
Annwyl gyfeillion,  

Dyma fi am y tro cyntaf eleni yn cael eich annerch yn nhaflen fisol Salem. Mae mis Mehefin ar y gorwel gyda hanner 

y flwyddyn wedi hedfan yn barod ac i ble, dywedwch? Gobeithio fod pawb ohonoch wedi derbyn tangnefedd a 

llawenydd yn ystod y Pasg a aeth heibio. Ymhen tair wythnos mi fydd hi’n ddiwrnod hiraf y flwyddyn a phawb yn 

gobeithio am dywydd braf yr haf.  

Dydd Mercher, Mai 15fed daeth y newyddion trist am farwolaeth un o’n haelodau hynaf sef Mrs Muriel Morris, Car-

tref Cefn Rodyn. Roedd Mrs Morris, a oedd yn 97 oed, yn enedigol o Rosllannerchrugog. Roedd ganddi feddwl mawr o 

Salem. Bu’n aelod ffyddlon a gweithgar am flynyddoedd tra caniataodd ei hiechyd a phan waethygodd ei chyflwr 

corfforol symudodd i’r cartref gofal, ble roedd yn werthfawrogol o’r gofal caredig a dderbyniodd tan ddiwedd ei hoes. 

Pleser o’r mwyaf oedd ymweld â hi yn ei hystafell - roedd yn hynod werthfawrogol o ymweliadau gan aelodau Salem 

a bob amser yn awyddus i estyn ei chofion anwylaf i aelodau’r capel, gan fynegi ei gofid nad oedd bellach yn gallu 

mynychu’r oedfaon. Roedd bob amser yn ddiddorol ei sgwrs, a’i diddordeb yn y byd a’r “Pethe” yn fyw hyd y diwedd. 

Roedd yn fam gariadus a thyner i’w dwy ferch, Gwenan a Catrin, a Glyn, ei mab yng nghyfraith, ac yn nain a hen nain 

annwyl. Cynhaliwyd ei hangladd yn breifat ar y 23ain o Fai, gyda gwahoddiad i Westy’r Llong y prynhawn hwnnw i 

ddathlu ei bywyd. Estynnwn ein cydymdeimlad â’r teulu oll yn eu profedigaeth o golli un a oedd mor annwyl iddynt. 

Cydymdeimlwn hefyd â Mr Aelwyn Gomer Roberts a gollodd ei frawd yng nghyfraith, sef Mr Owen Jones Roberts, Y 

Bala, ond gynt o Dywyn, yn ddiweddar.  

Estynnwn ein llongyfarchiadau i Angharad a Paul Gwalchmai ar enedigaeth eu mab, sef Hywel Rhys, yn ddiweddar. 

Da oedd deall fod Angharad yn iawn a’r bychan yn dod yn ei flaen yn dda. Dymunwn bob bendith i’r teulu bach.  

Mae Mrs Mair Jones, Bro Cymer, Llanelltyd, wedi derbyn triniaeth cataract ar ei llygad yn ddiweddar. Gobeithio fod 

eich golwg yn gwella ar ôl eich ymweliad ag Ysbyty Gwynedd, Mrs Jones. 

Dymunwn yn dda i Mrs Mona Hughes, Hafren, a fydd yn dathlu pen-blwydd arbennig ar y 4ydd o Fehefin. Gobeithio 

y cewch chi ddiwrnod wrth eich bodd, Mona. 

Llongyfarchiadau i Gwenno Meirion, Bryn Eithin, a fu’n cystadlu yn nghystadleuaeth “CogUrdd” (Bl 7-9) a gyn-

haliwyd yn ystod yr Eisteddfod yng Nghaerdydd dydd Mawrth, Mai 28ain. Mae Gwenno wrth ei bodd yn coginio ac 

wedi bod yn gwneud cacennau amrywiol ers yn ifanc(gweler ei llun drosodd). Llongyfarchiadau i holl blant yr eglwys 

a fu neu a fydd yn cystadlu yng Nghaerdydd - dipyn o gamp oedd cyrraedd cyn belled.  

Prynhawn Sadwrn, Mai 11eg cafwyd ymweliad gan ddau ddwsin o aelodau Cymdeithas Treftadaeth Capeli Cymru ag 

amrywiol gapeli Dolgellau. Roeddynt yn cael eu tywys o amgylch gan y chwaer Eluned Williams. Pwrpas yr ymweliad 

oedd cael cipolwg ar yr adeiladau a chael braslun o’u hanes. Daw aelodau’r  Gymdeithas o bob cwr o’r wlad, o Ynys 

Môn i Gaerdydd. Rhoddodd ein hysgrifennydd dipyn o hanes yr adeilad a’r achos yn Salem iddynt a chanwyd dau 

bennill o’r emyn Macabeus, un yn Gymraeg a’r llall yn Saesneg, gan fod cais wedi dod i glywed sain yr organ. Cafwyd 

orig ddiddorol a chartrefol yn eu cwmni. Derbyniwyd siec am £20 gan y Gymdeithas fel arwydd o’u gwerthfawrogiad. 

