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Annwyl Gyfeillion  

 Braint yw  cael eich cyfarch unwaith eto drwy gyfrwng y daflen fisol.  Hwn yw’r lleiaf o holl fisoedd 

y flwyddyn, ac meddai un dyfyniad o Almanac y Teulu “Byr yw Chwefror, ond hir ei anghysuron”.  

Gobeithio wir nad felly bydd hi eleni ac y gwelwn arwyddion bod y Gwanwyn ar ei ffordd cyn bo hir. 

Mae Dydd Mawrth Crempog, neu Ddydd Mawrth Ynyd, yn disgyn ar Chwefror 13 eleni. A beth sydd 

gan grempogau i wneud  ag unrhyw beth Cristnogol?  Ystyr “ynyd” yw dechreuad, ac yn draddodiadol 

hwn yw’r diwrnod olaf i fwyta’r bwydydd a waherddir yn ystod y Garawys cyn dechrau’r cyfnod 

hwnnw ar Ddydd Mercher Lludw.  Yn hanesyddol, roedd yn ddiwrnod o fynd dros ben llestri - 

chwaraeon, ymladd ceiliogod a gornestau bwyta y mwyaf o grempogau.  Mae rysetiau crempog i’w cael mewn llyfr 

sy’n dyddio yn ôl mor bell â 1439.   Mae’r traddodiad o daflu crempogau yn hen iawn hefyd,  

‘And every man and maide doe take their turne, and tosse their Pancakes up for feare they burne’ (Pasquil’s Palin, 

1619). 

Fel y gwyddom, cyfnod o 40 diwrnod sy’n arwain at y Pasg yw’r Garawys.  Mae’n dwyn i gof y 40 diwrnod dreuli-

odd yr Iesu yn ymprydio a myfyrio yn yr anialwch, gan ymwrthod â themtasiynau’r diafol (Mathew 4.1-11).  Er 

mwyn i Gristnogion allu uniaethu eu hunain â’r anawsterau yr oedd Iesu’n eu hwynebu yn yr anialwch, fe fyddan 

nhw’n aml yn rhoi’r gorau i wneud rhywbeth dros gyfnod y Garawys.  Y pethau y byddai’r eglwys yn arfer annog y 

bobl i’w wneud oedd peidio â bwyta cig, pysgod, braster, wyau a chynnyrch llaeth. Er mwyn gwneud hynny, fe 

aeth yn arferiad gan y bobl i fwyta crempogau ar y diwrnod olaf hwnnw cyn y Garawys. Trwy wneud hynny, fe 

fydden nhw’n gallu defnyddio’r cyfan o’r wyau a’r braster a fyddai ganddyn nhw ar ôl yn y tŷ a chlirio’r pantri.   Er 

hynny, nid dim ond diwrnod o ddefnyddio’r gweddill o’r bwyd brasterog yw Dydd Mawrth Ynyd. Mae iddo ei 

arwyddocâd arbennig ei hun. Mae’n draddodiad gan Babyddion i fynd i gyffesu ar y diwrnod yma, er mwyn cael 

dechrau cyfnod y Garawys gydag enaid pur.  Fe fyddan nhw’n cyfaddef, wrth offeiriad, unrhyw beth y byddan nhw 

wedi ei wneud o’i le, ac yn gofyn am faddeuant. Mae hwn yn hen draddodiad a’r gair Saesneg am hyn ers talwm  

fyddai ‘shriving’, ac o’r gair hwnnw y daw’r enw ‘Shrove Tuesday’. Eto, mae hwn yn hen draddodiad. Dros 1000 o 

flynyddoedd yn ôl, fe ysgrifennodd mynach fel hyn yn yr Anglo-Saxon Ecclesiastical Institutes: ‘In the week before 

Lent everyone shall go to his confessor and confess his deeds and the confessor shall so shrive him.’ 

Mae cyfarfodydd Y Gymdeithas am y tymor 2017/2018 yn tynnu at eu terfyn.  Cofiwch am y sosial fydd yn cloi’r 

gweithgareddau ar Fawrth 1af.  Yn anffodus  oherwydd ymarferion Y Brythoniaid ni fydd Dwyryd na finnau yn 

gallu mynychu. Hen dro  - mae’n  argoeli i fod yn noson dda, yng nghwmni Geraint Roberts ac Alwena Morgan.   

