
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN MIS MEHEFIN 2018 

Rhifyn 195 

Annwyl Gyfeillion, 

O bryd i’w gilydd (ond nid yn aml) rwy’n clywed newyddion da am gynllun a fydd yn bwysig i ddatblygu’r 

ardal trwy ddod â chyfoeth a gwaith o safon i’r trigolion, yn enwedig i bobol ifanc.  Wedi meddwl bod y 

cynllun yn un da, daw rhyw wybodaeth sy’n rhoi dŵr oer ar yr holl beth, a chynllun o’r fath yw’r datblygiad 

arfaethedig ym Maes Awyr Llanbedr a’r angen i wella’r ffordd trwy adeiladu ffordd i osgoi’r pentref.  Mae’r 

cynllun, ar yr wyneb o leiaf, yn un da, ond yn sgil derbyn gwybodaeth perthnasol mewn erthygl gan Angharad 

Tomos yn Yr Herald Cymraeg yn y  Daily Post, dechreuais amau fod peryg i mi anghofio hanes Cymru.  Ond 

hwyrach mai nid fi yn unig sydd wedi anghofio pwrpas y maes awyr – ystyriwch y dathliad a ddigwyddodd yn 

Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy ar Ionawr 12fed eleni. Bryd hynny daeth Dafydd Elis-Thomas, sef  y 

Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, ynghyd â Chadeirydd Cyngor Gwynedd ac uchel swyddogion 

y Llu Awyr at ei gilydd i ddathlu canmlwyddiant y RAF.  Roedd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr 

Amgueddfa oherwydd fod Lloyd George wedi bod yn allweddol yn sefydlu’r RAF, ac i nodi’r achlysur mae 

Gardd Goffa Canmlwyddiant y sefydliad wedi ei chreu yno.   

Pwrpas y Llu Awyr yw amddiffyn y Deyrnas Gyfunol a rhyfela trwy ollwng bomiau ar elynion.  A dyna ddod â 

ni nôl i’r cynllun i ddatblygu Maes Awyr Llanbedr, cynllun sydd wedi derbyn cefnogaeth Cyngor Gwynedd a’r 

Llywodraeth yng Nghaerdydd.  Pwrpas y datblygiad yw dysgu peilotiaid i hedfan drôns, sef awyrennau di-

beilot, y ffordd ddiweddaraf o fomio o hirbell. 

Er y gefnogaeth i ddatblygu Maes Awyr Llanbedr nid felly oedd hi 

yn 1936 pan gafodd Ysgol Fomio'r RAF ar dir hen blas Penyberth 

ger Pwllheli ym Mhen Llŷn ei losgi gan dri o Gymry blaenllaw, 

sef D.J. Williams (chwith yn y llun), Saunders Lewis (dde yn y 

llun) a Lewis Valentine.  Roedd y tri yn protestio yn erbyn y 

ffaith fod y RAF yn defnyddio tir Cymru, mewn ardal heddychol 

Gymreig, i hyfforddi peilotiaid i ladd trwy ddinistrio dinasoedd.  

Ar y pryd roedd D.J. Williams, a raddiodd yng Ngholeg Iesu, 

Rhydychen yn athro Saesneg a Chymraeg yn Ysgol Ramadeg 

Abergwaun.  Wedi i Saunders Lewis raddio ym Mhrifysgol Lerpwl 

daeth yn ddarlithydd Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.  Roedd 

Lewis Valentine yn heddychwr ac wedi’r Rhyfel Byd Cyntaf aeth 

yn fyfyriwr i Brifysgol Bangor ac yna yn weinidog ar Gapel 

Tabernacl, Llandudno.  Roedd gan y tri diddordeb mewn gwleidyddiaeth a nhw sefydlodd Plaid Genedlaethol 

Cymru.  Am fod y tri yn ganol oed ac yn bersonau blaenllaw, uchel eu parch yn eu cymunedau cawsant eu dewis i 

gyflawni’r weithred.Wedi iddynt roi'r ysgol bomio ar dân aeth y tri i’r swyddfa’r heddlu lleol a dweud wrth y 

swyddog beth roeddynt wedi ei wneud a pham.  Yn yr achos llys a ddilynodd yng Nghaernarfon roedd y rheithgor 

yn gydymdeimladol tuag at y tri a methwyd â’u cael yn euog.  Symudwyd yr .....     achos i lys yr Old Bailey yn 

Llundain a dedfrydwyd y tri diffynnydd i naw mis o garchar yn Wormwwod Scrubs a buont yno rhwng DROSODD 

OEDFAON A CHYFARFODYDD MIS MEHEFIN 2018  

Dydd Sul, Mehefin 3ydd -10 o.g. y bore  -  Oedfa Gymun dan ofal y Parch. Harri Parri 

Nos Fawrth, Mehefin 5ed - 7 o.g. yr hwyr -Yr ymarfer olaf ar gyfer y Gymanfa - dewch yn llu  

Dydd Sul, Mehefin 10fed - 6 o.g. yr hwyr  - Y Gymanfa Undebol yn Salem 

Dydd Sul, Mai 17eg - 10 o.g. y bore - Y Parch. Eifion Jones, Dinbych 

Dydd Sul,  Mai 24ain -  10 o.g. y bore  - Uno yng nghapel Judah 



 Ionawr 20 ac Awst 26, 1937. 

