
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH MIS TACHWEDD 2015 

Rhifyn 166 

Annwyl gyfeillion, 

Er bod y tywydd wedi bod yn dwym yn ddiweddar, mae arwyddion tymor yr hydref o’n cwmpas. Mae'r 

dail yn amryliw ac maen bleser gweld y wlad yn ei harddwch. Rydym yn ffodus iawn o fyw mewn ardal 

mor fendigedig, mae hyd yn oed gyrru i fy ngwaith yn Aberystwyth yn bleser wrth i mi ymdroelli drwy 

Ddyffryn Dulas a gweld lliwiau coedlan Tan y Coed; maen siŵr bod gennych chithau rhyw lecyn sydd yn 

creu pleser o’r mwyaf amser yma o’r flwyddyn. Does dim angen mynd i New England! 

Un o uchafbwyntiau'r tymor yw’r oedfa Ddiolchgarwch yn Salem ac roedd yn brofiad arbennig eto `leni. 

Roedd yn hyfryd gweld cymaint o bobol ifanc yno yn cymryd rhan ac yn cefnogi. Diolch i bawb a 

gymerodd ran a diolch arbennig i Mrs Helen Parry am gydlynu'r cyfan. Roedd yn bleser o’r mwyaf i 

ddathlu'r Diolchgarwch gyda’n gilydd. 

Pe baech wedi pasio heibio’r capel bore Sadwrn, Hydref 3ydd maen siwr y byddech wedi sylwi ar y bwa 

hardd o flodau a deiliach uwchben y prif gatiau. Oedd, roedd y capel wedi ei addurno yn hardd, y tu 

mewn a thu allan, i ddathlu priodas Miss Ann Williams, Caerynwch a Mr Wyn Pugh Jones, Aberhosan. 

Rydym yn dymuno pob llwyddiant a hapusrwydd iddynt yn eu bywyd priodasol. 

Tra wrthi’n llongyfarch, mae lle i wneud hynny yn achos Menna a John Reed a ddathlodd chwedeg 

mlynedd o fywyd priodasol yn ddiweddar. Tipyn o gamp, yn wir. Pob dymuniad da i chi’ch dau. 

Dymunwn yn dda hefyd i Mrs Anne Roberts, Gwelafon, a ymddeolodd o’i gwaith fel cogyddes Ysgol Llan-

elltyd, wedi tri deg a naw o flynydoedd o wasanaeth clodwiw. Mwynhewch eich ymddeoliad Ann.   

Er tristwch y diwrnod, roedd angladd Miss Ann Evans yn ddathliad teilwng iawn o fywyd aelod hoffus. 

Roedd amryw o gyfeiriadau at ei hiwmor ac roedd yn braf cyfarfod ei theulu ac roedd eu balchder hwy o’i 

chysylltiad â Dolgellau yn amlwg. Gwnaed casgliad tuag at ei hannwyl gapel Salem er cof am Ann a mawr 

yw ein gwerthfawrogiad o hynny. Mi fydd colled fawr ar ei hôl i ni fel unigolion a chapel. 

Achlysur arall yn ein calendr amser yma o’r flwyddyn yw Sul y Cofio, amser i gofio'r rhai sydd wedi eu 

colli mewn rhyfeloedd, heb gyfyngu hynny i unrhyw ochor neu wlad a heb feddwl am unrhyw gyfiawn-

had am unrhyw frwydr. Tadau, gwŷr a meibion oeddynt, yn ogystal â mamau, gwragedd a merched – 

maent i gyd yn haeddu ein diolch. 

Mae’n henwad ni wedi colli llawer o’i meibion dros y degawdau. Rwyf wedi crybwyll hanes fy hen hen 

ewythr, Corporal Evan Bleddyn Rees yn y gorffennol. Roedd yn gwasanaethu gyda’r 9fed Battalion, The 

Devonshire Regiment, ac fe’i lladdwyd ym mrwydr Ypres ar y 24 ain o Hydref 1917. Fe’i claddwyd ym 

mynwent Tyne Cot yng Ngwlad Belg. Mae wedi ei goffau ar lechen ym Mhantperthog ac mae dau enw 

arall arni, y cyntaf, Gunner John Morgan, o’r Pandy. Roedd ef yn gwasanaethu yn yr East Africa Force, 

Royal Garrison Artillery. Bu farw o’i glwyfau ar y 28ain o Dachwedd 1917 ac mae wedi ei gladdu ym 

mynwent Dar A Salaam yn Nhanzania. I ddod at y trydydd, Private 81762 Idwal Davies, neu dylwn 

gyfeirio ato fel y Parchedig Idwal Davies. Brodor o swydd Dinbych, mi astudiodd Diwinyddiaeth yng 

