
Annwyl Gyfeillion, 

Nos Sul, Mehefin 9fed cynhaliwyd y Gymanfa Ganu Undebol flynyddol yng Nghapel 

Ebeneser.  Cynhaliwyd nifer o ymarferion yn yr wythnosau cyn y Gymanfa er mwyn 

ymgyfarwyddo â’r emynau - diolch i Mrs Nia Rowlands a Mrs Nerys Roberts am eu gwaith 

ac i’r aelodau a ddaeth i’r ymarferion. Daeth cynrychiolaeth dda o holl eglwysi’r dref 

ynghyd a chafwyd cymanfa lwyddiannus iawn dan arweiniad brwdfrydig a hwyliog Mrs Nia 

Morgan, Y Bala. Croesawodd y chwaer Eluned Williams y gynulleidfa i Ebeneser ar ran yr 

eglwys ac fe gymerwyd y rhannau arweiniol gan Magi Non Jones a Mari Manzini-Hughes a 

oedd yn cynrychioli Ysgol Sul Rhydymain. Canwyd nifer helaeth o emynau o Ddetholiad 

2018/2019, rhai ohonynt yn gyfarwydd a rhai ohonynt yn eithaf dieithr. Ymysg y rhai dieithr 

roedd carol syml ond effeithiol iawn o waith Hedd Wyn a’r dôn  gan Dilys Thomas. Cafwyd 

eitemau unigol gan Peter Rowlands, Y Vanner, Llanelltyd ac Iwan Wyn Parry. Canodd Peter 

hen emyn o waith Eos Iâl ar gerdd dant, datganiad cofiadwy iawn. Canodd  Iwan yr emyn 

dôn a ddaeth yn fuddugol yn y gystadleuaeth cyfansoddi emyn-dôn yn Eisteddfod Gadeiriol 

Llanfachreth llynedd, tôn swynol  iawn o waith Mrs Beryl Hughes, Arthog, a oedd yn y 

gynulleidfa. Cafwyd diweddglo gwerth chweil i’r Gymanfa, sef yr emyn “Arwelfa” o waith y 

diweddar John Hughes, gŵr â chysylltiadau cryf â thref Dolgellau. 

Hoffwn longyfarch un o bobl ifanc yr eglwys, sef Lewis Jones, Fferm y Pentre, ar ei 

lwyddiant ar y cae rygbi eleni.  Deallaf fod Clwb Rygbi Dolgellau wedi ennill dyrchafiad i’r 

Adran Gyntaf a hefyd wedi ennill Cwpan Canolradd Gogledd Cymru ac mai un o sêr y tîm 

oedd Lewis. Y mae nifer o fy nghyfeillion yn y Set Fawr yn dweud wrthyf fod Lewis wedi 

disgleirio yn safle’r mewnwr eleni ac wedi sgorio sawl cais.  

Cefais yr anrhydedd o gynrychioli ein henwad yng Nghynhadledd Undeb yr Annibynwyr 

Cymraeg 2019 a gynhaliwyd yng nghapel Rhyd-y-main dydd Iau, Mehefin 13eg.  Cefais 

wahoddiad i fod yn bresennol yn eu Te Croeso a gynhaliwyd yn Neuadd y Pentref.  Yn 

bresennol `roedd cynrychiolydd o bob capel ac eglwys yn nhref Dolgellau a chawsom ni, ac 

uchel swyddogion yr Annibynwyr ein cyflwyno yn ein tro i’r gynulleidfa ac i’r Llywydd, sef 

y Parchedig Jill-Hailey Harries, gan y Parchedig Iwan Llewelyn Jones.  Cefais y fraint o 

rannu'r un bwrdd â’r Llywydd.  Wedi’r te croeso cafwyd gwasanaeth yng Nghapel Rhyd-y-

main. 

Trefnodd swyddogion y Gymdeithas Undebol i’r aelodau fynd  i chwarae bowls dan do yng 

Nghanolfan Hamdden Bro Ddyfi nos Iau, Mehefin 20fed ac wedyn cafwyd pryd o fwyd yn Y 

Llew Coch, Dinas Mawddwy.  Daeth amryw o aelodau yno a chafwyd amser hwyliog, braf 

ond er awr siomedigaeth, ni chafwyd medalau i’r enillwyr, fel cafodd ein cyfeillion yng 

Nghefn Rodyn yn ddiweddar! (Dim ond tynnu coes!).  Diolch i Mrs Mona Hughes a Mri 

David Richards a Delwyn Evans am drefnu’r digwyddiad. 