Bydd aelodau Gofalaeth Llanuwchllyn yn dod ar ymweliad cyffelyb nos Lun, Mehefin 10fed. 

Llongyfarchiadau calonnog a phob dymuniad da i Sioned Elen, gynt o Fryn Rhedyn, Llanelltyd, a Richard Littleton a 

briododd ar Ynys  Mawrisiws yn ystod mis Ebrill. 

Llongyfarchiadau hefyd i Mr Henry Edwards a Mrs Ann Roberts, aelodau o gôr newydd “Y Gwyniaid”, sydd yn 

ymarfer yn Y Bala, o dan arweiniad Mrs Bethan Antur. Daeth y côr yn ail yng nghystadleuaeth y corau yn Eisteddfod 

Gadeiriol Llanuwchllyn nos Sadwrn diwethaf. Daliwch ati, gan anelu am y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol 

Dyffryn Conwy. 

Da yw gall dweud fod y gwaith ar adfer y wal o dan un o ffenestri’r galeri bellach wedi ei gwblhau. Gobeithio y cawn 

gyfnod nawr pan na fydd trafferthion gyda’r adeilad! 

Anfonwn ein bendith a’n cofion atoch i gyd, gan ddymuno gwellhad i’n cleifion sydd yn llesg eu hiechyd, boed hynny 

yn eu cartrefi neu eu mewn cartref gofal. 

                   Yn gywir, ar ran y swyddogion, 

                            Gareth Roberts 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN MIS MEHEFIN 2019 

Rhifyn 206 



 

OEDFAON MIS MEHEFIN 2019  
Dydd Sul, Mehefin 2il – 10.00 y bore-  Y Parchedig Brian Wright, Cyffordd Llandudno - Oedfa Gymun 

Nos Fawrth, Mehefin 6ed - 7.00 yr hwyr - Ymarfer olaf ar gyfer y Gymanfa, Capel Ebeneser 

Dydd Sul,  Mehefin 9fed - 6.00 yr hwyr   - Y Gymanfa Undebol yn Ebeneser - Arweinydd - Mrs Nia Morgan 

Dydd  Sul, Mehefin 16eg - 10.00 y bore  - I’w drefnu 

Dydd Sul, Mehefin 23ain   - 10.00 y bore - Y Parchedig Dr Nerys Tudor, Penfforddlas 

Dydd Sul, Mehefin 30ain - 10.00 y bore - Y Parchedig Geraint Roberts, Porthaethwy 

LEWIS EVAN 1719 - 1792 - GWASANAETH NODI TRI CHAN MLWYDDIANT EI ENI  

Ym mhentref Adfa, sydd hanner ffordd rhwng Carno a Llanfair Caereinion, ceir capel arbennig, Capel Coffa Lewis Evan. 

Eleni mae dathliadau ar y gweill i nodi tri chan mlynedd ers ei eni. Pwy oedd Lewis Evan? Fe’i ganed yn Nhrefeglwys, Sir 

Drefaldwyn. Lewis oedd enw'r teulu; ei dad oedd Evan Lewis. Mae cofnodion bedydd Plwyf Trefeglwys yn dangos bod 

Lewis Evan wedi'i fedyddio ar 18fed o Chwefror 1719/20. Mae'r dyddiad dwbl o ganlyniad i’r newid o'r calendr Iwl i'r 

calendr Gregoraidd. Pan oedd Lewis Evan yn eithaf ifanc aeth i fyw gyda'i nain a'i daid i Grugnant, Llanllugan, nid nepell 

o Adfa. Yn y dyddiau hynny, roedd Crugnant yn felin wlân a dysgodd Lewis Evan sut i wehyddu, gan ddefnyddio’r wen-

nol, y “flying shuttle” wreiddiol. Mae wedi cael ei ddisgrifio fel dyn byr, cyflym ac ysgafndroed. Ar Dachwedd 4ydd, 1738, 

aeth ar ymweliad â Threfeglwys ac i fferm y Ffridd. Yno, am y tro cyntaf, clywodd ddyn o'r enw Howell Harris, yn prege-

thu. Pan ddaeth adref, roedd Lewis wedi ei drawsnewid. Pan ddaeth ysgolion cylchynol Griffith Jones o Landdowror i'r 

rhan honno o’r wlad, ymunodd Lewis Evan â nhw a dysgu darllen. Y llyfr darllen oedd y Beibl - yn Gymraeg, wrth gwrs. 

