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Rhifyn 190 

Annwyl ffrindiau, 

Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau llawenydd Gŵyl y Geni. 

Roedd gwasanaethau'r Adfent a'r Nadolig 2017 a gynhaliwyd yn Salem ac yng nghwmni ein cyfeillion yn 
eglwysi eraill y dref wedi creu llwybr hudolus i’n tywys i'r Ŵyl, er roedd colli gwasanaeth y plant a’r bobl 

ifanc oherwydd tywydd yn ergyd a siom. Diolch i Helen Parry am drefnu ar ein cyfer a diolch i'r bobl ifanc 

ac eraill am eu parodrwydd i gymryd rhan, ond yn wir, mi roedd dipyn o eira y Sul hwnnw ac yn anffodus, 

oherwydd amgylchiadau a galwadau amrywiol ein bobl ifanc, doedd dim modd ail drefnu’r gwasanaeth. 

Diolch i John a Llinos Cadwaladr ar drefnu gwasanaeth hyfryd Naws y Nadolig. 

Yma yn 2 Bodlondeb `rydym yn ceisio ymestyn Gŵyl y Geni dros y ddeuddeg diwrnod traddodiadol. Rwyf 

yn siomedig pan yn clywed y cwestiwn "A gawsoch chi `Ddolig neis?" ar ddydd San Steffan. Dwi'n credu 

bod pen-blwydd ein Ceidwad yn haeddu mwy na diwrnod! Fel y gwyddoch, mae'r Ystwyll neu Epiffani yn 
cael ei ddathlu ar y 6ed o Ionawr sef ddathliad o ymweliad y Doethion â’r baban Iesu (yn ôl y calendr Gre-

gori) 

Mathew 2:11 

"Daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a’i addoli, ac 

wedi agor eu trysorau offrymasant iddo anrhegion, aur, thus a myrr." 

Mae'r Ystwyll neu Epiffani hefyd yn ddathliad o fedydd Iesu gan Ioan Fedyddiwr ac 

er bod yr hanes yn llyfr Mathew a Luc, fy ffefryn ydy’r hanes yn ôl Marc. 

Marc 1: 9 -11 

"Yn y dyddiau hynny daeth Iesu o Nasareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon 

Iorddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o’r dŵr, gwelodd y nefoedd yn 

rhwygo'n agored a’r ysbryd fel colomen yn disgyn arno a daeth 

llais o’r nefoedd "Ti yw fy mab, yr anwylyd, ynot ti yr wyf yn 

ymhyfrydu."" 

Dyma ddau o hanesion pwysig ym mywyd ein Ceidwad, Iesu Grist. 

Wrth edrych ymlaen at y Flwyddyn Newydd, rydym i gyd yn ymwybodol o’r rhyfe-

loedd, casineb a thlodi sydd yn ein byd ac rydym yn gweddïo am ddyfodol lle `rydym i 

gyd yn medru byw mewn heddwch a hapusrwydd gyda’n gilydd. Mi gawn ninnau gyfle-

oedd a llwyddiannau ac mi gawn siomedigaethau a thristwch eto eleni, ond yr ydym i 

gyd yn ymfalchïo y medrwn wynebu'r dyfodol, be bynnag a ddaw, o fewn lloches cariad 

ein Harglwydd, Iesu Grist. 

Rydym yn anfon ein cofion at bawb sydd o dan anhwylder a'r rhai sydd yn gaeth  i’w cartrefi. Rydym yn 

meddwl amdanoch, yn enwedig felly Mrs Ann Osmond Jones a Mrs Eirlys Price, y ddwy yn parhau i  wella 
o’u hanafiadau, gobeithio, wedi damweiniau yn eu cartrefi. Llongyfarchiadau i Mrs Osmond Jones a fydd 

yn derbyn ei thrydydd cerdyn penblwydd arbennig gan y Frenhines yn ystod mis Ionawr. 

Fy mraint i yw dymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd, 

                     Peter (Ar ran y swyddogion) 

OEDFAON  IONAWR 2017  

Dydd Sul, Ionawr 7fed - 10 a.m.    -  Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn 

Dydd Sul, Ionawr 14eg - 10 a.m.    -  Uno yn y Tabernacl - Y Fns. Buddug Medi, Y Bala 

Dydd Sul, Ionawr 21ain - 10 a.m.   -  Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul,  Ionawr 28ain - 10 a.m.  - Uno yn y Tabernacl - Y Parchedig John Lewis Jones 

DATHLU 50 MLWYDDIANT GWASANAETH IEUENCTID EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU 

I weld fideo yn nodi’r digwyddiad uchod ewch i’r safle we ganlynol -  www.ebcpcw.cymru/cym/newyddion 



 

HANES YR ACHOS PRESBYTERAIDD YN NOLGELLAU 

Yn anffodus i mi (ac i John Cadwaladr), gan fod Y Gymdeithas a’r Gymdeithas Lenyddol yn cyfarfod ar nos Iau nid 

ydym yn gallu mynychu’r cyfarfodydd gan mai honno yw’r noson y mae Côr y Brythoniaid yn ymarfer. Beth 

bynnag, cynhaliwyd cyfarfod diwethaf  y Gymdeithas Lenyddol ar nos Fercher ac felly roeddwn yn gallu bod yn 

bresennol. Mrs Linda Thomas (sydd yn byw cwta ganllath oddi wrth Bethan a minnau) oedd yn darlithio y noson 

honno, gan son am ei gwaith fel prif weithredwr y Llyfrgell Genedlaethol. Y mae’r swydd honno yn un gyfrifol 

iawn, swydd sydd yn golygu llawer o deithio a chyfarfod â phobl bwysig, heb sôn am y gwaith dydd i ddydd yn y 

