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Annwyl gyfeillion, 

Pleser o’r mwyaf yw eich cyfarch trwy gyfrwng y daflen fisol. Tydi hi ddim yn rhy hwyr i ddymuno Blwyddyn 

Newydd Dda a gwell i chi oll yn ystod y cyfnod pryderus ac anodd hwn gyda chyfnod y Clo yn parhau. Mae’r rhan 

fwyaf ohonom yn Salem yn diogelu ein hunain drwy aros gartref ond cofiwn am y rhai sydd yn gorfod mentro al-

lan oherwydd natur eu galwedigaeth. Ers i sefyllfa’r Cofid waethygu rydym wedi bod yn cynnal ein hoedfaon trwy 

gyfrwng Zoom, hynny trwy gydweithrediad a gyda chymorth y Parchedig Patrick Slattery, Mr Dwyryd Williams 

a Mr Elfed Lewis, Brithdir. Llawer o ddiolch iddynt am ein galluogi i ddefnyddio’r we yn llwyddiannus. 

Yn ystod y mis diwethaf cafodd nifer o drigolion y dref eu heintio gyda’r Cofid-19 ond bellach maent yn gwella. 

Yn sgil hynny, bu’n rhaid i ambell fusnes gau dros dro rhag i’r haint ymledu. Mawr obeithiwn y bydd yr haint yn 

diflannu o’r bro yn llwyr - a hynny yn fuan. Mae’n edrych yn fwy gobeithiol gyda dyfodiad y brechlynnau. 

Dydd Iau, Ionawr 7fed daeth newyddion trist i law am farwolaeth un o aelodau hynaf Salem, sef Mrs Gwen Jones, 

Hen Felin a Borth Wen gynt, a hithau yn 101 oed, ychydig ddyddiau yn brin o fod yn 102. Mae’n siwr fod rhai 

ohonoch yn cofio y dathliad pleserus a gynhaliwyd yn Nghlwb Rygbi Dolgellau i ddathlu ei chanfed pen-blwydd. 

Roedd Mrs Jones yn wraig weddw, yn fam a mam yng nghyfraith ofalgar i Megan ac Eric, Islwyn a Jane, yn nain 

gariadus i Anthony a Sarah, hen nain i Aaron, a hen-hen nain i Leila Mae. Roedd yn foneddiges annwyl, hwyliog a 

charedig a brenhines ei theulu. Roedd ganddi feddwl mawr o Salem gan fynychu’r oedfa yn rheolaidd am 

flynyddoedd, bron tan ddiwedd ei hoes a hithau dros ei chant oed. Bu ei hangladd yn breifat wrth lan y bedd ym 

mynwent Capel MC Brithdir, bore Iau Ionawr 14eg, gyda’r Parchedig Iwan Llewelyn Jones yn gweinyddu. Bu ei 

phriod, y diweddar William Jones, yn flaenor yn y capel hyd nes iddo gau. Estynnwn ein cydymdeimlad fel eglwys 

â’r teulu yn eu profedigaeth o golli un a oedd mor annwyl a chyfeillgar i bob un ohonom. Derbynnir rhoddion yn 

ddiolchgar, os dymunir, er cof am Mrs Jones, tuag at Ambiwlans Awyr Cymry, trwy law cwmni Glyn Rees a’i Fab, 

5 Rhes Eldon, Dolgellau. 

Cydymdeimlwn hefyd â nifer o’n haelodau eraill sydd wedi colli aelodau teuluol agos yn ddiweddar. Noswyl 

Nadolig collodd Mrs Rhian Jones, Dolserau ei chwaer, sef Mrs Lena Davies Jones, yn Ysbyty Maelor ble y bu’n 

chwaer (sister) am flynyddoedd. Wedi iddi ymddeol o’r swydd honno bu’n gweithio fel metron yng nghartref 

gofal Greenacres yn Wrecsam. 

Deallaf hefyd i Mrs Gwenfair Jenkins, Llys Heulwen, golli brawd yng nghyfraith sef Mr Robert Thomas Price, 

Morfa, Cricieth a fu farw yn Ysbyty Gwynedd ar Ionawr 11eg. Cynhaliwyd ei angladd preifat yng Nghapel y 

Traeth, Cricieth ble roedd wedi cyflawni deugain mlynedd o wasanaeth fel blaenor. 

Cydymdeimlwn â phob aelod sydd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar - gwn er enghraifft i Mrs Bethan Williams, 

Mr Terry Lloyd a Mrs Mair C. Jones golli cefndryd neu gyfnitherod annwyl yn ystod y mis neu ddau ddiwethaf. 

Maddeuwch i mi os oes eraill yn eich mysg wedi cael profedigaethau - rydych i gyd yn eich gweddïau. 

Ar nodyn hapusach, dathlodd Mrs Ann Osmond Jones, Cefn Rodyn ei phen-blwydd yn 105 ar Ionawr y 10fed. 

