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Annwyl Gyfeillion, 

Nid oedd mis Mawrth yn un hapus i ni yn Eglwys Salem oherwydd collwyd dau ffrind ac aelod 

ffyddlon i’r Eglwys. 

Tua diwedd mis Chwefror daeth newyddion trist bod ein ffrind annwyl Mrs Jean Margaret 

Jones wedi ein gadael ni wedi iddi ddioddef afiechyd nad oedd dim gwellhad iddo.  

Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol Mrs Jones yn Eglwys Salem ac yna yn Amlosgfa Bangor.  

Roedd y gwasanaethau dan ofal Parchedig Megan Williams ac fe wnaeth ei gwaith yn ei ffordd 

raenus, arferol.  Rhoddwyd y deyrnged i Mrs Jones gan ffrind i’r teulu.  Roedd yn dda gweld 

cymaint yn y gwasanaeth yn dangos y parch mawr a oedd tuag ati.  Rydym fel Eglwys yn 

cydymdeimlo’n ddwys â Bryn, mab Mrs Jones, a’i chwaer Mrs Beryl Palterman â’r teulu oll yn 

eu tristwch a’u galar.  Ar nodyn personol, rwy’n gweld pobol fel Mrs Jones yn ddewr iawn, yn wynebu afiechyd 

pan nad oes gwellhad i fod, gyda ffydd a dewrder. 

A’r ddechrau’r mis cafwyd rhagor o newyddion trist, y tro hyn am ein ffrind annwyl Mrs Beti Farrer a’n gadawodd 

yn annisgwyl wedi salwch byr.  Roeddwn wrth fy modd cael mynd i weld Mrs Farrer gyda thaflen fisol yr eglwys.  

Bob tro byddwn yn cael croeso ganddi ac roedd rhaid cael cwpaned o de a bisgedi neu damaid o gacen.  Pan 

oeddwn yno roedd yn dangos y coed o gwmpas y tŷ a’r dail a oedd cymaint o niwsans yn nhymor yr hydref.  Rhaid 

hefyd oedd dangos yr adar a oedd yn dod i’r ardd i lenwi eu boliau gyda chnau - roedd yn medru enwi pob un o’r 

adar.  Roedd yn ffyddlon iawn i’r Capel; diolch i Mrs Helen Parry am ei hebrwng i’r gwasanaethau ac i 

gyfarfodydd y Gymdeithas Ddiwylliannol.  Yng nghynhebrwng Mrs Farrer cafwyd gwasanaeth yn Amlosgfa 

Aberystwyth ac wedyn y gwasanaeth Coffa a Diolchgarwch yng Nghapel Salem.  Roedd y gwasanaethau dan ofal 

urddasol a sensitif Y Parchedig Megan Williams. Daeth cynulleidfa luosog ynghyd ar gyfer y gwasanaeth yn 

Salem, gan ddangos y  parch mawr  a oedd i Mrs Farrer yn yr ardal.  Rydym fel Eglwys yn cydymdeimlo â Mark, 

Angela, Stephen, Jonathan, Mrs Eira Williams, Mr Hywel Williams a Mrs Iola Davenport a’r teulu oll yn eu 

tristwch a’u galar. Os hoffech gyfrannu tuag at elusen Tŷ Gobaith er côf am Mrs Farrer gallwch wneud hynny trwy 

law Mr Dwyryd Williams. 

Bore dydd Sul, Mawrth 13eg cynhaliwyd gwasanaeth hyfryd a phwysig yn y capel pan dderbyniwyd pump o bobol 

ifanc yr Eglwys yn gyflawn aelodau.  Y bobol ifanc dan sylw oedd Glesni Haf Davenport, Lewis Rhys Jones, John 

Davenport Parry, Ffion Glesni Parry ac Owain Steffan Parry.  Yn y gwasanaeth cyfrannodd y bobol ifanc trwy 

gyflwyno darlleniadau o’r ysgrythurau ac fe gyfrannodd Glesni trwy ganu’r emyn “Dwy law yn erfyn”, gyda 

chymorth ei chwaer, Siân.  Cyn cael eu derbyn mynychodd y bobol ifanc ddosbarthiadau dan ofal Mr Dwyryd 

Williams i gael gwybod am yr ysgrythurau, y sacramentau a beth yw oblygiadau bod yn aelodau cyflawn. Cafodd 

aelodau’r Seiat gyfle i flasu’r gwersi hefyd.  Yn y gwasanaeth cafodd y bobol ifanc anerchiad gan Mr Gerallt 

Hughes ac fe’i hatgoffodd  beth sy’n ddisgwyliedig ganddynt i fod yn aelod o’r Eglwys ac anogaeth i barhau i fod 

yn ffyddlon i’r Eglwys.  Roedd y gwasanaeth dan ofal ein ffrind annwyl y Parchedig Megan Williams.  Yn y 

gwasanaeth cydadroddodd y bobol ifanc weddi roeddynt wedi’i dysgu.  Prif thema'r weddi oedd “Credwn yn Nuw 

Dad Hollalluog, Credwn yn Iesu Grist, Credwn yn yr Ysbryd Glân, Credwn yn yr Eglwys, Credwn yn nyfodiad 

teyrnas Dduw a Chredwn mai diben pennaf dyn yw gogoneddu Duw”.  I gofio’r achlysur rhoddwyd copi o 

Beibl.net yn anrheg i’r aelodau ifanc.  Roedd rhoi copi o’r Beibl newydd a modern, yn addas iawn i’r bobol ifanc 

gan y bydd yn gymorth iddynt i baratoi darlleniadau ar gyfer gwasanaethau yn y dyfodol.  Yn ystod y gwasanaeth 

cydymdeimlwyd â John, Ffion, Steffan a Tomos a oedd wedi colli eu taid sef Mr Kenwyn Parry ac rydym ninnau 

fel eglwys yn cydymdeimlo’n ddwys â’r teulu.  I ddiweddu'r gwasanaeth gweinyddwyd y Cymun Sanctaidd. 

