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Annwyl Gyfeillion, 

Braint i mi yw eich cyfarch drwy'r daflen fisol ar drothwy mis Mawrth ac ar drothwy dydd ein 

nawddsant. Dydi’r gwanwyn ond tair wythnos i ffwrdd ond beth sydd yn amlwg dros y 

blynyddoedd diwethaf yw’r ffaith bod y tywydd yn gyfnewidiol o fis i fis ac nid yw yn canlyn y 

patrymau disgwyliedig. Rydym wedi cael cyfnod o wyntoedd cryf a glaw trwm sydd wedi ef-

feithio, ymysg pethau eraill, ein gwasanaethau yn Salem ac eglwysi eraill y dref. Ar yr achlysur 

yma rydym wedi bod yn fwy ffodus o ran difrod i eiddo na rhai ar-

daloedd eraill i'r gogledd ac yn enwedig i'r de. Rydym yn dymuno yn dda i bawb sydd 

wedi dioddef yn y llifogydd difrifol ac yn gobeithio bydd tro ar fyd iddynt yn y 

dyfodol agos. 

Eleni rydym yn dathlu dydd ein nawddsant ar y Sul cyntaf ym mis Mawrth. Er nad oes 

tystiolaeth bod Dewi Sant wedi ymweld â gogledd orllewin Cymru mae ei ddylanwad 

yn gryf. Mae T. P.Ellis yn ei lyfr "Dolgellau a Llanelltud" a gyhoeddwyd yn 1928 yn 

nodi fod Dewi yn ddisgybl  i Illtyd Sant. Fe gyflwynwyd Cristionogaeth i ardal Dolgel-

lau gan genhadon o Gymru a Llydaw yn y bumed a’r chweched ganrif Oed Crist ac 

roedd Illtyd yn eu mysg. Wrth gwrs, mae eglwys a phentref Llanelltyd wedi eu henwi ar ei ôl. Mae’n bosib` mai 

mynach yn dilyn Illtyd Sant a adeiladodd yr eglwys gyntaf ar lannau’r Fawddach. Wedi hynny, fe sefydlwyd Abaty 

Cymer gan fynachod o Gwmhir yn 1198 a derbyniodd yr Abaty siarter gan Llywelyn Fawr yn 1209. Yn y cyfnod 

hwnnw sefydlwyd eglwys yn Nolgellau. Mae’r dystiolaeth gyntaf am fodolaeth eglwys yn Nolgellau yn mynd yn ôl i 

1253 ac i’w weld yn y "Norwich Taxatio" o dan y sillafiad "Dolkelew". Mae sôn amdani yn y "Taxatio Ecclesiastica" 

yn 1291 hefyd. Ar ôl cael ei ddefnyddio am ganrifoedd i wasanaethu ein harglwydd, Iesu Grist, cafodd yr hen adei-

lad ei ddymchwel yn 1716 i wneud lle i’r adeilad presennol, er bu addasiadau pellach yn 1809 a 1864. 

Rydym yn gyfarwydd â hanes y Crynwyr yn sefydlu achos yn lleol ac am dwf eglwysi anghydffurfiol y dre. Fe ag-

orwyd Capel Salem yn Mai 1809 ac ar ôl nifer o addasiadau fe gwblhawyd yr adeilad a welwn heddiw oddeutu 1893; 

mae adeilad presennol y Tabernacl yn dyddio o 1868, Ebeneser o 1880 a Judah o 1839 a 1928. Yn fwy diweddar, 

cwblhawyd yr eglwys Gatholig yn 1966. Mae crefydd Dewi Sant wedi ei sefydlu yn ddwfn yn ein tir ac yn ein 

diwylliant, ac mi fydd hynny yn parhau er bod y modd y caiff hynny ei adlewyrchu yn lleol ac yn y gymdeithas 

ehangach, yn mynd a dod ac yn newid dros y cenedlaethau. 

Erbyn heddiw mae Dydd Gŵyl Dewi yn ddathliad o Gymru a Chymreictod ac mae’r dathliadau yng Nghymru a thu 

hwnt yn dangos ein balchder tuag at ein gwlad â'n hiaith. Mae'n braf gweld dathliadau ledled y byd a hynny yn codi 

ymwybyddiaeth am ein diwylliant, gyda’r nod y bydd mwy yn teimlo fel yr awdur enwog J.R.R.Tolkein a ysgrifen-

nodd 

"Welsh is of this soil, this island, the senior language of the men of Britain and Welsh is beautiful" 
Rydym yn anfon ein cofion cynnes i bawb sydd dan anhwylder a’r rhai sydd yn gaeth i’w cartrefi. Rydym yn 

meddwl amdanoch i gyd. Rydym yn meddwl yn arbennig am Mrs Bet Griffth. Deallaf eich bod yn gwella’n raddol, 

Bet – gobeithio y cawn eich gweld yn ôl yn eich sedd yn Salem yn fuan. 

Rydym yn dymuno penblwydd hapus hwyr i Mrs Gwen Jones sydd wedi dathlu ei phenblwydd yn 101 ym mis 

Chwefror a dymuniadau gorau i’r aelodau a ffrindiau hynny sydd wedi dathlu achlysur arbennig yn ystod y mis 

bach. Mae ein chwaer yn y teulu Cristnogol, Mrs Eluned Williams o gapel Ebeneser, wedi penderfynu ymddeol, ar 

ôl blynyddoedd lawer o wasanaeth canmoladwy fel trefnydd y casgliad Cymorth Cristnogol blynyddol yn ardal Dol-

gellau. Mae Pwyllgor Cytun am ymdrechu i gael casglyddion newydd mewn nifer o ardaloedd, gan gynnwys Llan-

elltyd, Bontddu, Ganllwyd, Brithdir a Rhydymain. Os ydych yn barod i wirfoddoli  i gynorthwyo gyda’r gwaith 

pwysig yma, cysylltwch â Mr Terry Lloyd neu Mr Gareth Roberts. Mae Mrs Eluned Williams yn hapus i gefnogi 

unrhyw gasglyddion newydd trwy eu rhoi ar ben y ffordd, yn llythrennol! 

