
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN MIS RHAGFYR 2020 

Rhifyn 222 

Annwyl Ffrindiau, 

Ymfalchïaf o gael rhannu gair â chi i gyd yn y cyflwyniad hwn.  Ia, dyma 

ni eto ym mis Rhagfyr a blwyddyn gron wedi ei chwblhau yn nhrefn cal-

endar Julian a Gregorian.  Dyma yr olaf o’r saith mis sy’n cynnwys 31 o 

ddyddiau. Wyddoch chi ferched, mai Ziron, Tanzanite neu Turquoise yw 

cerrig geni y mis - cerrig glas y rhan fwyaf ohonynt a thybiaf y gwnaent 

anrheg arbennig y Nadolig yma.  Ond peidiwch â dweud na chyfaddef mai 

y fi sydd wedi dweud. 

Wel, rydym ar drothwy amser pwysig iawn yn nhrefn yr Eglwys.  Cofiwn am enedigaeth Iesu Grist mewn 

amgylchiadau llwm iawn ar, neu o gwmpas y 25ain o Ragfyr - hyd y gwyddom.  Cawn ei glodfori ymysg bili-

ynau o bobol ar draws y byd a diolch am berthyn. Gofala Duw a Thad pob dawn yn dyner iawn amdanom - ie 

hyd yn oed yn ystod cyfnod y Covid yma. 

Cyfrifoldeb Dorothy a minnau ar eich rhan yn Salem yw ymweld ym mis Tachwedd bob blwyddyn.  Eleni 

wrth gwrs ni allem wneud hynny wyneb yn wyneb.  Serch hynny rydym wedi medru cysylltu â nifer ar y ffôn 

ac wedi cael sgyrsiau arbennig.  Fel un teulu mawr mae pawb yn meddwl ac yn cofio at ei gilydd a ninnau sy’n 

medru mynychu gwasanaethau yn Salem yn anfon ein cofion a’n cariad atynt, bob un yn ddieithriad. 

Rydym yn anfon ein dymuniadau gorau am wellhad llwyr a buan i Mrs Jean Roberts, Hafod, Bontddu sydd 

bellach adref ar ôl treulio amser pryderus yn yr ysbyty yn Aberystwyth.  Deallaf hefyd fod Miss Megan Rich-

ards wedi cael anffawd gan dorri ei choes ond ei bod bellach, ar ôl treulio cyfnod yn yr ysbyty, wedi cael 

dychwelyd i’w chartref yng Nghefn Rodyn.  Rydym yn falch eich bod yn gwella, Miss Richards. 

Cofiwn am Aelwyn Gomer Roberts sydd wedi colli chwaer  sef Morfudd Roberts, Y Bala.  Mae eraill hefyd 

wedi colli teulu estynedig.  Anfonwn ein cydymdeimlad atynt i gyd. 

Rydym fel swyddogion wedi addo ceisio trefnu o leiaf ddau wasanaeth bob mis a gyda chymorth Dwyryd yn 

arbennig, mae hyn wedi digwydd.  Mae ein diolch yn fawr iddo. Rydym hefyd fel swyddogion yn cyfarfod yn 

rheolaidd drwy gyfrwng Zoom.  Fe welwch yn y daflen hon drefn y gwasanaethau ar gyfer Rhagfyr ac 

edrychwn ymlaen at eich croesawu o fewn cyfyngiadau Covid.  Fe allaf eich sicrhau fod popeth wedi gweithio 

yn ardderchog hyd yma. 

Fel Cristnogion - cofiwn 

 

Credwn yn Nuw, Dad Hollalluog 

Credwn yn Iesu Grist 

Credwn yn yr Ysbryd Glan 

Credwn yn yr Eglwys 

Credwn mai diben pennaf dyn yw gogoneddu Duw a’i fwynhau byth ac yn dragywydd 

                 Bendithion y Nadolig i chi i gyd. 

