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Annwyl ffrindiau, 

Feddylies i erioed ychydig fisoedd yn ôl, pan dderbyniais restr trefn ysgrifennu’r daflen 

fisol gan ein cyfaill Dwyryd Williams, y buaswn yn ein cyfarch o dan y fath amgylchi-

adau. Mae’r geiriau COVID-19, y feirws Corona, hunan-ynysu a chilio cymdeithasol 

bellach yn gyfarwydd i ni i gyd wrth i bob un ohonom wynebu her y sefyllfa ddyrys 

yma. Yn  ystod y cyfnod hwn nid oes hawl gennym gynnal oedfaon yn ôl ein harfer,  na 

chwaith agor y capel i aelodau gael cyfnod tawel i fyfyrio fel roeddem wedi gobeithio.  Rwyf wedi aros 

cyhyd a phosib cyn mynd ati i lunio’r daflen am ddau reswm - i sicrhau fod unrhyw wybodaeth a roddir mor 

gyfredol â phosib, ac yn ail beth, rhaid cyfaddef nad yw’n lythyr hawdd i’w ysgrifennu.  Yn ogystal, efallai bydd 

danfon y daflen yn fwy heriol na’r arfer gan fod nifer o’n dosbarthwyr ffyddlon dros oed yr addewid ac yn cael eu 

cynghori i aros gartref os yn bosib, a’r gweddill ohonom ond i gael mynd allan unwaith y dydd. Maddeuwch i ni, 

felly, os yw’r daflen wedi cymryd ychydig hwy na’r arfer i’ch cyrraedd. 

Mae’r cyfryngau yn llawn o fanylion brawychus a hawdd yw canolbwyntio ar y ffeithiau hyn.  Ac mae’n wir - mae 

gan bob un ohonom ran i chwarae i gadw ni’n hunain a’r gymuned ehangach yn ddiogel drwy ddilyn y canllawiau a 

osodwyd. Mae darogan y gall y sefyllfa barhau am wythnosau lawer ac fe fydd yn heriol i bawb, ond efallai fwy felly 

i rai sy’n byw ar ben eu hunain. Ond dylsem geisio canolbwyntio ar y positif;  wrth gydymdeimlo â theuluoedd sydd 

wedi colli anwyliaid i’r aflwy` `ma,  rhaid cofio bod y niferoedd sydd yn goroesi yn llawer iawn uwch.  Mae’r 

gweithwyr allweddol mewn sawl maes yn rhoi o’u gorau i drin y cleifion a gofalu am y bregus mewn cymdeithas ac 

mae ein dyled yn fawr iddynt. Gwelwyd nifer fechan o bobl hunanol yn rhuthro i’r siopa gan glirio nwyddau di-ri a 

hyd yn oed ffraeo dros bapur tŷ bach, ond clywsom hefyd am sawl gweithred gymwynasgar a chyfeillgar  ledled 

gwlad. Ac yng nghanol yr holl newyddion digalon, mae’n braf gweld bod yr ysbryd gymunedol yn fyw ac yn iach 

ymysg aelodau Salem a Dolgellau gyfan.  Diolch i’r criw hynny (Dwyryd yn eu mysg) sydd wedi gweithio’n ddi-

flino i greu system gefnogi gan sicrhau bod nifer o wirfoddolwyr ar gael i negesa ar eich rhan, neu hyd yn oed i 

sgwrsio ben arall y ffôn os byddwch yn teimlo’n unig. Rhag ofn nad ydych eisioes wedi gweld y manylion cyswllt, 

gellir eu gweld ar gefn y daflen. 

Tybed faint ohonoch fu’n gwylio oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol gyda’r Parchedig John Gwilym Jones fore 

Sul, Mawrth 29ain? Neges amserol i ni oll - os na chawsoch gyfle a bod gennych fynediad i’r we,  mae’n werth 

chwilio amdani ar S4C Clic neu’r iplayer. Dull arall, os oes gennych deledu lloeren, yw chwilio am raglenni S4C ar 

“Catch Up”.  Fe ddarlledir oedfa bob bore Sul am 11.00 yn ystod yr wythnosau nesa felly cofiwch amdani. 

Cyrhaeddodd ein Hadroddiad Blynyddol o’r wasg - gwn fod nifer ohonynt wedi’u dosbarthu ond fel yn hanes y 

daflen byddwch yn amyneddgar os na ddaeth i law hyd yma.  Mae cryn dipyn o waith yn mynd i’w rhoi at ei gilydd, 

ond mae’n ddyled fwyaf i Mr Dwyryd Williams, ein hysgrifennydd gweithgar.  Diolch o waelod calon i ti Dwyryd. 

