
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH MIS MEHEFIN 2017 

Rhifyn 184 

Annwyl gyfeillion, 

Fy mraint i yw eich cyfarch ar drothwy Mehefin, y mis sydd yn ein tywys yn swyddogol i dymor yr haf. 

Eleni mae'r Sulgwyn (neu Bentecost) yn syrthio yn y mis yma. Mi fydd y seithfed dydd Sul ar ôl y Pasg yn 

syrthio ar y 4ydd o Fehefin a bydd yr eglwys  yn dathlu disgyniad yr Ysbryd Glân ar yr Apostolion ar ôl 

marwolaeth ein Ceidwad, Iesu Grist. Mae'r ŵyl yn bwysig yn y calendr Cristionogol ond ddim mor gy-

farwydd â gwyliau'r Nadolig a'r Pasg. Rydym yn dathlu genedigaeth Iesu Grist yng nghyfnod hudolus y 

Nadolig, mae cyfnod y Pentecost mewn gwirionedd yn dathlu pen-blwydd yr eglwys Gristionogol. Mae’r 

ail bennod yn llyfr yr Actau yn adrodd yr hanes: 

Ar ddiwrnod dathlu Gŵyl y Pentecost roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn dyma nhw'n clywed 

sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod.  Ac wedyn roedd fel 

petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw.  Dyma pawb 

oedd yno yn cael eu llenwi â'r Ysbryd Glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr Ysbryd oedd 

yn eu galluogi nhw i wneud hynny.Bryd hynny roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i 

aros yn Jerwsalem.  Clywon nhw'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth 

oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu, am fod pob un ohonyn nhw yn clywed ei iaith ei hun yn 

cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol. (Llyfr yr Actau 2 1-6 - beibl.net) 
Roedd y dydd Llun ar ôl y Sulgwyn neu Bentecost wedi ei glustnodi yn ŵyl y banc swyddogol ym 

Mhrydain yn 1871 ond collwyd y statws hwnnw yn 1978 pan newidiwyd i ŵyl y banc y gwanwyn. Mae'r 

ŵyl y banc yma yn y calendr seciwlar, nid yr un Cristionogol, ac yn syrthio ar amser sefydlog bob blwyd-

dyn sef diwedd mis Mai. Fel y gwyddoch, mae dyddiad y Sulgwyn yn newid bod blwyddyn oherwydd ei 

berthynas â chyfnod y Pasg 

Mae’n siŵr i chi ddarllen yn nhaflen Mis Mai, yn ogystal â chlywed yn ein gwasanaethau yn Salem, bod yr 

Eglwys Bresbyteraidd mewn cydweithrediad â Chymorth Cristnogol yn codi arian i gynorthwyo rhai o 

drigolion tlotaf Ynysoedd y Philipinas a bod Mr Dwyryd Williams wedi gwirfoddoli i gyflawni taith feicio 

noddedig hanner can milltir i gefnogi’r apêl. Mi gyflawnwyd y daith ganol mis Mai ac fe hoffwn, ar ran 

Salem, ddiolch o galon i Dwyryd ac i bawb, ein haelodau a ffrindiau a gyfrannodd mor hael. Mae'r swm a 

godwyd bellach (gan gynwys Rhodd Cymorth) dros £1600. 

Hoffwn longyfarch Mr Cemlyn Roberts, mab Gareth ac Ann ar ennill un o brif wobrau cenedlaethol yn y 

maes nyrsio. Mae Cemlyn yn gynorthwyydd gofal iechyd anableddau dysgu gyda’r gwasanaeth iechyd 

cenedlaethol yng ngogledd Cymru. Mi ddaeth i'r brig yng ngwobr “Cynorthwyydd gofal iechyd y flwyd-

dyn” y Coleg Nyrsio Brenhinol. Dipyn o gamp! Mae Gareth ac Ann yn rieni balch, fel y disgwyl, ac rydym 

i gyd yn rhannu'r balchder yma yn Salem. 

Llongyfarchiadau hefyd i John a Llinos Cadwaladr ar ddod yn daid a nain am y seithdfed tro yn ystod mis 

Mai. 

Roedd yn braf gweld Lowri Cein Williams a’i theulu yn ein gwasanaeth ar y 14eg o Fai ar achlysur ei 

bedydd. Diolch i’r Parchedig Megan Williams am gynnal y bedydd yn ei ffordd arbennig ac unigryw ei 

hun. Roedd yn hyfryd bod yno. 

Rydym yn anfon ein cyfarchion i’n cyd aelodau sydd dan anhwylder neu yn gaeth i’w cartrefi, rydym yn 

meddwl amdanoch i gyd. 