                                  Gerallt (ar ran y swyddogion) 

OEDFAON MIS RHAGFYR  2020  

Rhagfyr 6ed  – Dim oedfa  

Rhagfyr 13eg  - 10.00 y bore  - Y Bnr Andrew Settatree, Caeathro, Caernarfon 

Rhagfyr 20fed  - 10.00 y bore  - Oedfa Naws y Nadolig yng nghwmni y Parchedig Patrick Slattery 

Rhagfyr 25ain - Bore Nadolig - 9.30 y bore - Oedfa Gymun dan arweiniad y Parchedig Patrick Slattery 

Rhagfyr  27ain - Dim oedfa 



                                                         ANFONAF ANGEL 

Dydd Sul, Tachwedd 22ain daeth Llywydd y Gymanfa Gyffredinol, sef y Parchedig Marcus Rob-

inson, atom i’n harwain mewn addoliad ac fe gawsom oedfa fendithiol dan ei arweiniad. Soniodd 

yn ei bregeth am yr hanesion yn y Beibl ble y rhagfynegir dyfodiad y Meseia. Hynny wrth gwrs, 

yn ein harwain i gyfeiriad Gŵyl y Geni. Canolbwyntiodd ar yr  hanesion a geir yn Efengyl Luc 

1:5-56, sef hanes Sachareias a’i wraig Elisabeth, sef cyfnither Mair, mam yr Iesu, â’r ymwneud a fu 

rhwng Elisabeth a Mair. Yn yr hanesion hyn ceir llawer o sôn am angylion, angel yn ymweld â Sachareias ac 

yna yr archangel Gabriel yn ymweld â Mair. Daw’r gair angel o’r gair Lladin angelus sef negesydd. 

Cynrychiolir angylion trwy'r Beibl Cristnogol fel bodau ysbrydol, a’u rôl oedd bod yn ddolen gyswllt rhwng 

Duw a dyn. Mae’n debyg mai’r term Saesneg cyfarwydd y dyddiau hyn fyddai “go-between”. `Dwn i ddim 

amdanoch chi ond rhaid cyfaddef mai’r darlun o angel sydd yn parhau yn fy meddwl yw’r portread a geir 

mewn dramâu Nadolig Ysgol Sul neu ysgol. Mae’n siwr mai fel hyn yr ydym yn gweld angylion oherwydd mai 

felly mae’r arlunwyr mawr megis Raphael, Botticelli a Ferrari (gweler isod) wedi eu portreadu. Y cwestiwn 

sydd yn codi yw pam fod arlunwyr wedi eu portreadu gydag adenydd? Mae’n siwr mai’r cyfeiriadau Beiblaidd 

canlynol roddodd yr ysbrydoliaeth iddynt: 

Exodus 25:20 Y mae dwy adain y cerwbiaid i fod ar led, fel eu 

bod yn gorchuddio'r drugareddfa; 

Eseciel 1:5-6  Ac o'i ganol daeth ffurf pedwar creadur, a'u 

hymddangosiad fel hyn: yr oeddent ar ddull dynol,  gyda phed-

war wyneb a phedair adain i bob un ohonynt; 

Eseia 6:2  Uwchlaw yr oedd seraffiaid i weini arno, pob un â 

chwech adain, dwy i guddio'r wyneb, dwy i guddio'r traed, a 

dwy i ehedeg.  

Ond cofiwch, hwyrach eich bod chi wedi cwrdd ag angel neu 

angylion yn ystod yr argyfwng presennol a heb sylweddoli 

hynny, synnwn i fawr. Y mae'r  ail adnod yn Hebreaid 13 yn 

datgan “Peidiwch ag anghofio lletygarwch, oherwydd trwyddo y 

mae rhai, heb wybod hynny, wedi rhoi llety i angylion.” DW 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR JOHN CADWALADR 

Bydd llyfrau'r Eglwys yn cau ar yr 20fed o Ionawr, felly os nad ydych wedi cael cyfle i 

gyfrannu hyd yma, nid yw'n rhy hwyr. Yn anffodus ychydig o wasanaethau gynhaliwyd eleni 

oherwydd y pandemig ond nid yw hyn wedi effeithio ar ein treuliau i gynnal yr Eglwys a'r adeiladau. Os hof-

fech gysylltu ynglŷn â'ch cyfraniad, fy rhif ffôn yw 01341 423741. O ganlyniad i'r haint, mae rhai wrth reswm, 

yn anhapus i fynychu llefydd cyhoeddus a phetai’n well gennych anfon siec fy nghyfeiriad yw :- Cefnydd, 

Ffordd Pencefn, Dolgellau LL40 2YP.  Diolch am eich cydweithrediad. Cadwch yn saff.  JC 

Diolch 

                                                                         DATHLU BEIBL 1620 

Wrth i 2020 ddirwyn i ben siom yw cofnodi nad oedd modd, oherwydd yr argyfwng sydd wedi ein llethu ers 

mis Mawrth diwethaf, i roi sylw haeddiannol i bedwar can mlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620. Cyfeiriwyd at y 

