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Rhifyn 177 

Annwyl Gyfeillion, 

Yn y daflen hon `dwi am geisio egluro statws Capel Salem oddi mewn i’r  sefydliad a adnabyddir fel 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru.  Fel pob capel Presbyteraidd yng Nghymru nid yw’n cael ei adnabod yn 

swyddogol fel capel ond yn hytrach fel Eglwys, hynny yw Eglwys Salem.  Fel pob eglwys arall mae 

ganddi swyddogion i sicrhau bod ei ddyletswyddau yn cael eu cwblhau yn gywir.  Y swyddogion fel 

rheol yw’r blaenoriaid, ynghyd â gweinidog yr eglwys (os yw’r eglwys yn ddigon ffodus i fod â 

gweinidog) yn gweithredu fel cadeirydd.  Os nad oes gan eglwys weinidog un o’r blaenoriaid fydd yn gadeirydd.  

Enghreifftiau o ddyletswyddau’r swyddogion yw sicrhau bod yr addoldy yn gyflawn, yn ddiogel ac yn addas i’r 

gynulleidfa, trefnu angladdau, trefnu pregethwyr i ddod ar y Sul, ynghyd â materion ariannol.  Er bod amryw o 

ddyletswyddau i’w cyflawni mae Eglwys Salem yn ffodus iawn fod ganddi aelodau sydd yn barod i gynorthwyo gyda’r 

gwaith, megis trefnu’r gymdeithas ddiwylliannol, cynnal yr ysgol Sul, harddu’r Eglwys gyda blodau, canu’r organ, 

trefnu gwasanaethau ar y Sul, paratoi prydau i’r pregethwyr ac yn y blaen. 

Fel pob eglwys arall mae Eglwys Salem yn perthyn i un o’r Henaduriaethau, a’r Henaduriaeth y mae eglwys yn perthyn 

iddi yn dibynnu ar ei lleoliad.  Mae Eglwys Salem yn perthyn i Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd sydd yn cynnwys 

eglwysi oddi mewn i ardal sy’n ymestyn o Bennal i’r arfordir ger Aberdyfi, i Ddolgellau, Abergeirw ac ymlaen i Flaenau 

Ffestiniog.  O Flaenau Ffestiniog mae’r llinell yn ymestyn i Bant Glas ac o’r  fan honno i Lanaelhaearn.  Yn yr 

Henaduriaeth mae 59 o eglwysi gyda 40 ohonynt yn Llŷn ac Eifionydd.  Mae’r Henaduriaeth yn cyfarfod yn chwarterol 

ac mae disgwyl i bob blaenor fod yn bresennol ond nid yw hynny byth yn digwydd! Fel rheol mae’r Henaduriaeth yn 

cyfarfod yn Eglwys Salem unwaith y flwyddyn, yn Eglwys y Porth, Porthmadog, dwywaith y flwyddyn ac yng nghapel 

y Drindod, Pwllheli unwaith y flwyddyn. Yn achlysurol bydd yn ymweld ag eglwysi eraill. 

Yr Henaduriaeth sydd i’r gogledd  ohonom ni yw Henaduriaeth Arfon.  Yn y dwyrain mae Henaduriaeth Conwy a 

Dyfrdwy ac yn y de Henaduriaeth Trefaldwyn, gyda Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro yn ymestyn ar hyd yr 

arfordir tua’r de.  Mae 14 Henaduriaeth yng Nghymru – y lleiaf o ran nifer o eglwysi yw Arfon, gyda 26 eglwys, a’r 

mwyaf yw Ceredigion a Gogledd Penfro gyda 78 eglwys.  Mae rhai Henaduriaethau yn cynnwys eglwysi yn Lloegr, er 

enghraifft Trefaldwyn, sydd yn cynnwys eglwysi yn Birmingham, Wolverhampton a Coventry.  Ar ddechrau mis 

Gorffennaf mae pob Henaduriaeth yn cael gwahoddiad i anfon cynrychiolwyr i’r Gymanfa Gyffredinol, sy’n para am 

dridiau.  Ar yr un cyfnod o’r mis mae cystadleuaeth cwpan Y Goleuad yn cael ei chynnal ond mae sicrwydd yn cael ei 

roi nad yw’r ddau achlysur yn gwrthdaro, felly does dim esgus i beidio cystadlu am gwpan Y Goleuad nac i  fod yn 

absennol o’r Gymanfa Gyffredinol! 