Ngholeg y Bala cyn derbyn yr alwad i wasanaethu yng nghapel Pantperthog. Ar y pryd roedd yn byw ym 

Mrynffynnon yng Nghorris. Mi ymunodd â’r 10fed Combined Field Ambulance, Royal Army Medical 

Corps. Mi gafodd ei leoli yn Alexandria yn yr Aifft a thra yno mi ysgrifennodd sylwadau am ei deimladau 

a’i brofiadau trwy lythyrau i bapur Y Cymro. Bu farw o salwch ar y 24ain o Hydref 1918 ychydig o wyth-

nosau cyn y cadoediad ac mae wedi ei gladdu ym mynwent Alexandria. Mae ei enw ar gofgolofn ym 

Mhantperthog, yn ei gartref enedigol yn Sir Ddinbych ac yng Ngholeg y Bala. 

Mae brodor arall o ddyffryn Dulas ar y coffhad yng Ngholeg y Bala, sef Private William Henry Edwards. 

Roedd e’n perthyn i mi o bell, roedd yn enedigol o Gaerbont, Esgairgeiliog. Fe’i ganwyd ….   DROSODD 



 

 

DIOLCHGARWCH YN SALEM 

Bore Sul, Hydref 11eg, cafwyd oedfa Ddiolchgarwch bendithiol iawn yng nghwmni 

plant a phobl ifanc yr eglwys. Braf iawn oedd cael cynulleidfa deilwng i gefnogi’r 

plant a’r ieuenctid ac fe gafwyd cyfraniadau niferus ac addas tuag y Banc Bwyd lleol. 

Derbyniwyd nwyddau amrywiol a fydd yn gymorth i deuluoedd anghenus yn ein 

cymdogaeth. 

Cymerwyd rhan gan Ffion, Steffan, John a Tomos; Marged ac Osian; Owain, Gwenno 

a Ffion. Canodd Mared a Glesni unawdau hyfryd iawn a chafwyd datganiad swynol ar y piano gan Osian Lewis

-Smith. Darllenwyd ysgrif yn dwyn y teitl Yr Wŷl Ddiolch o waith Robin Williams gan Mr Aelwyn Gomer 

Roberts. Cafwyd anerchiad pwrpasol gan Mr Peter Jones (gweler chwith uchod). Soniodd am fel y bu i lawer 

o’n cyd-Gymry yn yr oesoedd a fu fudo i wledydd pell, megis yr Unol Daleithiau, Awstralia, Seland Newydd, 

Canada ac yn berthnasol iawn eleni, Patagonia. Gwnaethant hynny yn y gobaith o gael bod yn rhydd o’r tlodi 

a’r gormes cymdeithasol a chrefyddol a oedd yn eu llethu yn eu mamwlad ar y pryd. Ffoaduriaid oeddynt 

mewn gwirionedd ac fe gyffelybodd Peter eu sefyllfa i sefyllfa’r miloedd o ffoaduriaid  sydd yn trio dianc o 

beryglon a thlodi'r Dwyrain Canol ac Affrica y dyddiau hyn.  Gofynnodd i’r gynulleidfa gofio hynny wrth 

ymateb i’r sefyllfa sydd yn wynebu gwledydd Ewrop heddiw. Gofalwyd am y trefniadau gan Mrs Helen Parry 

a chyfeiliwyd  gan Mrs Nerys Roberts a Mrs. Bethan Williams, gyda Mrs Ann Roberts yn arwain y gân. Diolch 

i’r bedair ohonynt am eu gwaith canmoladwy. 

OEDFAON MIS TACHWEDD  2015 
Dydd Sul, Tachwedd 1af - Bore a hwyr - Y Parchedig Eric Greene, Y Bala - Gweinyddir y Cymun Sanctaid yn 

Oedfa’r bore. 

Dydd Sul, Tachwedd 8fed - Bore  a hwyr - Y Bnr. Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl 

Dydd Sul, Tachwedd  15fed- Bore a hwyr - Y Parchedig William Davies, Y Bala 

Dydd Sul, Tachwedd  22ain - Bore a phrynhawn -  Y Parchedig Pryderi Llwyd Jones, Cricieth 

Dydd Sul, Tachwedd 29ain - Bore yn unig - Gwasanaeth dan ofal John Cadwaladr 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
Nos Iau, Tachwedd 5ed - “Grŵp Merlota Dolgellau” - Jaspa Wynne-Williams - Cynhelir bwrdd Cynnyrch Car-
tref er budd yr elusen  Llywydd:  Mrs Llinos Cadwaldr 

Nos Iau, Tachwedd 19eg - Cwis Gweledol dan ofal Dwyryd Williams 

yn 1886, ac wedi tyfu’n ddyn gweithiodd fel chwarelwr cyn symud i Bedlinog yn y Rhondda. Yn 1910 mi 

lwyddodd yn arholiad ein henwad, y Methodistiaid Calfinaidd, cyn mynychu y Coleg yn 1914. Mi ymu-

nodd â’r fyddin a gwasanaethu yn y 36th General Hospital, Royal Army Medical Corps. Bu farw ar y 7fed o 

Hydref 1917  ac mae  wedi ei gladdu yn y fynwent Brydeinig yn Kalamaria yng Ngwlad Groeg. 