Penblwydd hapus iawn i un o’n haelodau anwylaf, Mrs Eira Williams sydd yn dathlu pen-blwydd arbennig yn 

ystod y mis hwn a hefyd i Mrs Gwen Jones, un o’n haelodau hynaf sydd hefyd yn dathlu ei phen-blwydd yn ystod 

Chwefror - gobeithio y bydd y Frenhines yn cofio i anfon cerdyn atoch y flwyddyn nesaf!! Llongyfarchiadau i Mrs 

Eirlys Price ar ddod yn hen nain a hefyd  i Owain Meirion ar gael ei ddewis fel yr unig gynrychiolydd o Feiri-

onnydd i fynd ar daith i Batagonia fel rhan o brosiect Yr Urdd, Mentrau Iaith Cymru a Menter Patagonia. Fe fydd 

yn un o’r  pedwar ar hugain o bobl ifanc Cymru sydd wedi eu dewis i fynd ym mis Hydref eleni. Bydd yn ymweld 

ag ysgolion Cymraeg y Wladfa a chymeryd rhan yn Eisteddfod y Wladfa ond disgwylir iddo godi £2575, sef cost y 

daith drwy ei ymdrechion ei hun. 

Anfonwn ein cofion at bawb sy’n wael neu yn gaeth i’w cartrefi oherwydd llesgedd.  Cofiwn amdanoch bob un a 

chyfeiriwn atoch yn ein gwasanaethau yn gyson. Deallaf fod Mrs Rhian Jones yn ôl gartref ar ôl triniaeth yn yr  

ysbyty - dymunwn adferiad llwyr a buan iddi. 

            Yn gywir iawn,  

              John Cadwaladr (ar ran y Swyddogion) 



 

PWY OEDD DR. WILLIAMS? 

Wedi i mi ymddeol yn 2011 cefais wahoddiad i olynu'r diweddar annwyl Mr T. Meirion 

Wynne fel clerc i Ymddiriedolwyr Cronfa Addysgol Dr Williams. Mae’r rhan fwyaf oho-

nom yn gyfarwydd ag Ysgol Dr Williams i Ferched (a gaeodd ei drysau yn 1975), rhai 

ohonoch wedi bod yn ddisgyblion yno hwyrach. Ond pwy oedd y Dr Daniel Williams a 

roddodd ei enw i’r ysgol a’r gronfa addysgol a sefydlwyd yn sgil cau’r ysgol? Ganwyd 

Daniel Williams yn Wrecsam tua’r flwyddyn 1643 a bu farw tua 1716. Fe’i disgrifir yn y 

Bywgraffiadur Cymreig fel “diwinydd Presbyteraidd a chymwynaswr i Ymneilltuaeth”. 

Nid oes manylion ar gael am ei addysg ond gwyddom ei fod yn pregethu’n rheolaidd pan 

oedd yn bedair ar bymtheg oed. Er iddo gael ei eni yn Wrecsam  fe dreuliodd ei yrfa y tu allan i Gymru. 

Gweinidogaethodd yn Iwerddon rhwng 1664 a 1687. Yn 1687 fe ffodd i Lundain gan iddo godi gwrychyn y 

Catholigion yn Iwerddon. Bu’n weinidog Hand Alley, Bishopsgate, ac yn ddirprwy achlysurol i Rich-

ard Baxter fel ‘ darlithydd ’ (pregethwr) yn Pinners’ Hall. Pan fu farw Baxter (1691), cafodd y swydd honno, 

ond yn sgil ei ymosodiadau ar nifer o Bresbyteriaid amlwg y ddinas, fe’i diswyddwyd. Mae’n amlwg fod Daniel 

Williams yn ŵr cadarn ei ffydd a’i safbwyntiau crefyddol ac enwadol, ac roedd yn ffigwr amlwg ymysg Presby-

teriaid Llundain. Yn 1709 rhoddodd prifysgolion Caeredin a Glasgow raddau D.D. iddo. Bu farw tua 1716 yn 72 

oed ac fe’i claddwyd yn Bunhill Fields, Llundain. Ond, un ffaith bwysig amdano, yng nghyd-destun sefydlu  

