
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN MIS RHAGFYR 2018 

Rhifyn 200 

Annwyl gyfeillion, 

Dyma fi am y tro olaf eleni yn cael eich annerch yn nhaflen fisol Salem. Mae’n fis Rhagfyr a ninnau ar 

drothwy Gŵyl y Geni, un o wyliau pwysicaf yr Eglwys Gristnogol ac mae geiriau Caryl Parry Jones yn 

berthnasol iawn                             Daeth gŵyl y baban  
      A gwên nôl i’r byd 
      Deuwch, cenwch, clodforwch 
      Dewch at eich gilydd a bloeddiwch ynghyd  
      Haleliwia! 
Bydd Sul cyntaf yr Adfent yn dechrau gyda goleuo cannwyll Gobaith, yr ail Sul cannwyll 

Heddwch, y trydydd Sul cannwyll Llawenydd a’r pedwerydd Sul cannwyll Cariad. Ddydd Nadolig goleuir 

y gannwyll olaf, sef cannwyll i ddathlu pen-blwydd y baban Iesu, yr anrheg fwyaf gwerthfawr gafwyd  

erioed. 

Bydd llawer o bobl yn trafeilio adref at eu teuluoedd dros yr Ŵyl ond rhaid cofio yn ein gweddïau am y 

teuluoedd hynny sydd â phroblemau enfawr, boed hynny yn y wlad hon neu mewn gwledydd megis Syria 

a Phalestina, teuluoedd sydd wedi dioddef trais, anghyfiawnder neu ryfeloedd erchyll yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf . 

Dydd Sadwrn, Tachwedd 17eg, daeth y newyddion trist am farwolaeth un o’n haelodau hynaf, sef Mr Ed-

ward Owen Williams, gynt o Afallon, Bontddu. Bu farw’n dawel yng Nghartref Nyrsio Alexandra, Tywyn 

yn 95 mlwydd oed. Ganed Edward yn Nolgellau a’i fagu ar fferm Hendreforion, Bontddu. Roedd yr olaf o 

bedwar brawd. Dyn ei filltir sgwâr ydoedd ac ni theithiodd ymhell o’i gynefin. Roedd wrth ei fodd yn ffer-

mio, garddio a gwneud gwaith coed. Ar ôl cyfarfod a phriodi ei annwyl wraig Meiriona, symudodd y ddau 

i fyw i “Fwthyn Halfway” Bontddu ble y ganed eu merch Rhiannon, gan symud ymhen amser i Afallon ble 

buont yn byw am amser hir. Bu’r ddau ohonynt yn aelodau ffyddlon yng nghapel Bethania, Bontddu, tan 

gaewyd yr achos yno, gyda’r ddau yn ymaelodi yn Salem wedi hynny. Bu Edward yn gweithio fel length-

mon ar reilffordd y Cambrian a chael ei ddyrchafu’n oruchwyliwr ymhen amser. Pum mlynedd yn ôl 

ymgartrefodd yng nghartref Y Llwyn, nes i’r cartref hwnnw gau. Treuliodd fisoedd olaf ei oes yng nghar-

tref Alexandra, Tywyn. Roedd yn werthfawrogol o’r gofal a gafodd yn y ddau gartref. Roedd yn ŵr add-

fwyn a charedig ei natur a phleser oedd ymweld ag ef. Roedd meddwl mawr ganddo o’i deulu â’r 

diddordeb hwnnw yn para tan y diwedd. Estynnwn ein cydymdeimlad â Rhiannon a Mike, ei fab yng 

nghyfraith a’u merched Nona a Ffion a’u teuluoedd. Cynhaliwyd ei angladd yn Salem o dan arweiniad y 

Parch Patrick Slattery gyda thraddodiant yn dilyn ym mynwent Llanaber. 

