
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH MIS MAI 2017 

Rhifyn 183 

Annwyl gyfeillion, 

Dyma fi’n cael cyfle i’ch cyfarch drwy gyfrwng y daflen fisol, gan obeithio 

eich bod wedi mwynhau gwyliau’r Pasg. 

Bore Gwener y Groglith cafwyd gwasanaeth bendithiol a theimladwy yng 

nghapel Ebeneser, dan arweiniad y Bnr. Stephen Rowe, diacon trwyddedig 

gyda’r Wesleaid sydd yng ngofal ardaloedd Meirionnydd a Dwyfor. Yn 

hwyrach y bore hwnnw cafwyd gorymdaith gyd-enwadol o faes parcio’r 

Marian i Sgwâr Eldon, gyda chroesbren yn cael ei chario o flaen y cerddwyr. 

Cynhaliwyd  gwasanaeth bendithiol ac urddasol o flaen Tŷ Meirion dan ar-

weiniad y Parchedig Tim Webb, gyda Mr Dwyryd Williams a Mr Terry 

Lloyd yn cymryd rhan ar ran Salem. 

Da yw deall fod Mrs Gwen Jones, Hen Felin, un o’n haelodau hynaf ac 

anwylaf, yn gwella ar ôl dioddef anhwylder a olygodd iddi dreulio cyfnod yn Ysbyty Maelor, Wrecsam. Edrychwn 

ymlaen i’w chroesawu nôl gartref ac i Salem yn fuan. Estynnwn ein cofion at aelodau eraill Salem sydd wedi derbyn 

triniaeth yn ddiweddar, gan obeithio eu bod yn gwella’n dda. Deallaf fod Mrs Iola Davies, Prendy, wedi mynd am 

gyfnod byr (respite) i gartref Llys Cadfan, Tywyn. Anfonwn ein cofion ati hi ac aelodau eraill sydd yn gaeth i’w car-

trefi neu sydd yn preswylio yng nghartrefi Cefn Redyn neu’r Llwyn. Ar nodyn trist, bore dydd Iau, Ebrill 27ain, 

daeth newyddion i law am farwolaeth Mrs Gwladys Jones, Coedcae, Llanymawddwy, yn 93 oed.  Estynnwn ein 

cydymdeimlad llwyraf â Bethan a Dwyryd Williams yn eu profedigaeth o golli mam a mam yng nghyfraith. Roedd 

Mrs Jones yn wraig fonheddig, addfwyn a charedig bob amser. Mawr fydd y golled i’r teulu a chapel Lla-

nymawddwy, ble roedd yn aelod ffyddlon. 

Dydd Sadwrn y Pasg aeth Ann a minnau gyda ffrindiau ar daith i Feddgelert a Nant Gwynant, ble cawsom bryd o 

fwyd yn hen gapel Gwynant a elwir yn Gaffi  Gwynant ers rhai blynyddoedd bellach, wedi cau’r capel. Da yw cael 

dweud fod y pulpud a’r Set Fawr yn eu lleoliad gwreiddiol. Hwyrach fod rhai ohonoch wedi ymweld â’r adeilad tra 

roedd yn gapel, neu yn fwy diweddar â’r caffi, sydd â bwydlen amrywiol a rhesymol. Wedi profi’r lluniaeth blasus 

daeth yn amser  symud ymlaen, gan ddilyn yr A498  i fyny Bwlch Nant Gwryd, gan stopio mewn maes parcio i ed-

mygu’r olygfa a’r bibell ddŵr sydd yn i’w gweld yn dod i lawr o Lyn Llydaw gyda chyflenwad dŵr i droi tyrbinau 

pwerdy Cwm Doli wrth droed y mynydd, gan gynhyrchu trydan ers cyn oes Atomfa Trawsfynydd, ers 1905 i fod yn 

fanwl  gywir. Yna, teithio ymlaen nes cyrraedd gwesty Pen y Gwryd a throi i’r dde a dilyn y ffordd i Gapel Curig, 