Dim ond pedwar gŵr dewr ymysg y miloedd. 

Rydym yn anfon ein cofion i’n haelodau sydd am amrywiol resymau yn methu mynychu oedfaon yn Sa-

lem. Rydym yn meddwl amdanoch ac yn dymuno’n dda i bob un ohonoch. 

                   Cofion cynnes, 

                Peter (ar ran y Swyddogion) 

WRTH EU FFRWYTHAU YR  ADNABYDDWCH HWY…. 

Yn ystod ei anerchiad cyfeiriodd Peter at ddau ffrwyth ac yn wir, roedd ganddo 

enghreifftiau ohonynt. Pwmpen oedd un ohonynt, ac fe ofynnodd i’r gynulleidfa enwi’r 

llall - ond ni chafodd fawr o ymateb i’w gwestiwn. Cyfeiriodd at y bwmpen fel un o hoff 

fwydydd Americanwyr adeg y Diolchgarwch, yn enwedig felly pastai pwmpen.  

POMELO oedd yr ail ffrwyth - ffrwyth eitha’ egsotig a dieithr i’r rhan fwyaf ohonom; 

ffrwyth sy’n tyfu’n hollol naturiol ac sy’n edrych braidd fel grawnffrwyth mawr ond 

sydd â blas llawer melysach. Credaf fod Peter wedi ei arddangos er mwyn profi mor eang yw ei dâst mewn 

bwyd (ac os coeliwch chi hynny, fe goeliwch unrhyw beth!!).    DW                                                                                                                                                                                                



PRIODAS YN SALEM  
Dydd Sadwrn, Hydref 3ydd, priodwyd Miss Ann Vaughan Wil-

liams, Fferm Caerynwch a Mr Wyn Pugh Jones, Aberhosan, yn 

Salem. Roedd y capel wedi ei addurno’n hardd ar gyfer y briodas 

a braf oedd cael croesawu'r Parchedig Megan Williams yn ôl i 

weinyddu. Gwelwyd rhywbeth newydd iawn y tu allan i’r capel 

ar gyfer yr achlysur hapus, sef bwa hardd o ddeiliach a blodau 

dros y prif gatiau. Dymunwn bob hapusrwydd a dedwyddwch i 

Ann a Wyn yn eu bywyd priodasol. 

 

 

DERBYN AELODAU IFANC 
Cefais sgwrs gyda’r Parchedig Megan Williams ynglŷn â’r pwnc uchod yn ddiweddar. Deal-
laf fod rhiant wedi ei holi parthed y posibilrwydd o gynnal dosbarthiadau gyda’r bwriad o 
dderbyn yr aelodau ifanc pan fydd y Parchedig Megan Williams yn ymweld â Salem nesaf, a 
hynny ym mis Mawrth, 2016. Yn y gorffennol roedd Megan ar gael i dywys y bobl ifanc 
trwy’r cwrs a oedd yn eu paratoi i ddod yn gyflawn aelodau o eglwys Iesu Grist yn Salem. 
Bellach, nid yw’n ymarferol i ddisgwyl i Megan gyflawni’r dasg honno ac felly mae’n debyg 
mai fi fyddai’n gwneud hynny. Y mae Megan a minnau o’r farn fod angen i’r bobl ifanc fod o 
leiaf un ar bymtheg oed er mwyn bod yn ddigon aeddfed i ddilyn y cwrs. Un broblem 
ymarferol fyddai canfod amser cyfleus i gynnal y cyfarfodydd paratoi. Beth bynnag, y cam 
cyntaf synhwyrol fyddai darganfod pwy yn union sydd yn awyddus i gael ei dderbyn. Felly, os yw’r mater dan 
sylw yn berthnasol i chi a’ch teulu, dowch i gysylltiad o fewn yr wythnos neu ddwy nesaf, os gwelwch yn dda 
(423 494). 