Rydym yn dymuno yn dda i blant a phobol ifanc yr eglwys a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod yn Urdd, yn 

ogystal â’u gwaith yn yr ysgol a cholegau yng nghyfnod yr arholiadau. Rydym yn falch  iawn ohonoch i 

gyd ac yn gwerthfawrogi eich cyfraniad i'r achos yma yn  Salem.                                               DROSODD                                             



 

 

OEDFAON MIS MEHEFIN 2017 

Dydd Sul, Mehefin 4ydd - Bore yn unig  -  Y Parchedig Nerys Tudor, Penfforddlas - gweinyddir y Cymun Sanctaidd 

yn ystod yr oedfa 

Dydd Sul, Mehefin 11eg -  6 o’r gloch yr hwyr - Y Gymanfa Undebol , Capel Judah 

Dydd Sul, Mehefin 18fed -  Bore yn unig -  Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth 

Dydd Sul,  Mehefin 25ain -  Bore  yn unig - Y Parchedig Iwan Ll. Jones, Porthmadog 

CORWYNT CARIAD - “D-DAY”  

DIWRNOD Y DAITH 

Fe wawriodd dydd Mawrth, Mai 

9fed yn braf - roedd “D-Day”, sef 

Diwrnod y Daith, wedi cyrraedd i’n 

hysgrifennydd. Bu’r daith ar y gweill 

ers peth amser  gyda Dwyryd yn 

brysur yn ymarfer ac yn casglu nod-

dwyr tuag at Apêl Corwynt Cariad 

EBC.  Fe gofiwch mai ei fwriad oedd 

teithio ar gefn beic o Ddolgellau i’r 

Bala, ymlaen oddi yno i Draws-

fynydd ac yn ôl i Ddolgellau, cyfanswm o hanner can milltir. Roedd 

y tywydd yn ddelfrydol ar y diwrnod, yn braf ond ddim yn chwil-

boeth a fawr o wynt. Roedd hen ffrind ysgol, sef Ywain Myfyr, 

wedi gwirfoddoli i’w hebrwng ar y daith ac fe adawodd y ddau 

Dolgellau toc wedi wyth y bore, gan gyrraedd Y Bala ymhen 

rhyw awr a hanner. Wedi paned hamddenol yn y fan honno 

ymlaen â nhw, gan ddringo at argae Llyn Celyn a mwynhau’r 

golygfeydd godidog o amgylch Llyn Tryweryn a Chwm Prysor. 

Wedi hoe fer ger cyffordd ffordd Cwm Prysor, ymlaen wedyn ar 

hyd yr A470 gan gyrraedd Dolgellau  hanner awr wedi un y 

prynhawn.  

Hoffai Dwyryd ddiolch i bawb a’i noddodd mor rhyfeddol o hael 

- yn aelodau a ffrindiau o bell ac agos. Erbyn hyn mae’r swm a 

gasglwyd trwy gyfrwng y daith dros £1,600 - er mawr syndod i 

Dwyryd. 

Gan fod arian yn parhau i gyrraedd y Gronfa ni fyddwn yn cau pen y mwdwl ar yr apêl am beth amser. Pe 

bai rhywun arall  awydd cyfrannu tuad at yr apêl, nid yw’n rhy hwyr i wneud hynny - gellir gwneud  

hynny yn uniongyrchol neu trwy fynd i safle Just Giving ar y we a chwilio am Corwynt Cariad Dwyryd. 

Cynhelir y gymanfa undebol eleni ar Fehefin yr 11eg am 6 o’r cloch yng nghapel Judah o dan arweiniad 

Nia Morgan o’r Bala. Rydym yn trafod dyfodol y Gymanfa o bryd i’w gilydd ac eto eleni, y nifer sydd yn 

mynychu’r Gymanfa fydd yng nghanol y drafodaeth. Mae’r Gymanfa yn cael ei threfnu drwy gydweithio 

rhwng eglwysi'r dre ac rydym, yn deulu Cristionogol Dolgellau a'r cylch, yn araf  glosio at ein gilydd. Mae 

geiriau'r Parchedig O.M. Lloyd yn ei golofn yn Y DYDD yn 1978 yn parhau yn gyfoes, er bod tanau ag-

ored yn fwy prin heddiw, 

"Pan welwn y tân yn llosgi’n isel ar yr aelwyd ein harfer yw hel y clapiau glo yn nes at ei gilydd. Down 

ynghyd i feithrin cynhesrwydd ysbryd" 

        Cofion cynnes a Sulgwyn hapus, 

                    Peter Jones (Ar ran y swyddogion)  
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