Ysgol Dr Williams, oedd iddo briodi dwy waith ac yn ôl y Bywgraffiadur “Dug ei ddwy briodas olud mawr 
iddo”.  Yn ei ewyllys, gadawodd bron y cwbl o’i arian (tua £50,000 – ffortiwn sylweddol iawn ) i achosion 

elusennol ac addysgol. Defnyddiwyd yr arian i sefydlu prentisiaethau, llyfrgell ddiwinyddol yn Llundain a saith 

ysgol gynradd, un yn Chelmsford, Essex ac eraill mewn gwahanol leoedd yng Ngogledd Cymru. Dan Ddeddf 

Addysg 1870, fodd bynnag, cyfrifoldeb y wladwriaeth oedd addysg gynradd. Felly, penderfynodd yr 

ymddiriedolwyr gau'r ysgolion yn Chelmsford, Llanbrynmair, Treffynnon, Dinbych, Pont Dolgadfan, Caergybi 

a Llanuwchllyn. Dim ond ysgol Wrecsam, man geni Dr Williams, gadwodd ei chymhorthdal o £55 y flwyddyn 

– dyma'r unig sefydliad Cymreig a grybwyllwyd yn benodol yn ei ewyllys. Penderfynodd yr Ymddiriedolwyr 

ddefnyddio'r arian i sefydlu ysgol anenwadol i ferched yng Ngogledd Cymru, ac ar y dechrau, cynigwyd y wad-

dol i Gaernarfon ar yr amod y byddai £1,000 yn cael eu codi'n lleol ac y byddai dwy acer o dir adeiladu da ar 

gael. Pan fethwyd cadw at yr amodau, gwnaeth Mr Samuel Holland A.S. gais cryf dros Ddolgellau. Yn bennaf 

oherwydd ei ymdrechion ef, cyfranwyd £1,400 yn lleol. Prynodd ef ei hun ddwy acer o dir gan Mr Vaughan, 

Nannau yn benodol fel safle i'r ysgol. 'Roedd hwn yn lleoliad delfrydol – 

chwarter milltir y tu allan i Ddolgellau ar fîn ffordd y Bermo. Rhoddodd y 

Comisiwn Elusennau sêl ei fendith ar y cynllun i sefydlu'r ysgol yn Nolgellau ar 

Ionawr 19eg, 1875, a chyfarfu Corff Llywodraethol yr ysgol am y tro cyntaf ar Fedi 

15fed, 1875 gyda Samuel Holland A.S yn gadeirydd. Mae’n amlwg iddynt ychwane-

gu at yr adeilad gwreiddiol ymhen amser oher-

wydd mae 1889 i’w weld yn glir ar yr adeilad 

sydd nesaf i’r ffordd fawr y dyddiau hyn. 

Y GYMDEITHAS 
Cynhelir cyfarfodydd Chwefror yn festri Salem a'r sosial/ swper Gŵyl Ddewi Mawrth 1af yn festri Tabernacl. 
Chwefror 1af - Atgofion am y Co Bach - Euron Hughes. 
Chwefror 8fed - Troeon Trwstan. Noson gan yr aelodau dan ofal Terry Lloyd. 
Chwefror 15fed - Merched Cymru - Bethan James 
Mawrth 1af - Sosial - adloniant gan Geraint Roberts, Trawsfynydd gydag Alwena Morgan yn cyfeilio. Swper dan 
ofal Gwyndaf Roberts a Gareth Roberts.  Y drefn yw bod pob un o'r dynion yn talu cyfraniad o £5 a'r merched yn 
cyfrannu pwdin. Cysylltwch â Gwyndaf, Gareth, Llinos neu Gwyneth. 

MAE BLWYDDLYFR 2018 AR GAEL GAN YR 

YSGRIFENNYDD - PRIS £1.30 

OEDFAON  CHWEFROR 2018  
Dydd Sul, Chwefror 4ydd - 10 a.m.    -  Y Parchedig Eric Greene, Y Bala - Oedfa Gymun 

Dydd Sul, Chwefror 11eg - 10 a.m.    -  Y Bnr Elfed Lewis, Trawsfynydd 

Dydd Sul, Chwefror 18fed - 10 a.m.   -  Y Bnr John Price, Machynlleth 

Dydd Sul,  Chwefror 25ain -  10 a.m.  - Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 


