 

next meet in Salem, but for now HAPPY BIRTHDAY!".  Deallaf fod eraill wedi dathlu penblwyddi arbennig yn 

ddiweddar ond maent yn dymuno aros yn anhysbys. 

Rydych wedi sylwi, rwy’n siŵr, fod y gwaith atgyweirio'r capel yn raddol dod i ben ac edrychwn ymlaen i weld 

y gwaith gorffenedig yn fuan. Diolch arbennig i Dwyryd a hefyd John am lywio'r gwaith mor effeithiol.  Y ddau 

mae’n amlwg yn arall gyfeirio yn eu hymddeoliad. 

Bore Sul 17eg o Fai trefnwyd pwyllgor o'r Gymdeithas yn dilyn y gwasanaeth a hyn yn benodol i drefnu rhaglen 

tymor 2015-2016.  Cafwyd syniadau gwych ond mae'r gwaith caled yn aros gyda'r Ysgrifenyddion ac fe gawn 

weld llewyrch eu llafur yn yr wythnosau nesaf. 

Diolch i'r Swyddogion i gyd am eu gwaith diflino a hynny tros gyfnod o flynyddoedd.  Hefyd fe gytunwyd 

mewn egwyddor i drefnu gwibdaith yn y dyfodol agos. 

Daliwch sylw barcud ar y datblygiadau ----"watch this space". 

Ymddiheuraf am y sylwadau crwydrol! 

  Hwyl fawr, 

                                                     Gerallt 

OEDFAON MIS MEHEFIN 2015 

Dydd Sul,  Mehefin 7fed - Bore a Hwyr -  Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau - Gweinyddir y Cymun 

Sanctaidd yn Oedfa’r Bore 

Dydd Sul, Mehefin 14eg - Cymanfa Ganu Undebol - Capel Ebeneser - 5.30 p.m. (Dim oedfa bore) 

Dydd Sul, Mehefin 21ain - Bore a hwyr  - Y Parchedig Dewi Morris, Porthmadog 

Dydd Sul, Mehefin 28ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Elwyn Pryse, Bow Street 



 

 
DNA YN DATRYS  DIRGELWCH YR ESGYRN 

Os ydych yn cadw pob rhifyn o gylchlythyr misol y capel, da o beth 

fyddai i chi ail edrych ar daflen mis Gorffennaf/Awst 2014. Gallwch 

hefyd ei gweld ar wefan y Capel. Ar  gefn y daflen roedd stori dan y teitl  

“Mae’r Byd `ma’n fach!” Roedd yn sôn am ŵr a gwraig o’r enw Rob-

ert a Catherine Davies a deithiodd i Batagonia ar fwrdd y Mimosa ym 

1865. Bu farw Catherine fis ar ôl cyrraedd  Porth Madryn, y cyntaf o 

blith y mewnfudwyr i farw ar dir yr Ariannin. Ymhen amser fe briododd 

ŵyr i’r cwpwl wraig o’r enw Jane Eira James, gwraig a aned yn Nolgel-

lau ym 1892. Daeth y stori i fy sylw pan ymwelodd gwraig o Ganada, 

sef Gwyneth Sestito, â Salem sawl blwyddyn yn ôl bellach. Jane Eira 

James oedd nain Gwyneth Sestito ac roedd yn organydd yn Salem. Yn 

fwy diweddar, wedi iddo ddod ar draws y stori yn y daflen, daeth Dr Richard Williams (brawd i’r Parchedig Adrian 

Williams) i gysylltiad gan ddweud ei fod yntau’n perthyn o bell i brif gymeriadau’r stori. Derbyniodd gyfeiriad e-

bost Gwyneth Sestito gennyf gan ei fod yn awyddus i gysylltu â hi ac aelodau eraill o’r teulu. 

Yn 1995 darganfuwyd gweddillion dynol yn y pridd llychlyd ger Porth Madryn gan adeiladwyr. Roedd yna dys-

tiolaeth mai esgyrn Catherine Davies oeddynt - roedd yr arch o bren pîn yn nodweddiadol o eirch y mewnfudwyr 

cynnar ac roedd nam ar asgwrn yr ên yn cyd-fynd â gên Catherine Davies fel yr ymddangosai yn yr unig ffotograff 

ohoni. Serch hynny,  nid oedd modd profi hynny tan yn gynharach eleni pan brofwyd DNA un o’i disgynyddion, sef 

Nia Olwen Ritchie o Gerrigydrudion. Hwyrach i chi glywed Nia ar raglen Dylan Jones ar Radio Cymru yn ddiwed-

dar yn dweud ei hanes yn ymweld â Phatagonia er mwyn cymryd rhan mewn rhaglen ddogfen ar gyfer  sianel 

deledu yn yr Ariannin. Y mae cynhyrchydd y rhaglen y gobeithio y bydd modd gwerthu'r rhaglen i S4C gan ein bod 

yn dathlu 150 o flynyddoedd ers y glaniad cyntaf eleni.  Erbyn hyn y mae un arall o wyresau  Jane Eira James, sef 

Michele Henderson, o Calgary yng Nghanada, wedi cysylltu â Richard Williams gan ddweud ei bod am deithio'r 

holl ffordd i Borth Madryn ym mis Awst ar gyfer y ddefod o ail-gladdu gweddillion Catherine Davies (Roberts 

gynt). Rhyfedd yw meddwl fod taflen fisol Salem wedi chwarae rhan fechan yn y stori ddiddorol hon.   DW                                                           