Daeth sefydliad Eglwys Bresbyteraidd Cymru i fodolaeth yn 1933 dan gyfraith gwlad.  Cyn hynny roedd y sefydliad yn 

mynd dan yr enw yr Eglwys Fethodistaidd Galfinaidd a hyd yn oed heddiw mae rhai eglwysi yn cael eu galw’n 

Fethodistiaid Calfinaidd (MC) e.e. Salem MC.  Hefyd, mae’r sefydliad yn cael ei alw Yr Hen Gorff. Dyna ddiwedd y 

wers am y tro! 

Tua diwedd y mis daeth newyddion trist i law am farwolaeth Yr Athro David Iwan Lewis-Jones.  Roedd Iwan yn fab 

i’r diweddar Capten Gwilym Lewis-Jones a Mrs Nans Lewis-Jones a oedd yn aelodau ffyddlon o’r Eglwys.  Roedd 

Iwan yn adnabyddus yn y byd meddygol ac wedi iddo ymddeol symudodd o Lerpwl, lle’r oedd yn ddoctor a dar-

lithydd,  i Ddolgellau i fyw.   Cynhaliwyd ei wasanaeth angladdol, dan arweiniad Y Parchedig Iwan Llewelyn Jones, 

yn y capel ar Dachwedd 1af.  Rydym fel Eglwys yn cydymdeimlo’n ddwys â’i wraig Mrs Clare Lewis-Jones a’r teulu. 

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.  Rydym yn anfon ein cofion at Mrs Enid Jones, Llanelltyd a Miss Myfanwy Edwards, 

Rhydymain,  sydd yn parhau i gael gofal mewn ysbystai, Mrs Jones yn Ysbyty Gwynedd a Miss Edwards yn Ysbyty 

Dolgellau.  Dyma ddwy o ffyddloniaid Eglwys Salem ac er nad ydynt yn byw yn Nolgellau nac yn berchen car mae’r 

ddwy yn ymdrechu, fel Mrs Rebecca Lloyd, i ddod i’r Cwrdd ar fore Sul. 

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 Edwards 



 

 
OEDFAON MIS TACHWEDD 2016 

Dydd Sul, Tachwedd 6ed - Bore a phrynhawn  - Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair 

Dydd Sul, Hydref  13eg - Bore  a hwyr - Y Parchedig John Owen, Rhuthun - Gweinyddir y Cymun yn oedfa’r bore 

Dydd Sul, Tachwedd 20ain - Bore  yn unig  - Y Parchedig Eifion Jones, Dinbych 

Dydd Sul,  Tachwedd 27ain  - Bore a hwyr - Y Bnr Aled Lewis Evans, Wrecsam 

PORTHI’R SAITH MIL gan OWAIN MEIRION 

Yn ystod mis Awst eleni, tra roedd rhai yn mwynhau’r Eisteddfod, cefais y cyfle fel hogyn pymtheg oed i wirfoddoli 

yng nghanolfan ddosbarthu Help Refugees a L’auberge des Migrants, Calais sy’n cyflenwi’r gwersyll enwog “Y 

Jyngl” â choed tân, lloches a bwyd. 

Ychydig dros saith mil o ffoaduriaid oedd yn y gwersyll ddechrau Awst, erbyn heddiw, yn ôl cyfrifiad yr elusen 

Help Refugees, mae dros naw mil. Dychmygwch boblogaeth maint Dolgellau yn setlo i fyw ar ddarn o draeth ger 

Calais mewn cyfnod o fis, heb sôn am y saith mil arall oedd eisoes yn byw yno. O’r cyfanswm yma, mae 865 yn 

blant. Gyda braw bu i mi sylweddoli fod 676 ohonynt yn amddifad, a’r ieuengaf o’r plant amddifad yn wyth oed. 

Meddyliwch am hynny am eiliad, plentyn oedran ysgol gynradd ar ben ei hun, yn byw mewn gwersyll lle mae 

bwyd, dillad a gwres yn brin, ac yn dibynnu ar waith bobl ddiarth yn y ceginoedd bwyd a’r canolfannau dosbarthu i 

gadw’n fyw.  

O’r edrychiad cyntaf, mae’n ymddangos mai llanast llwyr yw’r ganolfan ddosbarthu, stordy enfawr gyda silffoedd 

wedi’u creu o hen faledi er mwyn dal miloedd o focsys sannau, siwmperi, tentiau ac yn y blaen. Er hyn, mae’n sys-

tem wych ac effeithiol.   

Gweithiais mewn gweithdy pren yn torri coed tân i’r gwersyll. Mewn diwrnod roedd pymtheg ohonom wedi llenwi 

15 o fagiau tunnell. Wel, dwi’n dweud coed tân, ond a dweud y gwir roedd y maint debycach i faint llaw. Wrth 

ofyn pam eu bod mor fach, roedd y rhesymau yn amrywio. Un rheswm oedd nad oedd yr awdurdodau Ffrengig 

eisiau i drigolion y gwersyll adeiladu cartrefi parhaol gyda’r pren. Rheswm arall, doedden nhw ddim eisiau i’r 

ffoaduriaid eu defnyddio fel arfau yn erbyn yr heddlu. Dydw i ddim yn gwybod os oedd gwirionedd tu ôl i’r 

rhesymau yma. 

