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Annwyl gyfeillion, 

Be` wnaem ni heb y tywydd `dwch?  Pan fyddwn yn cyfarfod rhywun un o’r testunau cyntaf a drafodir yw'r 

tywydd! Rhaid cyfaddef nad yw’r sgyrsiau hynny wedi amrywio rhyw lawer ers sawl mis oherwydd mae’r tywydd 

wedi bod mor anwadal. Wedi hydref anarferol o sych a dymunol cafwyd gaeaf anarferol o wlyb ac annifyr. Beth 

fydd hanes y tywydd ym mis Chwefror tybed? Mae’r prif-fardd Simon B. Jones yn datgan yn ei gerdd “Chwefror” na 

fydd y mis nesaf ddim gwell, gan awgrymu mai dial mae'r mis bach am gael bargen salach na’r un mis ar ddeg arall! 

                           Nid rhyfedd, Chwefror  bach, dy fod mor gas 

                               A ffyrnig dy dymherau’n nhwll y clo, 

                           A’th frodyr mawr i gyd  yn byw yn fras 

                               I luosogrwydd dyddiau yn eu tro. 

                           Gwrandawaf dy ddialedd yn y drain, 

                               A gweld dy felltith yn y pistyll dŵr; 

                            A chwarddaf pa fo’th wynt yn hyrddio’r brain 

                               Yn bendramwnwgl rywle i allt Tredŵr. 

Fel y gwyddoch, fe dybiwn, yn ystod y mis sydd yn dirwyn i ben dathlodd Mrs Ann Os-

mond Jones ei phen-blwydd yn gant oed. Hoffwn fanteisio ar y cyfle i’w llongyfarch ac i 

ddymuno’n dda iddi. Gobeithio i chi fwynhau’r dathliadau a’r sylw a gawsoch yn y wasg, 

Mrs Jones. Yn y llun fe welwch Mrs Jones gyda’r tusw o flodau a gyflwynwyd iddi  ar ran aelodau Salem. 

Hwyrach y cofiwch i mi sôn yn nhaflen mis Gorffennaf/Awst 2015 ein bod wedi mynegi diddordeb mewn dod yn 

rhan o Ofalaeth y Parchedig Iwan Llewelyn Jones. Roedd hyn mewn ymateb i lythyr o eiddo ysgrifennydd yr 

Ofalaeth a ddarllenwyd mewn cyfarfod o’r Henaduriaeth. Roedd y llythyr hwnnw yn datgan y gallent gynnig un 

oedfa foreol y mis fel rhan o unrhyw drefniant. Cysylltais â’r Parchedig Iwan Llewelyn Jones i fynegi diddordeb yn 

y trefniant ac fe gafwyd ambell sgwrs ffôn ynglŷn â’r mater; cytunwyd mai da o beth fyddai i swyddogion Salem 

gyfarfod â swyddogion yr Ofalaeth ac fe drafodwyd pwy yn union fyddai’n mynychu’r cyfarfod hwnnw. Byth ers 

hynny rwyf wedi bod yn disgwyl cael dyddiad ganddynt ar gyfer y cyfarfod  ond heb glywed dim. Bellach, mae 

amgylchiadau wedi achosi i’r amrywiol enwadau yn nhref Dolgellau i glosio at ei gilydd – gallaf glywed llais ambell 

un yn fy nghlust yn dweud pethau megis “Hen bryd hefyd” a “Da o beth!”  Yn ystod y misoedd diwethaf y mae’r 

enwadau eraill a ninnau wedi ymdrechu i wneud y gorau o’r adnoddau dynol sydd ar gael trwy fynychu capeli’r 

naill a’r llall ble y ceir pregethwr ar y Sul. Y mae hyn wedi bod yn ymarfer buddiol iawn a rhagwelaf y bydd yn dig-

wydd yn fwy rheolaidd yn ystod y flwyddyn sydd o’n blaenau. Eto i’r un cyfeiriad, y mae bwriad i gynnal cyfarfod 

rhwng swyddogion ein cymdeithas ddiwylliannol a swyddogion cymdeithas ddiwylliannol y Tabernacl er mwyn 

trafod y posibilrwydd o uno’r ddwy gymdeithas. Y mae aelodaeth y ddwy gymdeithas wedi gostwng yn sylweddol 

yn y blynyddoedd diwethaf a gellir dadlau yn rhwydd iawn mai peth gwirion yw cael dwy gymdeithas sydd yn 

rhannu’r un weledigaeth yn cyfarfod ar yr un noson o’r wythnos cwta ganllath oddi wrth ei gilydd. Mae’n ymddan-

gos i mi mai doeth fyddai i ni yn Salem symud ymlaen trwy gydweithio fwyfwy gyda’n cyfeillion yng nghapeli 

eraill y dref. Felly, mae’r swyddogion wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r syniad o ymuno â gofalaeth y Parchedig 

Iwan Llewelyn Jones ac rwyf wedi ysgrifennu at eu hysgrifennydd i ddatgan hynny. 

