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Annwyl gyfeillion, 

Braint i mi yw eich cyfarch drwy'r daflen fisol. 

Rydym wedi cyrraedd tymor yr hydref a hynny yn swyddogol. Cafwyd dyddiau braf yn nyddiau cynnar mis Medi 

ond erbyn yr 21ain, roedd yn debycach i’r hyn y disgwyliwn yr amser yma o’r flwyddyn, sef cyfnewidiol. 

Yn ystod yr haf mi dreuliodd June a minnau amser yn Swydd Caerlŷr ac mi ae-

thom i ymweld â maes brwydr Bosworth, rhyw ugain milltir i'r gorllewin o ddi-

nas Caerlŷr, a hefyd i weld y man ble y darganfuwyd gweddillion y brenin 

Rhisiart III, a’i fedd heddiw. Mi gofiwch mai ym Mosworth y trechwyd Rhisiart 

gan Harri Tudur ym mis Awst 1485. Cludwyd ei gorff i Gaerlŷr ac fe’i claddwyd 

yn ddiseremoni yn eglwys Greyfriars. Darganfuwyd ei gorff ym mis Medi 2012, 

dros bum can mlynedd yn ddiweddarach, o dan faes parcio. Heddiw, mae ei 

weddillion yn gorwedd yn eglwys Caerlŷr ac yn denu nifer o ymwelwyr. Mae’r 

cysylltiadau gyda Chymru yn amlwg -  mae gwreiddiau Harri Tudur yn sir Fôn 

ac fe’i ganwyd yng Nghastell Penfro. Mae'r ddraig goch sy’n hedfan dros faes y 

gad yn adlewyrchu’r cysylltiadau hynny. Er bod dadl ynglŷn â gwerth y fud-

dugoliaeth yma i Gymru, rhaid cydnabod mai Elizabeth 1, ei wyres, a 

orchmynnodd i'r Cymry gael y Beibl yn eu hiaith eu hunain. 

Yn ystod yr ymweliad, mi aethom dros y ffin i swydd Warwick, i dref Nunea-

ton, lle mae cerflun (gweler chwith) er cof am George Eliot, awdur "The Mill on 

the Floss" a "Middlemarch", ymysg nofelau eraill. Fe’i ganwyd hi yn Nhachwedd 

1819, dau gant o flynyddoedd yn ôl a’i henw cywir oedd Mary Ann Evans. Yn y 

cyfnod hwnnw doedd y cyhoedd ddim yn barod  i dderbyn nofelau angerddol wedi eu hysgrifennu gan fenywod ac 

felly, yn yr un modd â’r chwiorydd Bronte, roedd yn ysgrifennu dan ffugenw. Roedd yn awdures cyn ei hamser ac 

yn haeddu ei chofio a’i dathlu. A ydych chi yn cofio ffugenwau Emily, Ann a Charlotte Bronte? Yr ateb yw Currer 

Bell, Acton Bell ac Ellis Bell. Mae'r cliw i ba enw sydd yn perthyn i ba chwaer ym mhrif lythrennau'r enwau ffug. 

Erbyn heddiw mae’r awduresau hyn mor boblogaidd, os nad yn fwy poblogaidd, na’n hawduron gwrywaidd amlwg, 

ac mae hynny i’w groesawu a’i ddathlu. 

Dwi’n siwr eich bod, fel finnau, yn gwylio Cwpan Rygbi'r Byd ar y teledu. Yn wir, mae un neu ddau gyd aelod ffo-

dus wedi teithio i Siapan i ddilyn y twrnamaint. Mae’r tymor rygbi a phêl-droed wedi ail gychwyn ar y Marian a’r 

criced wedi dod i ben am dymor arall. Mi rydym yn ffodus iawn yn Nolgellau i  gael adnodd mor arbennig, sef 

caeau'r Marian, a roddwyd i’r dref trwy ymddiriedolaeth ym 1811. Mae wedi cael ei ddefnyddio gan nifer o glybiau 

chwaraeon a mudiadau eraill ers degawdau. Mae’r "Cockpit" neu’r talwrn hanesyddol yn dal yn amlwg ar y cae 

criced ac mae `na faes Bowlio o’r unfed ganrif ar bymtheg o dan y maes parcio. Mae Clwb Rygbi Dolgellau, neu yn 

swyddogol, Clwb Rygbi Hen Ramadegwyr Dolgellau, bron yn saith deg mlwydd oed ac mi agorwyd y Clwb, y pen-

cadlys presennol, ddeugain mlynedd yn ôl, ym mis Medi 1979. Cafodd ysgrifennydd ein capel y fraint o chwarae yn 

y gêm agoriadol i ddathlu’r achlysur, hynny yn erbyn Aberystwyth. 

Mi welwn o’r Marian y coed yn paratoi am y gaeaf. Rwy’n mwynhau teithio trwy ddyffryn Dulas tua Machynlleth 

ac yn ôl, gan weld y tirlun amryliw yn newid yn ddyddiol. Wrth deithio drwy Gorris Uchaf rwy’n meddwl am ein 

diweddar gyfaill annwyl, Mr Gwynfor Jones. Mi gefais y fraint o eistedd wrth ymyl Gwynfor yn y ... DROSODD 

OEDFAON MIS HYDREF 2019  

Dydd Sul, 6ed  - 10.00 y bore - Y Parchedig Ddr John Tudno Williams, Aberystwyth - Oedfa Gymun 

Dydd Sul 13 eg - 10.00 y bore  - Diolchgarwch  

Yn ôl ein harfer, derbynnir bwydydd a nwyddau addas ar gyfer y Banc Bwyd - gweler drosodd  
Dydd  Sul , 20fed  - 10.00 y bore  - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy 

Dydd Sul, 27ain - 10.00 y bore - Uno yn y Tabernacl 



 

DERBYN CYFLAWN AELOD NEWYDD 

Dydd Sul, Medi 1af derbyniwyd gŵr ifanc sydd yn adnabyddus i’r 

rhan fwyaf ohonom, yn gyflawn aelod o eglwys Iesu Grist yn Salem. 