Nos Sul, Tachwedd 11eg, sef Sul y cofio cynhaliwyd oedfa undebol dros heddwch o dan adain Cytûn Dol-

gellau yn Eglwys y Santes Fair. Cynrychiolwyd Salem gan Mr Peter Jones. Cafwyd oedfa fendithiol a 

theimladwy a chlywyd Côr Bro Meirion yn canu “Y Tangnefeddwyr”. Trefnwyd y gwasanaeth gan Mrs 

Menna Jones a Mrs Joan Pugh. Er gwybodaeth, mae Menna wedi cyhoeddi llyfr o dan y teitl “The Forgot-

ten Heroes of World War I”, sydd ar werth yn siopau’r dre am £6.50. Mae canmoliaeth i’r llyfr difyr hwn. 

Llongyfarchiadau i’n hen ffrind, y Parch Patrick Slattery, sydd wedi dathlu pen-blwydd arbennig yn ddi-

weddar. Mae o bob amser yn barod iawn ei gymwynas a dymunwn iechyd a hapusrwydd iddo i’r dyfodol.  

 Anfonwn ein cofion atoch i gyd, gan ddymuno bendith, dedwyddwch a thangnefedd yr Ŵyl i chi. 

              Yn gywir, ar ran y Swyddogion, 

                 Gareth W. Roberts 



 

Mae arwyddocad arbennig i’r rhif 200 y mis Rhagfyr hwn a hynny am o leiaf dau reswm. Dau gan 

mlynedd yn ôl, canodd Joseff Mohr, offeiriad o Salzburg a Franz Xaver Gruber, athro o Awstria Uchaf, 

y gân Stille Nacht (Dawel Nôs) am y tro cyntaf, yn Eglwys Sant Nikola yn Oberndorf ger Salzburg. Ers 

hynny, mae'r gân wedi croesi ffiniau, gan gysylltu pobl, waeth beth yw eu hîl, eu hoedran neu'u crefydd. 

Ysgrifenwyd y gerdd wreiddiol gan Joseph Mohr, tra ychwanegodd Franz Xaver Gruber yr alaw ar ei gais. Ymhen 

ychydig flynyddoedd, roedd teuluoedd cerddorol o ddyffryn Zillertal wedi cario'r gân o Awstria i weddill Ewrop ac 

o’r fan honno ymledodd i bedwar ban byd. Heddiw, perfformir y gân mewn dros 300 o ieithoedd a thafodieithoedd. 

Ar ail reswm - os ydych yn graff iawn hwyrach i chi sylwi mai hwn yw dau ganfed rhifyn y daflen fisol. Y Parchedig 

Megan Williams gafodd y syniad o greu taflen fisol, yn fuan ar ôl iddi ddod yn weinidog arnom ar Hydref 1af 2000. 

Ychydig fiosedd yn ddiweddarach llwyddwyd i lansio’r daflen ar y we byd eang. Byth ers hynny rydym wedi 

cyhoeddi un rhifyn ar ddeg bob blwyddyn. Ein gweinidog oedd yng ngofal tudalen flaen y daflen yn y dyddiau 

hynny ond ers iddi ymddeol y mae’r blaenoriaid, yn eu tro, wedi ysgwyddo’r cyfrifoldeb.  Mae gen i ffeil drwchus yn 

cynnwys bron pob taflen – hwyrach eu bod nhw i gyd yno pe bawn yn ei chwynu. Gobeithio eich bod yn parhau i 

gael budd o’i derbyn a’i darllen. 

                                            CYSTENNIN FAWR 

Treuliodd Bethan a minnau, ynghyd â Mari Fflur, a’r ddau Iwan Rhys, benwythnos yn ardal 

Efrog  yn ddiweddar. Wrth ymweld â’r ddinas sylwais ar gerflun trawiadol o Gystennin Fawr 

ger y Gadeirlan. Cystennin oedd  ymerawdwr Rhufain rhwng 306 a 337 OC. Daeth i Brydain 

gyda'i dad, yr ymerawdwr Constantius, yn 305 OC. Bu farw Constantius ym mis Gorffennaf y 

flwyddyn ganlynol yn Efrog. Dyrchafwyd Cystennin yn ymerawdwr yn y fan a’r lle gan ei 

filwyr ffyddlon. Bu honno’n foment nodedig yn hanes y byd, mewn gwirionedd. Gelwir ef 

yn Cystennin Fawr am resymau da iawn. Ar ôl bron i 80 mlynedd, a thair cenhedlaeth o 

gecru gwleidyddol, unodd Cystennin yr Ymerodraeth Rufeinig gyfan o dan un rheolwr. 