Bore dydd Sul, Mawrth 13eg bydd pump o bobl ifanc yr eglwys, sef Steffan, John a Ffion Parry, Glesni Davenport a 

Lewis Jones yn cael eu derbyn yn gyflawn aelodau o’r eglwys. Y mae’r pump ohonynt a minnau  wedi bod yn 

cyfarfod yn y Festri Fach ar ôl yr oedfa foreol yn ddiweddar i drafod beth yn union y mae hyn yn ei olygu, y cefndir 

diwinyddol ac yn y blaen. Nid yw’r Cyfarfodydd hyn yn annhebyg i’r Seiat a gynhaliwyd yn rheolaidd ar nos Lun 

tan y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf. Gobeithio nad wyf yn diflasu gormod ar y bobl ifanc. Tra’n sôn ...DROSODD 



 

 
OEDFAON MIS  CHWEFROR 2016 

Dydd Sul, Chwefror 7fed  - Bore a hwyr - Y Parchedig Eric Greene, Y  Bala  - Gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn 
oedfa’r bore 
Dydd Iau, Chwefror 14eg  - Bore yn unig - Y Bnr. Glyn Williams, Dyffryn Clwyd 
Dydd Sul, Chwefror 21ain - Bore a phrynhawn - Y Parchedig John Owen, Rhuthun 
Dydd Sul,  Chwefror 28ain - Bore a phrynhawn - Y Parchedig  Nerys Tudor, Penfforddlas 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 
Nos Iau, Chwefror 4ydd  - Noson yng nghwmni Iwan Wyn Parry 

Nos Iau, Chwefror 18fed -  “Yr Ysgwrn” - datblygiadau didweddaraf - Jessica Enston 

PARHAD am y Seiat, y mae’n fwriad gennym i ail sefydlu’r Seiat; eisoes cynhaliwyd un cyfarfod a hynny dan 

arweiniad Mr Henry Edwards. Os ydych yn mwynhau trafod materion crefyddol a moesol beth am ymuno â ni yn y 

Festri Fach pan gynhelir y Seiat nesaf. 

Hoffwn gloi trwy gofio at ein cyd-aelodau sydd dan anhwlyder neu yn gwella wedi cyfnod yn yr ysbyty. Da yw deall 

fod Mrs Menna Reed a Mr Gareth Roberts yn well erbyn hyn ac yn cryfhau yn eu cartrefi. Deallaf nad yw Mrs Jean 

Jones wedi bod yn dda yn ddiweddar  a bod Mr Tecwyn Williams, Machynlleth (Bryn Mair gynt) wedi cael 

llawdrinaeth ar ei galon yn Ysbyty Treforus a’i fod bellach yn gorffwys yng nghartref ei ferch yn Abertawe. Rydym 

yn cofio y ddau ohonoch a phob un o’n haleodau sydd dan anhwylder ar hyn o bryd - gobeithio y byddwch yn well 

yn fuan.  

  Yn gywir, 

   Dwyryd Williams (ar ran y Swyddogion) 

TALFYRIADAU - GAIR HIR I DDISGRIFIO PETHAU BACH - ATEBION CWIS MIS IONAWR  

1. Frequently asked questions 6. High definition 11. Cyfyngedig 16. Scenes of crime officer 

2. Parchedig 7. Canrif 12. Young Men’s Christian Associa-
tion 

17. Aelod Cynulliad 

3. Répondez s'il vous plaît  8. Enw benywaidd 13. Lluosog 18.  Post meridiem  

4. Megahertz  9. British Broadcasting  
Corporation 

14.  Department for Environment, 
Food and Rural Affairs  

19. Oed Crist 

5. Anno domini 10. Unol Daleithiau America  15. World Health Organisation 20. Member of the European Par-
liament 

21. IHS - Fersiwn Lladin o’r llythrenau Groegaidd ΙΗΣΟΥΣ, sef Iesu Grist. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau Ionawr 21ain Shân Lea daeth i'n diddori yn Salem a'i thestun oedd 

Gardd Craig y Ffynnon. Pan brynodd Shân a John y tŷ yn yr wythdegau 

The Rock oedd ei enw ond penderfynwyd newid yr enw i Graig y 

Ffynnon oherwydd mai enw'r ffynnon tu ôl i wal y tŷ yw Ffynnon Llygad. 

Adeiladwyd rhan ganol y tŷ yn 1750 ac ychwanegwyd y ddwy adain tua 

1875. Mae'r ardd tua dwy acer o faint  ac yn ystod y cyfnod dan sylw 

plannwyd llawer o goed  arbennig yn yr ardd gan fod hyn yn arwydd o 

gyfoeth. Roedd  gan Shân amryw o hen luniau diddorol iawn o  Graig y 

Ffynnon (pan nad oedd sôn am Gapel Salem) a wal fawr y carchar i'w 

gweld yn glir. 

Mae cefndir byd natur a magwraeth gynnar wedi bod yn gymorth mawr 

i'r ddau allu garddio yng Nghraig y Ffynnon ac yn wir maent wedi gwei-

thio'n ddygn am flynyddoedd ac erbyn hyn mae yn werth i'w gweld. Cafodd Shân lawer o gynghorion a chy-

morth gan ei thad y diweddar Maldwyn Thomas a byddai ei mam hefyd yn barod iawn ei chymorth.     

Lluniau - Uchaf- Craig y Ffynnon.  Isaf- Hen lun yn dangos y carchar a Craig y Ffynnon i’r chwith ohonno. 


