
 
 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH GORFFENNAF– AWST 2015 

Rhifyn 163 

Annwyl gyfeillion, 

Erbyn i chi ddarllen y llythyr bydd y diwrnod hiraf wedi mynd heibio a’r dydd yn dechrau byrhau - ew, mor fuan 

mae’r dyddiau a’r misoedd a’r blynyddoedd yn gwibio heibio. A thra’n sôn am y blynyddoedd yn mynd heibio, braf 

yw gallu llongyfarch Mrs Kitty James ar ddathlu pen-blwydd arbennig yn ddiweddar, ac felly hefyd Mrs Mary 

Lloyd, Aberystwyth, sef mam Mr Tery Lloyd, a ddathlodd ei phen-blwydd yn gant oed ar Fehefin 19eg . Llongyfar-

chiadau calonnog i chi Mrs Lloyd - gobeithio i’r hen Liz gofio amdanoch chi!  

Gwelais gopi o hunangofiant Jac Davies, sef hanner y ddeuawd 

adnabyddus Jac a Wil, yn ddiweddar - teitl y gyfrol yw “Byd o Gân”. 

Dyna yn wir, yw hanes y rhai ohonom sydd yn aelodau o Gôr Bro 

Meirion (heb sôn am y Brythoniaid) y dyddiau hyn. Rydym yn 

brysur yn cynnal cyngherddau ac yn paratoi ar gyfer yr Eisteddfod 

Genedlaethol trwy gystadlu mewn eisteddfodau lleol megis Eistedd-

fod Gadeiriol Dyffryn Conwy. Dim ond trwy sefyll ar lwyfan eistedd-

fod y mae rhywun yn sylweddoli faint yn union mae’n ei wybod o 

ran nodau a geiriau.  Yn ystod mis Mehefin cafodd y Côr y fraint o 

rannu llwyfan canolfan y Tabernacl, Machynlleth gyda Celine Forrest 

o Abertawe, sef y ferch a gynrychiolodd Cymru mor anrhydeddus yng nghystadleuaeth “Canwr y Byd, Caerdydd” 

yn ddiweddar. Yr ail unawdydd yn y Tabernacl oedd Iwan Wyn Parry. Cafwyd perfformiadau canmoladwy iawn 

gan y ddau ohonynt, heb anghofio eu cyfeilydd gwych, Mrs Eirian Owen (gweler y llun uchod). O ran yr eistedd-

fodau, braf yw gallu dweud i’r Côr ddod yn gyntaf allan o bedwar yn Llanrwst.  

Y mae sôn am Gôr Bro Meirion yn dod â fi at destun cerddorol arall, sef y Gymanfa Undebol a gynhaliwyd yn Eben-

eser ychydig wythnosau yn ôl. Roedd yna bryder mai hon fyddai’r olaf oni bai fod yna gefnogaeth deilwng iddi. 

Ond, trwy drugaredd, cafwyd ymateb cadarnhaol i'r apêl ac fe ddaeth nifer dda ynghyd, yn blant ac oedolion , i ga-

nu emynau allan o’r  Detholiad cyfredol, a hynny dan arweiniad hwyliog a chelfydd Mr Iwan Wyn Parry.  

Os ydych wedi bod yng nghyffiniau’r capel yn ddiweddar fe fyddwch wedi sylwi fod y sgaffaldau wedi mynd, y rhai 

allanol a mewnol. Mae’r gweithwyr wedi bod yn brysur yn paentio waliau’r galeri ond mae yna fân broblemau wedi 

codi gyda’r plastar mewn ambell fan sydd wedi golygu ail blastro, a hwnnw wedyn yn cymryd amser i sychu. Pan 

fydd y capel wedi ei orffen yn o lew bydd angen rhoi sylw i waliau mewnol y cyntedd ochr chwith, ynghyd  â’r 

Festri - mae’n siŵr i chi sylwi fod ôl tamprwydd mewn ambell fan. Pe bai’r pot arian yn ddiwaelod byddai modd dal 

ati am fisoedd lawer yn trwsio ac adfer ond rhyw ddiwrnod bydd yn rhaid dweud “Stop - dyna ni am y tro!”  

Buan y daw  hi’n fis Awst - gobeithio y cawn ni dywydd braf ac y bydd y torfeydd yn heidio i’r Eisteddfod 

Genedlaethol ym Meifod. Bu Bethan a minnau (a’r plant pan roeddynt yn iau) yn mynychu’r  Eisteddfod yn rheo-

laidd ers blynyddoedd lawer. Roedd y plant wrth eu boddau yn cymryd rhan mewn cystadlaethau gwyddoniaeth/

technoleg megis “Cael Wil i’w wely”. Nid oedd yn arferiad gennym i fynd pob diwrnod - arferem fanteisio ar y cyfle 

i dreulio ambell ddiwrnod yn ymgyfarwyddo â bröydd newydd, cymharol ddieithr. Ers dwy flynedd rwyf wedi gor-

fod ymrwymo i fynd i’r Maes  pob diwrnod gan fod Mr Ifan Alun Puw, Llanuwchllyn, a minnau wedi cael y gwaith 

o ofalu am y gweithgareddau yn y Babell Lên. Mae hynny’n golygu ein bod yn gaeth i’r Babell Lên   ond serch 

hynny, mae’n waith eithaf difyr. Un o’r tasgau anodda’,  fel rheol, yw canfod lle i barcio oddeutu        DROSODD →        



 

 
cant o fygis o bob lliw a llun pan mae Criw Cyw yn diddanu’r plant bach.  Mae’n werth gweld eu hwynebau - y 

rhieni hynny yw, nid y plant - mae’r plant yn diflasu ar ôl sbel a’r tadau yn gorfod yn eu hannog i fwynhau - “Sbïa 

ar Sali Mali!!! Fe fydd y Babell Lên ychydig yn llai eto eleni gan mai anaml iawn roedd yr hen un yn hollol lawn. 