Erbyn 324 OC roedd wedi adfer sefydlogrwydd i'r byd Rhufeinig, gan ymestyn ei rym a 

sicrhau mai ef oedd yr unig ymerawdwr. Adeiladodd Cystennin brif ddinas newydd i’w 

ymerodraeth, sef  Caergystennin (Constantinopole/Istanbul), gan leihau dylanwad a grym 

dinas Rhufain. Yn y ddwy ganrif nesaf, dioddefodd Rhufain ymosodiadau cyson ond roedd 

Caergystennin yn llawer cadarnach ac yn rhwyddach i’w hamddiffyn a dyna oedd ei hanes 

am 1000 o flynyddoedd. Yn olaf, ac efallai yn fwyaf pwysig, cafodd cefnogaeth gref Cystennin i Gristnogaeth effaith 

anhygoel ar hanes Ewrop. Dywedir iddo ddod yn Gristion yn 312 OC. Ar y pryd dim ond tua deg y cant o boblo-

gaeth yr ymerodraeth Rufeinig oedd yn Gristionogion. Roedd mwyafrif yr elît gwleidyddol  yn parhau i addoli’r  

hen dduwiau Rhufeinig. Cystennin oedd yr ymerawdwr cyntaf i ganiatáu i Gristnogion addoli'n rhydd, gan helpu i 

uno a hyrwyddo'r ffydd. Aeth ymlaen i sefydlu’r arferiad o ddathlu genedigaeth Crist, sef yr ŵyl yr ydym yn galw’n 

Nadolig.Yn 314 OC, blwyddyn ar ôl datganiad Cystennin ar oddefgarwch crefyddol, cafodd Eboracum (sef Efrog) ei 

hesgob cyntaf. Nid arhosodd Cystennin yn hir yn Efrog, gan iddo sefydlu dinas Trier yn yr Almaen fel ei bencladlys 

ar gyfer ei ymgyrchoedd yn erbyn yr Almaenwyr. Serch hynny, roedd ei le yn hanes Efrog a Christogaeth eisoes 

wedi'i selio'n gadarn iawn.  

Sylwch yn ofalus ar y cerflun ac fe welwch gleddyf yn llaw Cystennin ond yn hyn sydd yn arbennig ynglŷn â’r 

cleddyf yw fod ei flaen wedi torri ac mae’r hyn sydd yn weddill yn ffurfio croes – clyfar, yn te? 

200! 

OEDFAON MIS RHAGFYR  2018  

Dydd Sul, Rhagfyr 2il –5.30 yr hwyr  -  Uno yn Judah - Oedfa Garolau Undebol 

Dydd Sul, Rhagfyr 9fed - 10 o.g. y bore  - Uno yn y Tabernacl - Y Parchedig Euron Hughes - Oedfa Gymun 

Dydd  Sul, Rhagfyr 16eg  - 10 o.g. y bore  - Oedfa “Naws y Nadolig”  

Dydd Sul, Rhagfyr 23ain  - 10 o.g. y bore - Oedfa Nadolig y Plant a Phobl Ifanc (mae’n bosib` y byddwn yn 

cyfnewid oedfaon yr 16eg a’r 23ain) 

Dydd Mawrth,  Tachwedd 25ain  - 9.30 o.g. y bore  - Uno yn y Tabernacl - Oedfa Bore Nadolig  

Dydd Sul, Rhagfyr 30ain - Dim Oedfa 