Dechreuodd annog eraill i ddarllen eu Beibl hefyd, gan eu cynorthwyo i wneud hynny. Ymhen amser, roedd wedi ffurfio 

grŵp darllen a ddaeth yn gell Fethodistaidd. Cyn bo hir, cafodd Lewis Evan y dasg o helpu i drefnu gwaith y Methodis-

tiaid yng Ngogledd Cymru. Teitl ei swydd oedd ‘Cwnselydd’.  Lewis Evan oedd y Cwnselydd Methodistaidd cyntaf yng 

Ngogledd Cymru ac arhosodd yn Gwnselydd am dros 50 mlynedd. Roedd yn adnabyddus am ei allu i siarad - ac yn awr 

rhoddodd ei swydd gyfle iddo brofi y gallai siarad dros Dduw. Dros y blynyddoedd, parhaodd Lewis Evan gyda’i weinido-

gaeth bregethu gyhoeddus, gan deithio cyn belled ag Ynys Môn a Chaernarfon. Yn 1746 cafodd ei garcharu yn Nolgellau 

am gymell neu annog yn y Bala. Treuliodd chwe mis yn y carchar. 

Mae'r achos yn nodedig gan fod Hywel Harris wedi mynd i Lundain i 

apelio ar ei ran i Fainc y Brenin, a gorfodwyd yr ynadon i’w ryddhau. 

Tybir mai yn yr adeilad ble mae’r Sosban y dyddiau hyn y carcharwyd 

ef. Y mae sôn fod yr ynad a oedd wedi ei garcharu wedi trio cael 

cildwrn am ei ryddhau ond fod Lewis Evan wedi dweud wrtho nad 

oedd wedi talu ceiniog i gael ei garcharu ac nad oedd am dalu ceiniog i 

gael ei ryddhau `chwaith! Profodd lawer o drafferthion yn ystod ei oes. 

Daeth pobl i’w wawdio ac i aflonyddu ar ei gyfarfodydd. Roedd eraill yn 

ei guro gan feddwl fod hynny’n sbort neu oherwydd bod rhywun wedi 

talu iddynt wneud hynny. Ond, gyda dycnwch a dyfalbarhad daeth 

Lewis Evan  drwy’r holl dreialon. Bu fyw i weld ffrwyth ei lafur pan 

adeiladwyd capel newydd yn yr Adfa i'r Methodistiaid Calfinaidd, a 

oedd, hyd hynny, wedi bod yn addoli mewn ffermdai lleol. Bu farw ar 

Fedi 5ed, 1792 a chladdwyd ef ym mynwent 

Llanllugan. Yn anffodus, nid oes dim yn weddill 

o'i fedd ac eithrio rhan o garreg fedd a ddar-

ganfuwyd mewn gwrych gan weithwyr. 

Mae criw o haneswyr yn awyddus i gynnal 

gwasanaeth byr dwy-ieithog yn Salem brynhawn 

Sadwrn, Gorffennaf 6ed. Mae’n bosib y daw pobl, 

sydd yn ymddiddori yn hanes yr achos, o bell i’r 

oedfa. Y bwriad wedyn yw i gerdded lawr i’r Sos-

ban i weld yr adeilad, cyn dychwelyd i Festri Sa-

lem am baned. Bydd angen ychydig o wirfoddol-

wyr i gynorthwyo gyda’r te bach ac felly buaswn 

yn ddiolchgar pe baech yn nodi’r dyddiad ar eich 

calendr. 

Cofeb Lewis Evan  
ger Capel Coffa Adfa 

DOSBARTHIADAU DERBYN 

Rwyf wedi derbyn ymholiad gan riant ynglŷn 
â’r posibilrwydd o dderbyn un o bobl ifanc yr 
eglwys yn gyflawn aelod yn ystod misoedd yr 
haf eleni. I wneud hynny, byddai’n rhaid 
cynnal rhyw gymaint o ddosbarthiadau  derbyn. 
Os yw eich plentyn yn yr oedran perthnasol 
h.y. tua 16-18, ac yr hoffech iddo/iddi ymuno 
â’r dosbarth, rhowch ganiad imi  (423 494), os 
gwelwch yn dda, fel y gallwn ddechrau trefnu.  

Gwenno Meirion 
“CogUrdd” 