Mae’r arlwy ar ein  cyfer yn edrych yn arbennig o amrywiol a difyr eleni - dyma i chi ambell uchabwynt - Rownd 

Derfynol Talwrn y Beirdd, Y Gwylliaid yn Ninas Mawddwy (Huw Jones), Cofio Arwyn Tŷ Isaf (Arfon Gwilym), 

Mamwlad (Ffion Hague ), Y Wladfa 1865-2015: Dathlu beth? ‘Cofio’ yr Hanesydd John Davies, Hunangofiant 

Charles Williams, Rhaglen Deyrnged i Derec Williams. Gobeithio’n wir  y câf eich gweld yn y Babell Lên.  

Ond i ddychwelyd at faterion Salem. Da yw deall fod Mrs Nerys Roberts yn gwella’n dda ar ôl cael llawdriniaeth i 

dynnu sgriw o’i throed - fe gaiff ffisiotherapi trwy ddefnyddio pedal y piano yn y Festri cyn bo hir! Dymunwn yn 

dda i’n holl aelodau sydd dan anhwylder neu yn gaeth i'w cartrefi - rydym yn meddwl amdanoch yn aml ac yn cofio 

amdanoch yn ein gweddïau.  

Rwyf wedi cadw’r newyddion mwyaf difyr a chyffrous tan yn olaf, gan obeithio y bydd yn rhan fwyaf ohonoch yn 

cyrraedd rhan yma'r llythyr! Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith yr Henaduriaeth a gynhaliwyd ar Fehefin 16eg cly-

wodd Mr Gareth Roberts, Mr Gerallt Hughes a minnau fod y Parchedig Iwan Llewelyn Jones, gweinidog eglwysi 

Annibynnol ardal Porthmadog, Brithdir, Rhydymain a Ganllwyd,  yn awyddus i ychwanegu eglwys arall i’w 

ofalaeth, a hynny oherwydd bod ganddo lai o ddyletswyddau yn ardal Porthmadog y dyddiau hyn. Erbyn i chi dder-

byn y llythyr hwn mae’n siŵr y bydd pob math o straeon ar led fydd yn gwneud i chi feddwl  fod Eglwys Salem 

Dolgellau eisoes wedi manteisio ar y cynnig a bod popeth wedi ei setlo. Na, dim ffasiwn beth. Y mae Swyddogion 

Salem wedi cysylltu â’r Parchedig Iwan Llewelyn Jones a swyddogion yr Ofalaeth i fynegi diddordeb yn y cynnig - 

dim mwy na hynny. Yn yr wythnosau sydd i ddod bydd swyddogion Salem yn cyfarfod gyda’r Parch Iwan Llewelyn 

Jones a swyddogion ei ofalaeth i drafod y cynnig ac i ystyried y costau. Rhaid cofio y byddai  dod yn rhan o’r 

Ofalaeth dan sylw yn golygu ffurfio Gweinidogaeth Fro, sef cyfuniad o eglwysi annibynnol ac un eglwys Bresbyt-

eraidd. Fel y mae David Cameron am negydu i weld os y gall sefydlu perthynas newydd â gweddill gwledydd 

Ewrop, a hynny ar delerau mwy ffafriol, bydd yn rhaid i ninnau yn Salem sicrhau y byddai unrhyw drefniant 

newydd yn darparu gwerth am arian ac yn cynnig rhywbeth sy'n sylweddol well na’r hyn sydd gennym ar hyn o 

bryd! Does `na ddim sicrwydd y  byddwn yn llwyddo - rhaid cofio y byddai’n rhaid i ni yn Salem barhau i gyfrannu 

rhyw gymaint i Eglwys Bresbyteraidd Cymru tra hefyd yn cyfrannu’n sylweddol i’r Ofalaeth newydd. A fyddech yn 

fodlon cynyddu eich cyfraniadau tybed? Rhywbeth i chi feddwl amdano. Pan fyddwn wedi trafod gyda swyddogion 

yr Ofalaeth ac wedi dod i ddealltwriaeth ynglŷn â’r telerau, byddwn yn cysylltu gyda chwi i weld os yw’r telerau yn 

dderbyniol i chi  ac i sefydlu os ydych  yn dymuno ein gweld yn dod yn rhan o ofalaeth newydd. Gall y broses gym-

ryd rhai misoedd, ond os bydd unrhyw newyddion byddaf yn ei rannu hefo chi trwy gyfrwng y llythyr misol. 

  Yn gywir, 

    Dwyryd Williams (Ysgrifennydd) 

OEDFAON MISOEDD GORFFENNAF  AC AWST 2015 

Dydd Sul Gorffennaf 5ed - Bore yn unig - Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair 

Dydd Sul, Gorffennaf 12fed - Bore a hwyr - Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Caernarfon 

Dydd Sul, Gorffennaf 19eg - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Peter Jones  

Dydd Sul, Gorffennaf 26ain - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Gerallt Hughes 

Dydd Sul, Awst 2il - Dim oedfa yn Salem -  cyfle i fynychu’r oedfa yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod  

Dydd Sul, Awst 9fed - Bore a hwyr - Y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon 

Dydd Sul, Awst 16eg - Bore yn unig - Oedfa undebol yn Ebeneser 

Dydd Sul, Awst 23ain - Bore yn unig - Oedfa undebol yn Judah 

Dydd Sul, Awst 30ain - Bore yn unig - Oedfa undebol yn y Judah 