Beibl hwnnw yn y gorffennol fel Beibl Richard Parry, sef Esgob Llanelwy ar y pryd, ond bellach cydnabyddir 

mai’r Dr John Davies, Mallwyd a oedd yn bennaf gyfrifol am y gwaith o ddiwygio Beibl 

William Morgan a gyhoeddwyd yn 1588. Teg yw nodi mai y Beibl hwnnw, nid y Beibl 

William Morgan gwreiddiol buom yn ei ddefnyddio hyd nes cael y Beibl Cymraeg 

Newydd yn 1988. Disgrifir Dr John Davies (1567-1644) fel “Ysgolhaig, geiriadurwr, 

awdur a gweinidog”. Yn ddi-os, roedd yn un o’r ysgolheigion mwyaf yn hanes ein 

cenedl. Treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yn rheithor ym Mallwyd ac fe adroddir ei hanes 

yn nofel gampus y diweddar Barchedig Gwynn ap Gwilym, sef  “Sgythia” a gyhoeddwyd 

yn 2019. Beibl John Davies sydd wedi cyflwyno nifer o eiriau Cymraeg i'n geirfa - 

geiriau fel amhurdeb, ariangarwch, blasusfwyd, caniedydd, coelgrefydd, chwithig (yn yr 

ystyr llaw chwith), dealltwriaeth, difater, dudew, dyfalbarhau, efengylaidd, elusengar, 

ffansïo, glanhawr, prydlon, pwrpasol ac ymateb.                                                                  

Cerflun o Dr John 

Davies yn Eglwys 

Llanelwy 



                                                       PRYD OEDD NADOLIG?  Myfyrdod gan y Parchedig Patrick Slattery 

Rydym yn cydnabod bydd Nadolig yn hollol wahanol i bawb eleni oherwydd cyfyngiadau Cofid 19.Ond  

mae’n debyg eich bod fel finnau yn edrych ymlaen at Ŵyl Nadolig. Byddai’n edrych ymlaen at wledda a 

hamddena, cysylltu â ffrindiau a theulu. A disgwyl rhywbeth annisgwyl, rhyw syrpreis, fydd yn coroni’r Ŵyl. 

Mae’r Nadolig o’r cychwyn yn llawn rhyfeddodau, gŵyl yr annisgwyl. Ond pryd oedd Nadolig, sef y Nadolig 

cyntaf? 

Ers cyn cof mae pobl wedi bod yn dathlu gwyliau i nodi gwahanol dymhorau o’r flwyddyn. Yn y gaeaf roedd y 

dydd yn byrhau a’r tymer yn oeri  a  phobl yn ofni bod yr haul yn mynd i gilio am byth. Ond erbyn diwedd 

Rhagfyr ‘roedd y dydd yn dechrau ymestyn a’r rhod wedi troi. Ac roedd llawenydd mawr o weld nad oedd yr 

haul wedi digio a’i fod wedi dyfod yn ôl a goleuni, gwres a gobaith y gwanwyn. Felly roedd dathlu mawr am 

wythnos, gwledda, dawnsio, rhannu anrhegion a llawenydd mawr. 

Yng nghanol y bedwaredd ganrif, yn y gobaith o droi’r hen ŵyl baganaidd yn ŵyl Gristionogol penodwyd 

Rhagfyr 25ain  yn ddiwrnod pen-blwydd Iesu Grist gan y Pab Julius. Byth ers hynny mae Nadolig wedi bod 

yn gymysgedd o’r sanctaidd a’r seciwlar. 

Ers canrifoedd mae diwinyddion wedi dadlau nad ar Ragfyr 25ain y ganwyd Crist. Un enghraifft yw cred Es-

gob Clement o Alexandria, ganwyd Iesu ar 25 Mawrth. Mae’r Eglwys Ddwyreiniol Roegaidd yn dathlu pen-

blwydd Iesu Grist ar 6ed Ionawr. Mae yna nifer o enghreifftiau o wahanol ddyddiadau ond nid y dyddiad yw’r 

hyn sy’n wirioneddol bwysig, ond y ffaith i Iesu gael ei eni. A pha amser gwell i ni allu dathlu nag yng ngha-

nol y gaeaf?    