HWRE! MARS “MASNACH DEG” YN Y SIOPAU 

Oeddech chi'n gwybod fod bar siocled 

Mars dros 80 mlwydd oed? Mae'n un o fari-

au siocled mwyaf poblogaidd a hir hoedlog 

gwledydd Prydain, ond y mis hwn byddwn 

yn gweld un o'r newidiadau mwyaf 

tyngedfennol yn ei hanes hir - gallwch yn awr ddod o hyd i'r 

bariau Mars cyntaf a wnaed gyda choco Masnach Deg, yn y 

siopau! Y mae cwmni Mars wedi penderfynu y bydd yr holl 

goco sydd yn cael ei fewnforio i wledydd Prydain ac Iwerddon 

ar gyfer bariau Mars, yn goco Masnach Deg. Nid yn unig y 

bydd  hyn yn golygu y bydd ffermwyr o Orllewin Affrica yn 

cael pris teg am eu coco, bydd Mars hefyd yn buddsoddi 

£1,500,000 y flwyddyn erbyn 2016 yng nghymunedau tyfu 

coco Gorllewin Affrica, drwy'r Premiwm Masnach Deg. Mae 

hyn yn yr arian ychwanegol sy'n mynd yn ôl i ffermwyr er 

mwyn iddynt benderfynu’n ddemocrataidd sut i fuddsoddi er 

mewn gwella eu ffermydd a’u cymunedau. Ni fyddwch yn dod o 

hyd i’r symbol Masnach Deg arferol ar fariau Mars gan mai dim ond 

y coco ynddynt fydd yn gynnyrch Masnach Deg. Yn hytrach, 

byddwch yn gweld y symbol isod. Mae hyn yn ddatblygiad newydd 

sy'n galluogi cwmnïau i ardystio fod un yn unig o brif gynhwysion 

eu cynhyrchion yn gynnyrch Manach Deg. Felly, os bydd eich 

cydwybod yn eich poeni pan fyddwch 

yn bwyta Mars, gallwch gysuro eich 

hun o hyn ymlaen eich bod yn cy-

northwyo ffermwyr tlawd Affrica!! 

Cofiwch y gallwch weld taflenni misol Salem 

(mewn lliw) ar y wê. Y cyfeiriad yw  

https://salemdolgellau.wordpress.com/ 

neu ewch i Google a theipio Salem Dolgellau 



 

NOSON AGORIADOL  

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Eleni daeth pumawd o’r enw Llond Llaw atom i’m diddanu ac 

yn wir cawsom noson ardderchog yn eu cwmni. Mae’r pum 

merch brysur yn byw yn Sir Drefaldwyn – yn ardal Meifod a 

Phontrobert ac wedi bod yn brysurach nag arfer eleni gan fod 

yr Eisteddfod Genedlaethol yn eu hardal. Roedd Haf yn 

cyfeilio i’r pedair arall ar y delyn a’r allweddellau ond hefyd 

cyflwynodd ddwy unawd hyfryd ar y delyn a roedd y 

trefniant o “Beth yw’r haf i mi?” yn dwyn atgofion pleserus iawn i’r côf. 

Roedd lleisiau’r pedair arall yn asio yn hyfryd a chanasant  amrywiaeth o 

ganeuon poblogaidd megis Gerfydd fy nwylo gwyn, Ysbryd y Nos, medli o 

alawon Cymreig, yr emyn Dyro dy gariad ac i gloi cân addas iawn o waith 

Cwmni Theatr Malwyn sef Ar noson fel hon. Noson ardderchog i gychwyn 

y tymor  newydd eto eleni. 

CEFNOGI’R BANC BWYD LLEOL 

Erbyn hyn rydym wedi sefydlu’r arferiad o gasglu nwyddau tuag at y Banc Bwyd lleol yn ein hoedfa 

Ddiolchgarwch. Y mae hyn yn drefn mwy ymarferol na chasglu llwythi o ffrwythau a llysiau ac yna’n 

gorfod dod o hyd i lefydd addas a theilwg ar eu cyfer. Eleni, cyfranwyd bocseidiau lawer o fwydydd 

hollol addas a bu fy nghyfaill, Mr Henry Edwards, a minnau yn brysur yn eu cludo i’r car ac yna, 

wedi teithio, i’r Bermo, o’r car i’r Banc Bwyd a leolir yng Nghapel Pentecostaidd Elim, ger arch-

farchnad y Co-op. Y mae aelodau’r eglwys honno yn gwneud gwaith canmoladwy iawn gan gy-

northwyo anffodusion y gymdeithas leol mewn amrywiol ffyrdd. Dosberthir y bwyd a gesglir i ran-

nau helaeth o De Gwynedd, gan gynnwys Dolgellau. Mawr oedd gwerthfawrogiad swyddogion y 

Banc Bwyd o haelioni aelodau Salem.  Diolch i chi gyd am eich haelioni arferol.          DW 