Llyfrgell yn Aberystwyth. Cafwyd darlith ddiddorol iawn ganddi, gyda Merfyn, 

ei gŵr, y cyn-archifydd, yn porthi o dro i dro. Dangosodd Mrs Thomas ffoto-

graffau o rai o drysorau’r Llyfrgell ac eglurodd sut y defnyddir y sgiliau arbennig 

sydd gan staff y Llyfrgell i ddiogelu’r trysorau hynny. Hefyd, dangosodd lawer o 

hen ffotograffau o Ddolgellau a’i phobl, nifer ohonynt o gasgliad gwych y diwed-

dar Geoff Charles. Ymysg y ffotograffau o’r 19eg ganrif oedd un o’r Capel Saesneg 

(gweler chwith) yn Stryd Glyndŵr (neu Caxton Road fel y gelwid hi bryd 

hynny), newydd iddo gael ei adeiladu yn 1877. Beth oedd fy synnu oedd nad 

oedd sôn am English Terrace, na Phenbedw yn y llun. Roeddwn wedi cymryd fod 

y strydoedd yn y rhan honno o’r dref yn dyddio nôl canrifoedd. Yn fuan ar ôl cwblhau’r Capel Saesneg cwblhawyd 

Capel Bethel (Spar/Swyddfa Post y dyddiau hyn), sef y capel roedd fy rhieni, fy chwaer a minnau yn mynychu pan 

roeddwn i’n blentyn. Yn ddiweddar, deuthum ar draws llyfryn a gynhyrchwyd ar gyfer dathliad Jiwbili Capel Bethel 

ar Hydref 11eg a 12fed 1927. Tair ceiniog oedd pris y llyfryn ac roedd yn  cynnwys pedwar deg a naw o emynau – 

dipyn o waith canu dros y ddau ddiwrnod felly! Ar ddechrau’r llyfryn ceir beth o hanes yr achos yn Bethel – dyma i 

chi rai o’r pigion – “Yr ydym yn ddyledus yn bennaf am gofnodion o hanes yr achos i Mri Robert Oliver Rees a Rich-

ard Mills…. Traul yr anturiaeth oedd fel y canlyn: Y tir, £520; adeiladau, £1,720; dodrefn, £70. Cyfanswm, £2,310. 

Gosodwyd carreg sylfaen y capel gan Mr Eleazer Pugh, Lerpwl, yr hwn a roddodd cheque am £100 arni. …Fe ymd-

dengys fod yr eglwys yn Salem mewn sefyllfa lwyddiannus cyn adeiladu Bethel.Yr 

oedd amryw o gyfeillion Salem wedi ymadael eisoes i gychwyn achos Seisnig yn y 

dref. Er hynny, yr oedd y swyddogion yno mewn pryder ynghylch yr achos, gan fod 

pob sedd yno wedi ei gosod, ac nid oedd lle i dderbyn neb dieithr.  

ADGYWEIRIADAU - Rhoddwyd apparatus  i gynhesu y capel yn 1879 . Yn 1884 

adgyweiriwyd y gallery, yr hon ydoedd yn un pen y capel . Yr oedd cwyno ei bod yn 

rhy uchel, a phenderfynwyd ei gosod yn  îs, ac hefyd gwneud galleries yn yr ochrau. 

Yr oedd y draul ynglŷn â hyn yn £227. …. Yn 1924 , rhoddwyd Heating Apparatus 

newydd yn y capel a’r  ysgoldy. Yr oedd y draul yn £130 . Yn yr un flwyddyn pryn-

wyd tŷ y gweinidog, mewn undeb â’r Eglwys Seisnig . Saif y tŷ  yn y rhan o’r dref a 

elwir Mount Pleasant.  Ei bris ydoedd £550 …… Prynwyd offeryn newydd rhagorol 

Mai 27, 1927 gan y Meistri Crane and Sons, Wrexham. Yr oedd yr organ yn werth 87 

guineas”. 

Y GYMDEITHAS 
Ionawr 4ydd - Cyfarfod Gweddi Undebol - 7 o’r gloch yr hwyr yn Festri’r Tabernacl 
Ionawr 11eg - Steffan John - "Taith Mizoram 2016" - Festri Tabernacl 
Ionawr 18fed - "Mae gen i drysor..."  dan ofal Gwyneth a Llinos - Lleoliad - ansicr ar hyn o bryd  
* Byddwn yn chwilio am aelodau i gyfrannu i'r noson "Mae gen i drysor" felly os oes gennych eitem sydd werth y 
byd i chi, a'ch bod yn fodlon rhoi dipyn o'i hanes i weddill yr aelodau cysylltwch gyda Llinos ar 01341 423741. Ni 
fydd angen sgwrsio ond am ychydig funudau. 
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