Mae rhywbeth gwirion yn y ffaith ein bod yn dadlau cymaint am fecanics Gŵyl y Geni neu  Ben-blwydd Iesu 

Grist, er enghraifft, pryd ganwyd Iesu neu sut ganwyd ef, yn wyrthiol neu yn naturiol? Fe ellir dadlau yn 

ddiddiwedd dros y pethau hyn, ond nid y geni oedd y wyrth ond y Crist ei hun. Y ffaith fod Duw wedi 

ymddangos yn y cnawd sy’n bwysig, nid sut y digwyddodd. “Daeth y Gair yn berson o gig a gwaed; daeth i 

fyw yn ein plith ni”. (Ioan 1:14 Beibl. net). 

“Ymhlith holl ryfeddodau’r nef, Hwn yw y mwyaf un, Gweld yr anfeidrol ddwyfol Fod, Yn gwisgo natur 

dyn”. 

Nid storiâu’r geni yw sail y Nadolig, ond y ffaith mai cofio geni Crist yr ydym. Y Crist sy’n cyfannu a choflei-

dio bywyd ac yn Geidwad y byd. Mae stori’r geni tlawd ac Iesu’r ffoadur yn gyfoes. Mae dros 26 miliwn o 

ffoaduriaid yn y byd y Nadolig hwn. Bobl heb hunaniaeth, heb genedl, heb aelwyd, heb wely, heb deulu, heb 

wlad. Ydyn nhw’n gwybod ei fod yn Nadolig? Ni ddylai’n dathlu ni o rywbeth a ddigwyddodd ugain canrif yn 

ôl fod yn esgus i anghofio beth sy’n digwydd yn y byd heddiw. 

Pa les yw canu carolau fel ‘O dawel ddinas Bethlehem’ i geisio anghofio tlodi a thrueiniaid mewn llawer gwlad 

yn y byd? Pa les  yw cofio'r Nadolig i geisio anghofio bod miloedd yn cael eu poenydio ac ecsploetio gan bobl 

gas a ffiaidd? Pryd oedd Nadolig? gofynnais ar y dechrau. Wel be di’r ots? Beth sy’n bwysig yw’r ffaith ‘Daeth 

Duwdod mewn baban i’r byd’. Fel Cristnogion rhaid inni wneud Crist yn  fyw yn ein bywydau  ni. Gwneud ef 

yn berthnasol i’n hamser ac i’n  hoes ni. 

Roedd geni Crist yn gychwyn chwyldro sy’n mynd ymlaen o hyd yn y byd. Chwyldro sy’n ceisio cyfiawnder a 

chydraddoldeb i bawb yn y byd. Felly, nid pryd oedd y Nadolig sy’n bwysig ond, pryd mae Nadolig? Hynny 

yw, pryd mae ysbryd y Nadolig yn mynd i ddechrau ym mywydau pawb yn y byd? Rhaid i bob enaid gael ei 

ddydd Nadolig, hynny yw, dydd geni Iesu o'i fewn. Nid yw ei eni ym Methlehem yn ddigon, rhaid i bob calon 

fod yn agored iddo. Ac unwaith mae wedi cael lle yn ein bywydau, bydd ysbryd y Nadolig gyda ni drwy gydol 

y flwyddyn. 

Er gwaethaf y cyfyngiadau Cofid 19, gobeithiaf y cewch chi Nadolig iach a llawen.    

 

 

 

 

Wedi i gân yr angylion ddistewi, 

wedi i’r seren gilio o’r ffurfafen, 

wedi i’r brenhinoedd a’r tywysogion 

ddychwelyd adref, 

wedi i’r bugeiliaid ddychwelyd 

at eu praidd, 

yna bydd gwaith y Nadolig yn dechrau:  

canfod y colledig, 

iacháu’r clwyfedig, 

bwydo’r newynog, 

rhyddhau’r carcharor, 

ailadeiladu’r cenhedloedd, 

dwyn heddwch i blith y bobl, 

creu cerddoriaeth yn y galon.  