Diwrnodau eraill, cefais swydd llawer sychach a llai gwyntog, sef pacio bwydydd sych. Roedd yr ardal yma’n 

rhyfeddol, nid oherwydd ei maint na’r gwaith caled, ond pa mor gyflym yr oedd yn gweithio. Yn drefnus fel ffatri 

roedd gwahanol bobl yn rhoi mesur union o fwydydd i focsus. Lentils oedd fy nghyfrifoldeb i, ac roedd lentils yn 

dod allan o fy nghlustiau erbyn y diwedd. Gyda chyflymder anhygoel, llwyddodd ugain ohonom i bacio dros 3 mil o 

focsus mewn diwrnod. 

Doedden ni ddim yn cael tynnu lluniau o’r ganolfan. Yn foreuol, atgoffwyd ni gan y bobl oedd yn rhedeg y lle, bod 

ffasgwyr a neo-natsiaid lleol eisiau llosgi’r lle oherwydd y gefnogaeth i’r ffoaduriaid.  

Doedden nhw ddim eisiau ni yno. Yn anffodus, dyma agwedd llawer o bobl yn yr ardal. Yn ddiweddar bu protest 

gan yrrwyr loriau a ffermwyr yn erbyn y gwersyll, gan alw ar y llywodraeth i’w gau, ac i wersyll tebyg gael ei sefyd-

lu ym Mhrydain. Wedi’r cwbl, enillodd Marie Le Pen, ymgeisydd y blaid Ffrynt Genedlaethol sydd â pholisiau 

senoffobaidd, gwrth-Undeb Ewropeaidd a hiliol dros 40% o’r bleidlais yn yr ardal yma.  

Nid yw Llywodraeth Sosialaidd y wlad wedi gwneud llaw-

er chwaith er mwyn cefnogi’r ffoaduriaid. Dydy Lly-

wodraeth Ffrainc na’r Deurnas Undedig wedi cydnabod y 

gwersyll a’r angen am gymorth. Gwelir hefyd strategae-

thau cwbl anghywir er mwyn delio â’r broblem. Mae’n 

anodd credu nad yw’r awdurdodau lleol wedi sylwi na 

fydd y broblem yn cael ei datrys wrth adeiladu mwy o 

ffensiau a chyflogi mwy o heddlu. Ffordd llawer gwell o 

ddelio â’r drychineb fyddai adeiladu tai i’r bobl yma, eu 

haddysgu a gadael iddynt weithio a chyfrannu i 

gymdeithas yn lle eu gadael i bydru ar ddarn o draeth. 

Roedd yr wythnos yn ysgytwad ac yn agoriad llygad a syl-

weddolais mor freintiedig yw ein bywydau ni o’i gymharu 

a’r trueiniaid hyn a fentrodd bob dim am fywyd gwell. Go-

beithiaf ddychwelyd yn y dyfodol, ond yn y cyfamser 

gofynnaf i chi gefnogi mudiadau sy’n cefnogi’r ffoaduriaid.  

Canolfan ddosbarthu Help Refugees  

a L’auberge  des Migrants, Calais 



 

 
Y GYMDEITHAS 

Cynhelir cyfarfodydd mis Tachwedd yn festri eglwys y  Tabernacl ond ystod y tymor fe gynhelir nifer o gyfarfodydd 
yn festri Salem hefyd. Cofiwch y bydd lluniaeth ar gael nos Iau Tachwedd 3ydd . Felly, peidiwch â bwyta swper cyn 
dod! Pris tocyn tymor yw £7.00 ac maent ar gael gan yr ysgrifenyddion neu wrth y drws ar y noson. 

Tachwedd 3ydd  Sosial yng nghwmni Arfon Williams, Cwmtirmynach  

Tachwedd 10fed  Elfed ap Gomer - Ynad Heddwch 

Tachwedd 17eg   "Lleoedd Arbennig" dan ofal yr aelodau 

GWASANAETH DIOLCHGARWCH - COLLAGE O LUNIAU  

Ymddiheuriadau os wyf wedi methu rhywun a gymerodd ran. Fe gofiwch fod casgliad rhydd mis Hydref, 
cyfanswm o £280.00 yn mynd tuag at Gronfa Achub y Plant, elusen sydd yn rhoi cymorth a chysur i blant 
anghenus ledled y byd. 

   

   

   

   