Ar  ran yr aelodau hoffwn ddiolch i bawb, yn enwedig y chwaer Eluned Williams, a 

gynorthwyodd gyda’r casgliad at Gymorth Cristnogol yn ddiweddar.  Casglwyd £2,229.13 

yn y dref a’r pentrefi cyfagos, cyfanswm anrhydeddus a oedd yn cymharu’n ffafriol â 

chyfanswm 2018. Diolch i bawb a gyfrannodd  ac i’r casglwyr am gerdded y strydoedd.  Y 

flwyddyn hon roedd Cymorth Cristnogol yn tynnu sylw at ofal mamau yn Sierra Leone, 

gwlad yng ngorllewin Affrica.  Mae Sierra Leone yn wlad dlawd ac mae llawer o 

fygythiadau i iechyd y trigolion, merched yn enwedig.  Mae nifer o ferched yn marw yn y 

wlad wrth roi genedigaeth, nifer o blant yn marw cyn cyrraedd eu pumed pen-blwydd, ac 

mae amcangyfrif bod 15,000 o famau wedi marw wrth roi genedigaeth ers yr argyfwng Ebola 

ym 2014.  Mae rhan helaeth o bentrefi’r wlad heb glinig iechyd, sy’n gwneud hi’n anodd i ferched cael gofal iechyd a 

sylw gan weithwyr iechyd.  I wella’r sefyllfa bydd Cymorth Cristnogol yn helpu cymunedau anghysbell i adeiladu 

clinigau, hyfforddi nyrsys i roi gofal pwysig a gwella hylendid, fel bod mamau a babanod yn fwy tebygol o wrthsefyll 

afiechydon.  Bydd Cymorth Cristnogol hefyd yn galw ar gefnogwyr i roi gwybod i’r llywodraeth y dylid dileu'r 

benthyciadau a gafodd y wlad i ymladd Ebola. 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â Mrs Ann Roberts, Gwelafon, a’r teulu yn eu profedigaeth o golli modryb. 

Anfonwn ein cofion at yr aelodau hynny sydd mewn cartrefi henoed ac i’r aelodau hynny sydd   DROSODD  
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OEDFAON MISOEDD GORFFENNAF / AWST 2019  

Dydd Sadwrn, Gorffennaf 6ed - 2.00 y prynhawn - Gwasanaeth byr i ddathlu tri chan mlwyddant geni Lewis Evan 

Dydd Sul, Gorffennaf  7fed – 10.00 y bore -  Uno yn y Tabernacl - Y Parchedig Euron Hughes 

Dydd  Sul,  Gorffennaf  14eg - 10.00 y bore  - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul,  Gorffennaf  21ain - 10.00 y bore - Y Parchedig David Owens,  Wrecsam 

Dydd Sul, Gorffennaf  28ain - 10.00 y bore - Y Parchedig Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog 

Dydd Sul, Awst 4ydd - 10.00 y bore - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Awst 11eg - 10.00 y bore - Y Parchedig Eifion Jones, Dinbych  

Dydd Sul, Awst 18fed - 10.00 y bore - Uno yn Ebeneser 

Dydd Sul, Awst 25ain - 10.00 y bore - Y Bnr Eurfryn Davies, Porthaethwy 

yn 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,  

             Henry M. Edwards (ar ran y Swyddogion) 

HELYNT Y CŴN - YMYRRAETH DDWYFOL ?  
Rydym wedi cael nifer o grwpiau yn ymweld â Salem ac o ganlyniad bu’n rhaid i mi wneud ychydig ymchwil. Fe 

roedd  `na gapel gan y Methodistiaid Calfinaidd ym mhen ucha’r dref yn y cyfnod 1789 - 1808. Capel hefo “llawr 

pridd a muriau plaen”.  Roedd yr achos yn llwyddiannus ac yn ystod y cyfnod dan sylw ychwanegwyd oriel neu ga-

leri i’r capel. Serch hynny, mae’n amlwg nad oedd y capel yn ddigon mawr ac felly roedd y swyddogion yn chwilio 

am ddarn o dir addas i adeiladu capel mwy. Doedden nhw ddim am i dirfeddianwyr lleol ddeall eu bod yn chwilio 