 

CYTÛN DOLGELLAU A’R CYLCH  

 

Cadeirydd: y Parch. Tim Webb timbrocymer@outlook.com 01341 388091 
Ysgrifennydd: Y Diacon Stephen Roe stephen.roe@methodist.org.uk 01341 388739 
 
Annwyl Gyfaill,  

At aelodau eglwysi Dolgellau a’r Cylch 
 
Hoffech chi weld mwy o Gristnogion yn ardal Dolgellau a thwf yn ein heglwysi? 
Mae’r argyfwng Covid-19 wedi ein gwneud yn fwy ymwybodol o wendid eglwys Iesu Grist yma ym Meirionnydd 
ac yng Nghymru, a’r angen i gyflwyno’r Newyddion Da i’r cenedlaethau coll.  
Dull cenhadu ydy Alpha sy wedi profi cryn lwyddiant ledled y byd, ac wedi dod â llawer i ffydd yng Nghrist trwy 
gyflwyno Cristnogaeth mewn awyrgylch cyfeillgar, agored ac anffurfiol.  
Mae Cytûn Dolgellau a’r Cylch yn awyddus i gynnal cwrs Alpha i oedolion yn fuan, ac er nad yw cwrs wyneb-yn-
wyneb yn bosibl ar hyn o bryd, mae’r cyfle wedi codi i gynnal Alpha Ar-lein ar ‘Zoom’. Rydyn ni eisoes wedi 
cynnull Tîm Cenhadu o blith ein gwahanol eglwysi i arwain y cwrs, a’r gobaith erbyn hyn yw ei gynnal o ganol 
Chwefror tan y Pasg, yn saith sesiwn min nos ynghyd ag un bore Sadwrn, a phum sesiwn ychwanegol ar ôl y 
Pasg.  
Bydd pob sesiwn yn cynnwys rhagarweiniad byr, gwylio fideo oddeutu 30 munud, ac yna trafod mewn grwpiau 
bach am 25-30 munud (yn Gymraeg neu yn Saesneg). Anelir y cwrs yn bennaf at oedolion (16+) nad ydynt yn 
Gristnogion nac yn mynychu eglwys neu gapel ar hyn o bryd, ond sydd eisiau gwybod mwy am Iesu, ond bydd 
croeso i aelodau eglwysig ac addolwyr rheolaidd neu achlysurol hefyd. Gellwch weld ychwaneg o wybodaeth ar 
https://www.ysgolsul.com/?page_id=263 (yn Gymraeg) ac alpha.org.uk (yn Saesneg).  

Gwahodd yn bersonol yw’r ffordd fwyaf effeithiol o gael pobl i fynychu Alpha, a dyna lle y gellwch chi helpu. 
Byddwn yn cynhyrchu cardiau cyn y Nadolig, ac yna gardiau gwahodd yn y flwyddyn newydd – tybed a fyddech 
chi’n fodlon i’w rhannu efo’ch cymdogion, perthnasau a ffrindiau, gan weddïo am iddynt dderbyn y gwahoddiad 
a dod i adnabod Iesu?  
Hefyd, pe baech chi’n dymuno gwneud cyfraniad ariannol tuag at gostau Alpha Ar Lein, 
a fyddech gystal ag anfon siec taladwy i ‘Cytûn Dolgellau a’r Cylch’ (neu arian parod) at y trysorydd, Mr Gareth 
Roberts, Gwelafon, Cae Deintur, Dolgellau, LL40 2YN, gan nodi ‘Alpha’ yn glir ar yr amlen ac ar gefn y siec, os 
gwelwch yn dda? 
Mawr ddiolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth a’ch haelioni. 
Gyda phob bendith, 

Tim                                     Stephen 

Y Parch. Tim Webb Diacon                                            Stephen Roe 
Cadeirydd, Cytûn Dolgellau a’r Cylch.                          Ysgrifennydd, Cytûn Dolgellau a’r Cylch. 

PWYLLGOR CYTUN  DOLGELLAU A’R CYLCH -  ER GWYBODAETH 

Fe welwch isod lythyr a ddaeth i law gan swyddogion Pwyllgor Cytun Dolgellau a’r Cylch. 

Gofynnwyd i ni ledaenu’r neges am y cwrs Alpha ac felly dyma fanteisio ar y cyfle i wneud 

hynny. 

                     GWASANAETH CYMUN BORE NADOLIG 

Bore Nadolig, am 9.30 y bore, cynhelir Oedfa Gymun dan ofal y Parchedig Patrick 

Slattery. Rhag i chi boeni am hylendid y broses o baratoi a throsglwyddo’r elfennau, 

sef y bara a’r gwin , byddwn yn darparu Cymun parod ar eich cyfer. Ar y ffordd i 

mewn i’r capel bydd cyfle i chi godi cwpan fach bwrpasol. Bydd dwy ran seliedig i’r 

gwpan, un yn cynnwys y gwin a’r llall yn cynnwys waffer (gweler y llun). Ar ddi-

wedd yr oedfa gallwch adael y gwpan wag yn un o’r biniau yn y cynteddau. 
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