Rydym fel Eglwys yn ddiolchgar iawn i Barchedig Megan Williams am ei gwaith o baratoi a chymryd y 

gwasanaethau a nodwyd uchod.  Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Mrs Nerys Roberts am ei gwasanaeth ffyddlon 

a safonol wrth yr organ.                                                                                                     

Yna fe ddaeth Gŵyl Fawr y Pasg, sef yr ŵyl bwysicaf yn y calendr Cristnogol.  Ar fore dydd Gwener y 

Groglith cynhaliwyd gwasanaeth undebol hyfryd iawn yng nghapel Ebeneser dan ofal Miss Eluned Williams.  

Wedi’r gwasanaeth roedd gorymdaith o’r Marian i’r Sgwâr, lle cynhaliwyd gwasanaeth .........DROSODD  



 

 
awyr agored gyda chynrychiolydd o bob enwad yn cyfrannu i’r gwasanaeth.  Yn cynrychioli Eglwys Salem oedd 

Mrs Nerys Roberts a Mr Dwyryd Williams.  Ac yna daeth dydd Sul y Pasg, diwrnod cyntaf yr wythnos newydd, yn 

ôl llawer, pan gafodd y disgyblion y newyddion da bod ein Harglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi a’i fod eto’n fyw.  

Mae gan Dduw, trwy ei fab Iesu Grist,  neges o gariad a maddeuant 

i ni i gyd, neges sy’n cynnig bywyd newydd i bawb.   

Roeddwn wedi sylwi bod dau o’n haelodau wedi bod yn brysur 

gyda’r cyfryngau yn ddiweddar. Yn Yr Herald Cymraeg (a geir yn 

y Daily Post ar ddydd  Mercher) cyfrannodd Mr Terry Lloyd at 

erthygl Bethan Wyn Jones a oedd yn rhoi hanes y pyllau sydd yn 

afonydd y Wnion a’r Fawddach.  Wedi i Rhys Gwyn, un o 

wardeniaid  Parc Cenedlaethol Eryri, wneud gwaith ymchwil i’r 

afonydd codwyd wal yn cofnodi enwau’r pyllau.  Mae’r enwau 

wedi ei naddu ar lech-feini gan ŵr lleol ac mae'r cerrig wedi cael eu 

gosod ar wyneb wal sydd wedi ei adeiladu ger yr hen flwch 

signalau yn Llyn Penmaen.  Un arall sydd wedi bod ar y cyfryngau 

yw Mr Huw Jones, Dolserau Uchaf  a ymddangosodd  ar raglen 

“Ffermio”.  Ar y rhaglen roedd Mr Jones yn helpu ei ferch, Mrs 

Catrin Jones, trwy bacio wyau ieir ar Fferm Ty’n Celyn ger 

Rhuthun.  Ar y fferm mae sied newydd, anferth, addas a gyda 

pheiriannau modern i gadw 32,000 o ieir!!.  Roedd yr ieir yn 

cynhyrchu 30,000 o wyau'r dydd!!!  Dyna i chi waith pacio! 

Anfonwn ein cofion at yr aelodau hynny sydd mewn cartrefi henoed 

ac i’r aelodau hynny sydd yn gaeth i’w cartrefi ac yn gweld colli 

dod i’r Capel. 

Wedi ysgrifennu'r daflen hon, mae’r geiriau yma yn dod i’m cof 

‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond mae llawer i’w wneud.  Felly, 

yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’ 

 Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

  Henry M. Edwards 
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Dydd Sul, Ebrill 3ydd - Bore a hwyr– Y Parchedig Dewi Morris, Trawsfynydd - Gweinyddir yr ordinhad 

sanctaidd o Swper yr Arglwydd  yn ystod Oedfa’r Bore 

Dydd Sul, Ebrill 10fed - Bore a hwyr - Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel, Caernarfon 

Dydd Sul, Ebrill 17eg - Bore a  phrynhawn - Y Parchedig Ddr. Elfed ap Nefydd Roberts, Wrecsam 

Dydd Sul,  Ebrill  24ain  - Bore  yn unig - Y Parchedig Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog 

CYMANFA UNDEBOL EGLWYSI DOLGELLAU A’R CYLCH 

6 o’r gloch yr hwyr, Dydd Sul, Mehefin 12fed, 2016 - Eglwys y Tabernacl.  
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GAIR GAN Y GOLYGYDD 

Nid yw Henry wedi bod yn dda ei iechyd yn ystod yr wythnosau 

diwethaf ac wrth i’r daflen hon gael ei hargraffu y mae’n glaf 

yn Ysbyty Gwynedd, ond yn ôl y sôn caiff ddod adref yn fuan.  

Gwellhad buan i ti Henry. Llawer o ddiolch i ti am gwblhau’r 

llythyr a chdithau ddim yn dy bethau.  