Betws y Coed, Trefriw a Dolgarrog. Gwelsom ddatblygiad newydd anferthol “Surf Snowdonia” sydd wedi ei leoli ar 

hen safle gwaith alwminiwm Dolgarrog. Gwelsom lawer o bobl yn syrffio ar donnau’r dŵr, yn amlwg yn mwynhau 

eu hunain. Rhaid oedd parhau â’r daith ac ymlaen â ni i dref hynafol Conwy a threulio peth amser yno a mwynhau 

hufen ia blasus ar y cei, gan wylio’r cychod ar y dŵr a llawer o dwristiaid yn ymweld â’r tŷ bychan hanesyddol 

gerllaw -  “the smallest house in Wales”, yn ôl y sôn. Yna, ymlaen â ni eto a’i throi am Ddolgellau ar hyd yr A470. 

Pawb wedi mwynhau'r daith gan fanteisio ar y tywydd braf.   

Bore dydd Sul, Ebrill 23ain, yn dilyn oedfa fendithiol dan ofal y Parchedig Brian Wright dyma fynd ar grwydr un-

waith eto,  y tro yma gyda chyd-aelodau Clwb Ceir Clasurol Meirionnydd, gan deithio i bentref Aberriw, ger Y 

Trallwng, ar gyfer cyfarfod yng ngwesty’r Talbot. Wedi cinio dydd Sul blasus yno aethom o amgylch y pentref ac 

ymweld ag Eglwys Sant Beuno, gan ymuno yng ngwasanaeth y prynhawn am 3 o’r gloch. Cawsom groeso twym-

galon gan yr aelodau a chefais gyfle ar ôl yr oedfa i chwarae’r organ bibell a oedd mewn cyflwr rhagorol. Roedd yr 

eglwys yn fawr a hardd ac mewn cyflwr  da. Dyna ddiwrnod difyr arall. 

Ac i gloi, hoffwn ddiolch i Mr Dwyryd Williams a Mr John Cadwaladr, am eu gwaith manwl a graenus yn paratoi 

Adroddiad Blynyddol y capel ar gyfer 2016 – diolch yn fawr Dwyryd a John. 

  Yn gywir, ar ran y swyddogion, 

    Gareth Roberts 



 

 
OEDFAON MIS MAI 2017 

Dydd Sul, Mai 7fed -    Bore yn unig  -  Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair 

           Hwyr - Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yng nghapel Ebeneser 

Dydd Sul, Mai 14eg -    Bore  yn unig  - Y Parchedig Megan Williams - cynhelir bedydd yn ystod yr oedfa 

Dydd Sul, Mai 21ain -  Bore yn unig -  Y Parchedig Eifion Jones , Dinbych 

Dydd Sul,  Mai 28ain -  Bore a phrynhawn - Y Parch Harri Parri, Caernarfon 

      APÊL EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU 2017 

Gair byr i’ch diweddaru parthed fy nhaith feicio arfaethedig. Y 

mae dau hen ffrind wedi dweud yr hoffent ddod gyda fi ar y 

daith ac felly rwyf wedi gohirio’r daith am ychydig wythnosau oherwydd fe 

fyddai dyddiad yn gynnar ym mis Mai yn eu siwtio nhw’n well. Mae’r apêl 

yn mynd yn dda gydag oddeutu £750 eisoes wedi ei gyfrannu neu ei addo. A 

chymryd y byddwn yn derbyn 25% Rhodd Cymorth gan y Llywodraeth ar 

ben hynny, y mae’r cyfanswm go iawn yn nes at £1000. Y mae llawer o’r 

cyfraniadau wedi dod gan bobl sydd ddim yn gysylltiedig â Salem e.e. 

ffrindiau mewn dau gôr, ynghyd â phobl o bell sydd wedi cyfrannu trwy’r safle wê “Just Giving”. Pe bai rhywun yn eich 

holi sut y gallent gyfrannu gallwch ddweud wrthynt i fynd i Google ar y wê a theipio “Just Giving Corwynt Cariad 

Dwyryd” ac fe ddaw y dudalen berthnasol i ben y rhestr dewisiadau. Mae dolen i’r dudalen ar wefan Salem hefyd 

(Google - Salem Dolgellau). Diolch o galon i chi i gyd am eich cyfraniadau hael - gyda lwc ni fydd angen cynnal gor-

mod o weithgareddau ychwanegol er mwyn cyrraedd ein nôd o £1500. 