Rydym yn ffodus yn Salem - tîm  `da ni ac mae pawb yn chwarae’i ran, ac yn cefnogi’n gilydd.  O’m rhan i, 

roeddwn wedi gobeithio defnyddio cyfrwng y daflen  yma i esbonio ychydig ar sut mae’ch cyfraniad ariannol chi yn 

cael ei ddefnyddio gennym. Ond mae llawer o bethau pwysicach i’w hystyried ar hyn o bryd ac fe gaf gyfle eto i 

wneud hyn. 

Anfonwn ein cofion at y rhai sy’n gaeth i’w cartref neu gartrefi gofal;  yn anffodus nid oes posib i ni ddod i ymweld 

â chi ar hyn o bryd ond rydych yn ein meddyliau’n gyson. 

Rhyfedd iawn fydd Gŵyl y Pasg eleni. Ond er na fydd y miloedd yn tyrru, yn ôl eu harfer, i wrando ar y Pab yn 

pregethu yn Rhufain, ac na chawn ninnau gyfle i gyd-lawenhau a dathlu atgyfodiad ein hannwyl Iesu Grist ar fore’r 

trydydd dydd, erys neges y Pasg yn ddigyfnewid.   Fel dywedodd Iesu yn Ioan 11: 25-26 “Myfi yw’r atgyfodiad a’r 

bywyd. Pwy bynnag sy’n credu yno fi, er iddo farw, fe fydd byw; a phob un sy’n byw ac yn credu ynof fi, ni bydd 

marw byth”.  Wrth fwrdd y Cymun, mae nifer fawr o bregethwyr yn gorffen drwy ddyfynnu “Nid oes bellach fwy 

i’w ddweud, ond mae llawer i’w wneud”.  Casglodd yr Iesu ddisgyblion o’i amgylch a’u hanfon allan i weithio a 

lledaenu ei neges. Bellach ni yw’r gweithwyr hynny -  fel dywed Robin Gwyndaf yn ei emyn              DROSODD 



 

Gwn am dy weithredoedd, dy gariad, dy ffydd, dy wasanaeth, dy ddyfal-
barhad, a gwn fod dy weithredoedd diwethaf yn fwy lluosog na'r rhai cyn-
taf.                                                                                                     Datguddiad 2:19 
Gobeithio eich bod chi i gyd yn llwyddo i ymdopi yn ystod yr  argyfwng 

Covid-19 `ma sydd wedi newid ein bywydau ni yn llwyr mewn byr amser. Os 

ydych yn gorfod hunan-ynysu, am ba bynnag reswm, mae yna gymorth parod 

ar gael i drigolion Dolgellau a'r pentrefi cyfagos – mae John eisoes wedi 

cyfeirio at hyn yn ei lythyr canmoladwy. Pan ddechreuodd yr argyfwng wae-

thygu, bythefnos neu dair wythnos yn ôl bellach, fe sefydlwyd Grŵp ar Face-

Book dan y teitl hirwyntog Cymorth Corona Ardal Dolgellau a Dinas 
Mawddwy Corona Help Group. Sefydlwyd y dudalen gan Euron Hughes. Ry-

dym yn arfer ei  gydnabod dan y teitl y Parchedig Euron Hughes ond mae’n 

cyflawni ei rôl o fewn y Grŵp fel unigolyn ac nid fel gweinidog. Fe ymunodd 

nifer ohonom ag Euron er mwyn sicrhau fod y Grŵp yn ehangu ac yn dat-

blygu er mwyn cynnig cymorth i’r  bobl hynny yn ein cymdogaeth sydd ddim 

yn rhydd i fynd a dod fel maent wedi arfer ei wneud. Oherwydd y cyfyngiadau ar symud, ni all rhai pobl fynd 

i siopa am fwyd a nwyddau eraill ac mae nôl presgripsiwn o’r fferyllfa yr un mor broblemus. Er mwyn gosod 

sylfaen gadarn i’r Grŵp sefydlwyd Pwyllgor Diogelu - aelodau’r Pwyllgor yw Euron Hughes, Tim Webb, Ste-

phen Rowe, Delyth Griffiths (Dinas Mawddwy), Carole Evans (Gweithwraig Gymdeithasol) a minnau. Rydym 