Catherine Davies (Roberts gynt) - y gyntaf 

o’r fintai i farw ar dir yr Ariannin 

LLYTHYR O’R `MERICA 
Yn ystod y 19eg ganrif fe fudodd llawer o Gymry tlawd i wledydd tramor, gan obeithio canfod bywyd gwell. Siom 
gafodd y rhai a aeth i Batagonia, er iddynt lwyddo i oresgyn rhai o’r anawsterau yn y tymor hir. Yn ddiweddar, 
daeth Mari Fflur â chyfres o hen lythyrau i fy sylw, llythyrau a anfonwyd gan rai o drigolion Meirionnydd a oedd 
wedi mentro i’r Unol Daleithiau yn ystod y 19eg ganrif. Dyma i chi un a ysgrifennwyd gan “…. William Thomas, 
son of Thomas Jones of Tŷ-mawr near Rhyd y Main …  who went to North America ….. in May 1818..” 

Yr wyf fi yn danfon hyn o leiniau attoch gan obeithio eich bod chwi oll yn iach fel ac yr wyf finnau yn bresenol, i 

Dduw y byddo’r diolch am bob Trugaredd: nid oes gennyf fi fawr o newyddion, ond fy mod i yn gweithio yn y Cut 

(Canal) hefo Saeson, heb ddim cymraeg, am dair Dollar ar ddêg y mis, ac y mae Dollar yn 4s .. 6d. o 'ch arian 

chwi; mae amriw o 'r cymru yn yr un fan am 22 Dollar yn y mis ar ei bwyd ei hynain, ond yr wyf fi yn cael bwyd a 

diod a golchi ganddynt hwy: nid ydyw llawer o 'r cymru yn leicio mo 'r wlad mor dda ac y cawsom glywed gan John 

Jones o 'r Penrhyn a John Richards, fe ddarfu rheini ddanfon llawer iawn o anwiredd: mae John Richards gwedi 

ymadel a 'i wraig er ys 2 flynedd, ac nid ydyw fo hanner mor abl ac y mae yn danfon am dano ei hyn: ac fe aeth 

John o 'r Penrhyn i New York i ymofyn am waith, o herwydd nad oes yn Stuben ddim i 'w gael, ac felly fe gafodd 

llawer o 'r Cymry ei siomi trwy lythyrau y gwyr yma: Oni bai fod y Cut (Canal) fe fuasau llawer iawn o 'r Cymru 

heb ddim gwaith. Yr wyf fi yn erfyn ar bawb o 'm Cymmydogion beidio a meddwl am ddyfod yma o herwydd hwy a 

wariant fwy wrth ddyfod yma nac a fedrant feddwl am dano; am hynny fy nghyngor i ydyw ar yddynt garu ei bro a 

thrigo ynddi, o herwydd fy môd yn meddwl am ddyfod yn ôl fy hûn erbyn y Gwanwyn os caf gymmorth gan yr Ar-

glwydd; a llawer o 'r Cymru yr un môdd os gallent gael modd erbyn y Gwanwyn. Mae 'r Tir yn anialwch gwyllt o 

goed heb glirio fawr o hono, ac am hynny nid yw o mo 'r gwerth gan y Cymru ei brynu. Mae 'r Haf yn boethach 

eleni nac y bu er ys lawer o flynyddoedd. Yn y fan lle 'r yr wyf fi yn gweithio, o fewn milldir i Utica, nid oes yma  na 

ffair na marchnad i bobl fynd a 'i hanifeiliaid; na nêb yn dwad ar hyd y wlad i brynu fel ac y maent efo chwi: maent 

yn dywedyd y bydd y Gauaf yn Eira am 4 Mis; yn rhewi y bobl ar y ffyrdd os na bydd ganddynt ddillad lawer am 

danynt; maent hefyd yn dywedyd na bydd neb yn gallu gweithio am yr amser yma ac felly y mae llawer peth yn 

erbyn Ynnill; mae 'r tai yn bur ddrudion yma, o 4 i 6 Dollar yn y mis; a thai coed ydynt hefyd: mae 'r dillad yn ddru-

dion iawn. Mae 'n well gan i weithio yn yr hên wlâd am £8 .. 8 . 0 na chael yma £20 . 0 . 0; nid yw hi ddim gwell i 'r 

Crefftwyr na 'r Labrwyr. Mae 'r Carpenters yn gweithio yn y Cut (Canal) heb ddim gwaith. Felly nid oes yma mo 'r 

llawer o bethau ac y clywsom fod, cyn gweled; o herwydd mi fu David Jones o Ben y bont-Lliw yn nhy John Rich-

ards, ac mi roedd o yn edrych yn hên ac yn sâl, mewn anialwch gwyllt a dillad pur sâl am dano. Mae 'r wlad yr un 

fath ag y darfu fy 'nhad ddweud i mi cyn cychwyn; a hyn yn fyr oddiwrth eich Mab, W. Thomas Gyrwch ar David 

Jones Pen y bont i ddweud fod Dafydd ei Fâb yn gweithio mewn Tannws yn Utica, yn iach ac yn cofio at bawb o 

honynt yn Llanuwchllyn.  