am dir neu byddai hynny wedi achosi i werth tir yn lleol gynyddu’n sylweddol.  Ar y 12fed o Fai 1808 llwyddwyd i 

brynu llain o dir, sef y tir y mae Salem yn sefyll arno heddiw. Mae hanes difyr i’r ocsiwn. Pan ddaeth y tir ar y 

farchnad roedd “y brodyr” am gadw’u diddordeb yn gyfrinachol. Cynhaliwyd yr ocsiwn mewn tŷ tafarn lleol. Aeth 

dau ŵr - masnachwyr lleol, Mr Pugh a Mr Jones i’r ocsiwn ac mae’n amlwg erbyn hynny fod si am eu diddordeb yn 

y tir ar led oherwydd roedd bidio go frwdfrydig am y tir, yn rhannol mae’n ymddangos er mwyn rhwystro’r Meth-

odistiaid rhag ei gael. Roedd Mr Pugh wedi bidio £235 o bunnoedd am y tir ac fe ddywedodd yr arwerthwr pe na bai 

cynnig uwch yn dod o fewn y deng munud canlynol byddai’r tir yn eiddo i Mr 

Pugh. Yn syth wedi iddo yngan y geiriau fe aeth dau gi yn yr ystafell i ffraeo a 

chwffio ac fe aeth y cynnwrf yma â sylw pawb ond Mr Pugh, a oedd yn cadw llygad 

barcud ar ei oriawr. Aeth deng munud ac yna chwarter awr heibio, a’r cŵn yn dal i 

ymladd. Dyma Mr Pugh yn atgoffa’r arwerthwr o’i addewid ac er mawr syndod cy-

tunodd yr arwerthwr fod y tir yn eiddo i Mr Pugh - roedd hynny yn destun dicter 

i’r boneddigion lleol. Dywedodd un wedi’r arwerthiant y byddai wedi rhoi can punt 

yn ychwanegol am y tir i’w rwystro rhag mynd i ddwylo'r Methodistiaid. Roedd 

ymyrraeth y cŵn yn cael ei weld fel “ymyriad dwyfol” sef “divine intervention”. Felly, y swm a dalwyd am y tir 

oedd £235 - roedd yn llain go helaeth o dir, dan gynnwys ble mae’r fynwent rŵan, y tŷ capel, yr ysgoldy a’r festri 

drws nesa, ynghyd â darn a werthwyd at y Rock Cottage. Dechreuwyd adeiladu’r capel yn syth ar roedd yn barod 

erbyn Mai 1809, blwyddyn ar ôl yr ocsiwn - camp ryfeddol, a dweud y gwir. Dywedir mai hwn oedd y capel mwyaf 

yng Ngwynedd ar y pryd. Gwerthwyd yr hen gapel, ynghyd â’r tai oedd yn perthyn iddo i’r Annibynwyr am £500. 

Tua’r cyfnod hwnnw ffurfiwyd eglwys gan yr Annibynwyr yn y dref. Bu’r ddau enwad yn cyd-addoli yn hen gapel y 

Methodistiaid am flwyddyn tra roedd Salem yn cael ei adeiladu. Wedi sefydlu’r capel aeth achos y Methodistiaid o 

nerth i nerth yn y dref. Cost adeiladu’r capel oedd £1500. Roedd y ddyled yn 1809 yn £980. Gorffennwyd talu’r 

ddyled yn 1833. Yn 1815 roedd 43 o feibion, 70 o ferched, cyfanswm o 113 aelod. Nifer cymharol isel pan 

feddyliwch chi fod y capel, yn ôl yr ystadegau swyddogol, yn gallu eistedd 700. Ond fe gynyddodd yn arw gydag 

amser, fel y dengys yr ystadegau canlynol -1876 – 361 cymunwyr (communicants) 614 aelodau’r Ysgol Sul, 900 o 

wrandawyr . Dwi’n meddwl fy mod i’n iawn yn dweud nad oedd yr organ bresennol yn rhan o’r adeilad gwreiddiol 

– fe welwch fod estyniad wedi’i adeiladu ar ei chyfer. Ychwnegwyd y  ddau gyntedd tua’r un adeg. 

Yn y flwyddyn 1877, sefydlwyd dwy eglwys Galfinaidd arall yn y dref, sef Bethel (cartref siop Spar a’r Swyddfa Bost 

erbyn hyn) a’r Eglwys Saesneg (sef cartref  y Theatr Fach y dyddiau hyn). 