yn anelu i gyfarfod dwywaith yr wythnos trwy Skype ar y cyfrifiadur, hynny er mwyn asesu’r sefyllfa ac i 

ystyried unrhyw gamre newydd sydd angen eu cymryd. Yn fuan yn ein hymgyrch cynhyrchwyd a 

dosbarthwyd posteri a thaflenni gwybodaeth i lefydd amlwg megis siopau, fferyllfeydd, y feddygfa ac hefyd ar 

y we. Cawsom gymorth gwerthfawr gan nifer o bostmyn lleol hefyd. Cynhyrchwyd canllawiau “Gweithio yn 

ddiogel” ar gyfer ein gwirfoddolwyr. Erbyn hyn mae gan y Grŵp chwech o gydlynwyr, pob un â thystysgrif 

DBS, a dros pedwar deg a phump  o wirfoddolwyr.  Mae’r cydlynwyr yn derbyn ceisiadau am gymorth trwy 

gyfrwng galwadau ffôn a naill ai yn delio â nhw eu hunain neu yn eu cyfeirio i sylw un o’r gwirfoddolwyr. Y 

tasgau mwyaf cyffredin yw siopa neu nôl presgripsiwn, ond mae gennym wirfoddolwyr hefyd sydd sydd ar 

gael ar ben arall y ffôn i gael sgwrs hefo pobl sydd yn unig neu’n bryderus, Mrs Mona Hughes yn eu mysg. Fel 

y gwyddoch, nid yw silffoedd ein siopau mor llawn ag arfer ac felly nid oes sicrwydd bod popeth sydd ar y 

rhestr siopa ar gael, ond dyna ni, ni all ein gwirfoddolwyr wneud dim am hynny - maent yn siŵr o wneud eu 

gorau. Fe welwch gopi o’r poster uchod ac arno rifau ffôn ein cydlynwyr. Pe baech angen cymorth gallwch fy 

ffonio - mae fy rhif ar y poster, sef  07707806695 neu gallwch fy ffonio ar 01341 423 494. Byddai John a/neu 

Llinos Cadwaladr yr un mor barod i’ch cynorthwyo gan eu bod ymysg ein gwirfoddolwyr (01341 423 741). 

Rydym yn mawr obeithio mai gwella gwnaiff y sefyllfa ac nid gwaethygu ond mae yna bosibilrwydd go iawn 

y bydd mwy a mwy ohonom yn gorfod hunan-ynysu a phe bai hynny’n digwydd bydd gwaith ein gwirfod-

dolwyr yn cynyddu. Mae’r argyfwng yma wedi dangos y gorau a’r gwaethaf mewn pobl. Mae miloedd o bobl 

yn mentro eu hiechyd, yn wir eu bywydau, yn ddyddiol yn ein hysbytai, cartrefi gofal a’n siopau er mwyn 

gofalu am y gweddill ohonom - mae eu parodrwydd i wasanaethu yn hollol glodwiw ac mae angen manteisio 

ar bob cyfle i ddiolch iddynt ac i fynegi ein gwerthfawrogiad. Ar y llaw arall, mae gennych bobl hunanol sydd 

yn ymddwyn mewn modd hollol anghyfrifol a chywilyddus trwy wagu silffoedd ein siopau neu trwy heidio 

o’u cartrefi i lefydd megis Eryri, Cernyw a’n trefi glan môr, gan roi straen ychwanegol ar ein cyfleusterau a 

chynyddu’r perygl y bydd y firws yn ymledu. Mae’n anodd amgyffred y fath ymddygiad dwl a hunanol. 

Gobeithio’n wir y daw haul ar fryn yn fuan a chawn ailymgynnull yn ein Salem hoff. 

(864 yng Nghaneuon Ffydd) 

“rho in weld nad oes i ti na thraed na dwylo ond ein traed a’n dwylo ni”  
Neges arall i ni gan yr Iesu oedd “Carwch eich gilydd”.  Gadewch i’n gweithredoedd ddangos yn awr, fwy nag 

erioed, ein bod yn ceisio dilyn ôl troed yr Iesu.  Ceisiwn gofio ei eiriau a gwneud ein gorau dros eraill tra’n 

cofio hefyd i gymeryd amser i edrych ar ôl ni’n hunain.  Byddwch ddiogel bawb a chofion anwylaf iawn atoch 

gan Llinos a minnau. 

                      Yn gywir,  

                   John Cadwaladr (ar ran y swyddogion) 