Cafodd yr achos dipyn o ddylanwad ar agwedd y Cymry tuag at ryfela.  Pan gafodd y tri eu rhyddhau cawasant eu 

croesawu fel arwyr gan bymtheg mil o bobol ym mhafiliwn Caernarfon.  Daeth D.J. Williams yn awdur ac yn un 

o’n prif ysgrifenwyr straeon byrion, ac yn 1954 cafodd ei ordeinio’n flaenor yng Nghapel Pentower, Abergwaun.  

Daeth Saunders Lewis yn ddarlithydd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn sgil ei araith yn rhagweld 

difancoll yr iaith Cymraeg, sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.  Cafodd Lewis Valentine gefnogaeth gan 

aelodau ei gapel yn ystod yr helynt a chafodd groeso cynnes ganddynt wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar ac am 

iddo barhau yn y weinidogaeth.  Roedd yn fardd a’i waith mwyaf adnabyddus yw ‘Gweddi dros Gymru’, emyn a 

gyhoeddwyd yn 1962 a ddaeth yn ail anthem genedlaethol i ni  ac fe’i cenir ar y dôn ‘Finlandia’ gan Sibelius.    

I droi at faterion Salem.  Ar ddiwedd yr oedfa dydd Sul cyntaf mis Mai cafwyd gwasanaeth bedydd Ava Jasmine 

Maria Perret, sef wyres Mrs Oriel Holden, dan arweiniad Y Parchedig Megan Williams.  Mae’n dda clywed bod 

Mrs Mair Jones, Pencoed yn ôl yn ei chartref wedi iddi gael triniaeth yn yr ysbyty, a bod Mrs Rhian Jones, 

Dolserau yn dal i wella wedi iddi gael anffawd sawl mis yn ôl bellach.  Mae Mrs Iola Davies yn cael gofal yn 

ysbyty’r dref ac mae Mrs Enid Jones yn ôl yr ysbyty yn cael triniaeth a dymunwn y gorau iddynt a gwellhad buan.  

Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant iawn â Mr a Mrs Gwynfor Jones a’r teulu sydd wedi dioddef profedigaeth 

gyda marwolaeth chwaer-yng-nghyfraith i Mrs Jones, sef Mrs Nerys Evans, Ffordd Heulog. 

Anfonwn ein cofion at yr aelodau sy’n gaeth i’w cartrefi ac yn gweld colli dod i’r Capel. 

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 M. Edwards 
Nodyn gan y Golygydd  - Diddorol yw darllen llythyr Henry, yn enwedig yng 

ngoleuni’r ffaith fod Pwyllgor Eglwys a Chymdeithas ein Henaduriaeth wedi trafod  

y cynllun arfaethedig ar gyfer Maes Awyr Llanbedr ym mis Chwefror eleni. Dyma fy 

nghofnod o’r drafodaeth 

Cafwyd trafodaeth o’r newydd ar foesoldeb rhyfel a’r diwydiant arfau, gan gynnwys y defnydd o awyrennau di
-beilot at ddefnydd milwrol. Gwnaed y sylw nad yw ein henwad erioed wedi bod yn un hollol basiffistaidd, er, 
yn naturiol, o blaid heddwch. Trafodwyd y cwestiwn a oes cyfiawnhad dros arfau rhyfel, er enghraifft, i 
bwrpas amddiffyn. 
Nodwyd fod llawer o dasgau buddiol iawn y gellir eu cyflawni trwy ddefnyddio  dronau e.e.ym myd amaeth, i 
fonitro llif afonydd, yr arfordir ayyb. Roedd cytundeb nad oedd dim o’i le ar y math yma o ddefnydd pe bai 
modd sicrhau fod y gwaith ymchwiliol yn Llanbedr yn cael ei gyfyngu i’r agweddau hynny. 
Penderfynwyd anfon llythyr i Lywodraeth Cymru yng Nghaerdydd, sef perchenogion y maes awyr, ynghyd â 
Chyngor Gwynedd (sydd wedi rhoi swm o £500,000 i hybu datblygiad y safle) i’w holi os oes amodau neu 
ganrannau wedi eu gosod parthed natur y gwaith ymchwiliol a ganiateir ar y safle h.y. sifil/milwrol 

Y GYMDEITHAS  
Cynhelir Pwyllgor y Gymdeithas yn Festri’r Tabernacl am 7.30p.m. nos Iau, Mehefin 7fed. Mae’r cyfar-
fod yn agored i holl aelodau’r Gymdeithas - dewch yn llu gyda syniadau ar gyfer rhaglen 2018/2019. 

                                      Y GYMANFA UNDEBOL  

Cynhelir y Gymanfa Undebol yn Salem an 6 o’r gloch yr hwyr, nos Sul, Mehefin 10fed. Yr 

arweinydd fydd Mr Arfon Williams, Cwmtirmynach. Bydd Detholiadau ar werth wrth y 

drws am £1.40. Dewch yn llu i gefnogi  neu dod i ben wnaiff y traddodiad! 

     DATHLU PENBLWYDD Y TABERNACL 

Am 2 o’r gloch prynhawn dydd Sul, Mehefin 17eg cynhelir oedfa yn y Tabernacl i ddathlu 
sefydlu’r eglwys 150 o flynyddoedd yn ôl. Yna, am 3 o’r gloch cynhelir te parti yn y Festri. 
Mae gwahoddiad wedi ei estyn i aelodau Salem i ymuno yn y dathliadau. Os ydych am fod yn 
bresennol y mae angen i chi roi’ch enw i Mr Gareth Roberts, erbyn dydd Sul, Mehefin 3ydd. 