Hoffwn gloi gyda geiriau pwerus Lewis Valentine yn ei emyn "Gweddi dros Gymru" sydd erbyn heddiw wedi eu 

cysylltu â’r dôn "Finlandia" gan y cyfansoddwr o’r Ffindir, Jean Sibelius.                                         DROSODD 

Llun o eglwys Llanelltyd tua 1830 



 

OEDFAON MIS MAWRTH 2020  

Mawrth 1af, 10.00  y bore -  Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth 

Mawrth 8fed, 10.00 y bore - Y Parchedig Wyn Morris, Bow Street 

Mawrth 15fed, 10.00 y bore  - Y Bnr Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl 

Mawrth 22ain , 10.00 y bore  - Y Parchedig Aneurin Owen, Llansannan 

Mawrth 29ain, 10.00 y bore - Y Parchedig R.O. Roberts, Morfa Nefyn 

Y GYMDEITHAS  (yn Festri’r Tabernacl 7 o’r gloch yr hwyr) 

Mawrth 5ed  - Sosial Gŵyl Ddewi yng nghwmni Glesni Fflur a Gethin Fôn 

Tymor y Gymdeithas Ddiwylliannol 
Y mae misoedd y gaeaf yn prysur fynd heibio a chyn pen dim bydd Tymor y 

Gymdeithas Ddiwylliannol yn dirwyn i ben am flwyddyn arall. Nos Iau, 

Mawrth 5ed, yn unol â thraddodiad y Gymdeithas Undebol, cynhelir Sosial yn 

Festri’r Tabernacl i gloi’r tymor a bydd Glesni Fflur a Gethin Fôn yno i’ch 

ddidanu. Nid yw John Cadwaladr na minnau yn gallu bod yn bresennol yn y 

cyfarfodydd fel rheol oherwydd mae’n noson ymarfer Côr y Brythoniaid. 

Serch hynny, yn ôl yr adroddiadau rwyf wedi eu derbyn mae’r rhaglen wedi bod yn arbennig o ddiddorol 

eleni, gyda thair darlith hynod ddifyr yn ystod yr wythnosau diwethaf. Cyfeirio rwyf at “Maes y Magnelau”, 

sef testun Keith O’Brien (uchod), “Fy Nhaith i Rwanda”, testun Stephen Rowe ac 

“Ambell air, ambell berson”, testun Elfyn Pritchard (gweler dde). Gan ei bod 

hi’n hanner tymor a dim ymarfer côr y noson honno bu John a minnau yn ddi-

gon ffodus i allu mynychu sgwrs Elfyn Pritchard. Roedd yn noson arbennig o 

dda gydag Elfyn yn ein diddanu gyda hanesion difyr am amrywiol gymeriadau, 

rhai ohonynt yn adnabyddus ac eraill yn bobl gyffredin, gwerinwyr, sydd yn 

haeddu cael eu cofio, yn ôl Elfyn. Diolch i Mrs Mona Hughes a Mr David Rogers 

am drefnu rhaglen mor ddifyr. Os ydych eisiau bod yn bresennol yn y Sosial 

bydd angen i chi roi eich enw i Mona - a hynny yn o handi.     DW 

COGURDD 2020 
Fe gofiwch i Gwenno Meirion ennill cystadleuaeth CogUrdd Meirionnydd 

llynedd, gan fynd ymlaen i gymryd rhan y rownd derfynol. Wel, mae 

Gwenno wedi ail-adrodd y gamp, gan ennill Cogurdd Meirionnydd eto 

eleni, y tro hyn yn yr oedran Blwyddyn 10 i fyny a than 19oed. Y dasg a 

osodwyd oedd gwneud unai pryd sawrus neu bwdin ar y thema ‘Môr a 

Mynydd’ ac o fewn gwariant o £8.00. Gwneud pwdin, sef profiteroles gyda 

crème patissière halen y môr, saws siocled a saws ffrwythau’r mynydd oedd 

dewis Gwenno. Llongyfarchiadau i ti Gwenno a phob lwc yn y rownd 

derfynol a gynhelir dydd Mercher, Mai 27ain yn Eisteddfod Genedlaethol 

yr Urdd, Dinbych. Mae Gwenno yn edrych ymlaen yn arw at y gystadleu-

aeth oherwydd y beirniad fydd Beca Lyne-Pirkis, y gogyddes adnabyddes - 

mae Gwenno yn ffan mawr o Beca, ei llyfrau a’i rhaglenni teledu.   DW 

                                          Dros Gymru'n gwlad, O Dad, dyrchafwn gri,  
                                          y winllan wen a roed i'n gofal ni;  
                                          d'amddiffyn cryf a'i cadwo'n ffyddlon byth,  
                                          a boed i'r gwir a'r glân gael ynddi nyth;  
                                         er mwyn dy Fab a'i prynodd iddo'i hun,  
                                          O crea hi yn Gymru ar dy lun. 
                                Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi i gyd, 

                                      Yn gywir 

                                            Peter Jones (ar ran y swyddogion) 