TAITH CÔR Y BRYTHONIAID I IWERDDON, PASG 2017 

Ben bore dydd Sadwrn, Ebrill 8fed, aeth John a Llinos Cadwal-

dar, Bethan a minnau a hanner cant o aelodau Côr y Bry-

thoniaid, ynghyd ag oddeutu pump ar hugain o gefnogwyr, ar 

wibdaith i’r Ynys Werdd. Wedi cyrraedd porthladd Dulyn ae-

thpwyd ymlaen i dref Athy yn Swydd Kildare, taith a gymerodd 

ychydig dros awr. Yno, ar gyrion y dref, cawsom ein croesawu i 

ganolfan Cuan Mhuire. Mae’r ganolfan hyfryd hon, sy’n un o 

nifer o ganolfannau cyffelyb ledled Iwerddon, yn cynnig cy-

morth i bobl sydd yn gaeth i gyffuriau neu alcohol. Fe’i 

gweinyddir gan sefydliad crefyddol o’r enw Chwiorydd 

Trugaredd. Wrth i’n bws gyrraedd y Ganolfan roedd pibydd mewn gwisg Wyddelig yn ein harwain i’r maes parcio. 

Mawr oedd gwerthfawrogiad y teithwyr o’r croeso a’r te hyfryd a oedd yn ein disgwyl yn ffreutur y Ganolfan. Wedi’r te 

aethpwyd allan i amffitheatr awyr agored lle canodd y Côr hanner dwsin o ganeuon i’r gynulleidfa werthfawrogol. Ae-

thpwyd ymlaen oddi yno i ganol y dref lle cafwyd ychydig oriau i ymlacio a chrwydro yn yr heulwen braf. Cyn y cyn-

gerdd fin nos yn Eglwys Sant Michael cafodd yr holl deithwyr swper blasus gan drefnyddion y cyngerdd, sef Clwb 

Llewod Athy. Roedd yr eglwys yn orlawn ar gyfer y cyngerdd, gyda’r trefnyddion yn gosod nifer helaeth o seddau 

ychwanegol, ond serch hynny bu’n rhaid i nifer sefyll yng nghefn yr eglwys. Braf oedd cael rhannu’r llwyfan gyda chôr 

plant o’r ysgol leol a Brian Hughes, un o bibyddion pennaf Iwerddon. 

Wedi’r cyngerdd teithiwyd i dref Kilkenny, awr o siwrne, lle treuliwyd dwy noson mewn gwesty hyfryd. Mae Kilkenny 

yn dref â llawer iawn o hanes yn perthyn iddi a braf oedd cael cyfle ar y dydd Sul a’r bore Llun i grwydro’i strydoedd, 

ymweld â’i heglwysi niferus, y castell a’i barc, neu gerdded ar hyd glannau’r afon Nore. Ar y prynhawn Sul cynhaliwyd 

cyngerdd yn eglwys hardd Sant Ioan. Unwaith eto daeth cynulleidfa luosog i wrando ar y Côr, ynghyd ag unawdydd a 

thrwmpedwr lleol. Mawr oedd gwerthfawrogiad y gynulleidfa o lais swynol John Eifion fel unawdydd mewn ambell gân. 

Fel ar y noson flaenorol, ar ddiwedd y cyngerdd cododd y  gynulleidfa ar ei thraed fel un i fynnu encore. Roedd y Côr 

wedi paratoi un eitem arbennig ar gyfer y daith, sef fersiwn digyfeiliant o Amhrán na bhFiann, anthem genedlaethol 

Iwerddon ac felly daeth y cyngerdd i ben gyda’r ddwy anthem genedlaethol yn eu tro yn atseinio yn ein clustiau. 

Gwerthfawrogwyd y croeso bendigedig a gafwyd a’r trefniadau effeithiol a wnaed ar gyfer y Côr gan glybiau Llewod 

Athy a Kilkenny. Erys y daith arbennig hon yn hir yn y cof.  