Ei enw, wrth gwrs, yw Owain Merion Edwards, sef mab Rhiell Elid-

ir a Meirion Edwards ac ŵyr y Parchedig Ddr a Mrs Goronwy Prys 

Owen, Y Bala. Bu Owain a Gwenno, ei chwaer, yn aelodau ffyddlon 

iawn o’r ysgol Sul yn Salem am flynyddoedd lawer ac mae’r ddau 

ohonynt yn parhau yn barod iawn i’n cynorthwyo pan fyddwn an-

gen rhywun i gymryd rhan mewn oedfa. Yn ystod mis Gorffennaf 

cyfarfu Owain a minnau ar sawl achlysur er mwyn trin a thrafod 

hanfodion ein ffydd fel Cristnogion. Roedd yn orchwyl bleserus i mi 

gan fy mod yn mwynhau seiadu a chredaf fod Owain wedi mwyn-

hau’r profiad hefyd.  

Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd,  oedd yn gweinyddu 

yn yr oedfa ac fe ddarllenwyd 1 Corinthiaid 12: 12-27 gan Rhiell ac 

fe lediodd Gwenno emyn rhif 49. Yn ystod yr oedfa cyflwynwyd 

tystysgrif i Owain ac mewn oedfa bythefnos yn ddiweddarach 

cyflwynwyd Beibl Cymraeg Newydd iddo, yn unol â’i ddymuniad. 

Mae’r Beibl yn un hardd, gyda chlawr brown a mynegair defnyddiol 

iawn. Dymunwn yn dda i Owain a fydd, erbyn i chi derbyn y llythyr 

hwn, wedi cyrraedd Prifysgol Caerhirfryn (Lancaster) ble y bydd yn 

dilyn cwrs gradd mewn Hanes. Mae’n amlwg ei fod yn rhannu 

diddordeb ei daid yn y pwnc.                                                     DW                  

capel am nifer o flynyddoedd. Roedd wrth ei fodd yn sgwrsio am y dyffryn, y capel yng Nghorris Uchaf a Band Pres 

Corris. Roedd Gwynfor yn un o selogion y Capel ac mae bwlch mawr ar ei ôl. Rydym yn meddwl am ac yn dymuno 

pob bendith i  Mrs Jones, y merched a gweddill y teulu. 

Rydym yn anfon ein cofion cynnes i bawb sydd o dan anhwylder a'r rhai sydd yn gaeth i’w cartrefi. Rydym yn 

meddwl amdanoch  i gyd. Rydym yn dymuno yn dda i Mr Eifion Owen sydd, bellach, wedi ymgartrefu yng nghar-

tref nyrsio Bodawen, Porthmadog, a hefyd i Mrs Ann Osmond Jones sydd wedi ymgartrefu yng Nghefn Rodyn Dol-

gellau dros fisoedd yr hydref a'r gaeaf. 

Hoffwn gloi gyda geiriau amserol Tecwyn Owen mewn emyn a gyhoeddwyd yn rhaglen Cymanfaoedd Canu, 2010-

2011.                              Ti Iesu, ein haf a chynhaeaf ein gwaith, 
                                       llafuriaist dy hunan drwy gydol y daith; 
                                       bydd eto yn gymorth er gwanned ein ffydd 
                                       I gynnull i'th winllan hyd derfyn y dydd. 
   Yn gywir, 

    Peter Jones ( Ar ran y swyddogion) 

RHODDION AR GYFER EIN HOEDFA DIOLCHGARWCH  
Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn y drefn arferol o ddod â bwydydd addas ar gyfer y Banc Bwyd lleol, os 
gwelwch yn dda. Dyma i chi awgrymiadau - Llaeth (UHT neu powdr, siwgr (500g), sudd ffrwythau
(carton), cawl(tun neu sych), sawsys pasta, pwdin sbwng(tun), tomatos(tun), pwdin reis (tun), bisgedi, 
grawnfwydydd, bagiau te, coffi parod, tatws stwmp (sych), reis, pasta, cigoedd/pysgod tun, ffrwythau 
(tun), jam, hylifau golchi/glanhau, sebon, papur tŷ bach, nwyddau hylendid personol babanod a merched. 

GAIR O DDIOLCH 
Yn ystod mis Medi cynhaliwyd dau gyfarfod yn Salem dan nawdd sefydliadau allanol, sef Henaduriaeth 
Gorllewin Gwynedd a Chyfarfod Cenhadol Chwiorydd  Gorllewin Meirionnydd. Hoffwn ddiolch i’r aelod-
au hynny a gynorthwyodd gyda’r trefniadau neu a gymerodd ran yn ystod y cyfarfodydd. Diolch i Mrs 
Ann Roberts am gydlynnu’r trefniadau ac i bawb a ddarparodd luniaeth ar gyfer yr ymwelwyr.  DW 