Cafodd ddiwrnod wrth ei bodd, gan dderbyn cerdyn gan y Frenhines a chacen flasus gan y Cartref. Tua’r un adeg, 

roedd ymysg y cyntaf o drigolion Dolgellau i dderbyn brechlyn gwrth-Cofid. Braf oedd gweld eich hanes ar 

dudalen flaen Llygad y Dydd, Mrs Jones. 

Anfonwn ein bendith a’n cofion cynhesaf atoch i gyd, gan ddymuno gwellhad buan i’r rhai ohonoch sydd wedi 

bod dan anhwylder, boed hynny yn eich cartrefi neu mewn cartrefi gofal. Ymddiheurwn  nad ydym yn gallu 

ymweld â chi oherwydd y cyfyngiadau. Cadwch yn saff! 

Gweddïwn:  

O Dad, trown atat yn wylaidd a gostyngedig mewn gweddi, y weddi na fethodd “â chyrraedd hyd y nef”. Cyn-

hwysa ni oll mewn meddwl ac ysbryd i ddynesu atat ac i deimlo dy fod yn agos yn ein plith ar adegau pryderus i 

ni, yn bersonol ac i’n gwlad. Bydd gyda phawb sydd yn wael a gwan eu hiechyd, ynghyd â’r rhai sydd mewn galar 

a hiraeth am anwyliaid a gollwyd. Tosturia wrthynt, trwy haeddiant dy fab, Iesu Grist, ein Harglwydd. Amen. 

                  Yn gywir, 

               Gareth Roberts (ar ran y swyddogion) 



OEDFAON MIS CHWEFROR 2021  
Chwefror 7fed  – Dim oedfa  

Chwefror 14eg -10 o’r gloch y bore - Oedfa Zoom yng nghwmni y Bnr Edward Morus Jones. Llangristiolus 

Chwefror 21ain - Dim oedfa 

Chwefror 28ain - 10 o’r gloch y bore - Oedfa Zoom yng nghwmni y Parchedig Eric Greene, Y Bala 

*Gall y trefniadau hyn newid ar fyr rybudd. Pe digwydd hynny fe wnawn ein gorau i’ch hysbysu 

TEYRNGED  MRS MEGAN THOMAS I’W MAM, MRS GWEN JONES 

Ganwyd Mam ar 19eg o Chwefror 1919 yn Caeryrach, Ganllwyd yn ferch i Robert a 

Gwen Richards.  Roedd yn un o chwech o blant - tri brawd sef Gruffydd, Emwnt a 

Bob a dwy chwaer, Jane ag Elizabeth. Aeth i ysgol gynradd y Ganllwyd  ac roedd yn 

aelod ffyddlon o Gapel Eden, Bronaber. Ar ôl ugain mlynedd yn y Ganllwyd symud-

wyd i fyw i Gorwyr, Brithdir.  Yn fuan ar ôl symud cafodd un o uchafbwyntiau ei 

bywyd sef mynd am bythefnos i Goleg Llysfasi, Ruthun, er ei bod yn amser rhyfel, a 

mwynhau'r profiad o gyfarfod eraill a gwneud ffrindiau oes yno.  Symudwyd wedyn i ffermio Bron-

wian. Cyfarfu Mam â `nhad, William Jones, am y tro cyntaf mewn cyngerdd gan yr ‘Home Guards’  

yn neuadd Brithdir ag  fe briododd y ddau yn Chwefror 1944.  Ganwyd Megan ac Islwyn a symudwyd 

fel teulu i Rhydtrwodd, Brithdir a symud wedyn i Dwyryd, Dolserau ger Dolgellau. 

Pan adawodd Megan ac Islwyn y nyth ac amser  ymddeol wedi cyrraedd, penderfynwyd prynu Borth-

wen, Ffordd y Gader, Dolgellau. Treuliwyd blynyddoedd hapus iawn yno a’u prif ddiddordeb oedd 

garddio.  Pan fu iddi golli ein tad yn Hydref 2000 arhosodd Mam ym Morthwen ar ben ei hun tan 

oedd yn 95oed.  Ar ôl symud i fflat 17 Hen Felin,  uchafbwynt arall ei bywyd oedd cael cyrraedd ei 

phen-blwydd yn 100oed a roedd wedi mwynhau a sôn llawer am y diwrnod arbennig hwnnw. Bu yn 

17 Hen Felin tan y ‘lockdown’ cyntaf ym Mis Mawrth 2020 a bryd hynny mynd i aros at Megan gyn-

taf ac wedyn at Islwyn. Dirywiodd ei hiechyd yn raddol i gychwyn ond gwaethygu a wnaeth a mynd 

i Ysbyty Maelor dydd Llun 4ydd o Ionawr 2021, ond yn drist iawn fe'n gadawodd ni bore dydd Iau 

7fed Ionawr, 2021. 

Yn ystod ei bywyd roedd yn aelod ffyddlon o’r Capel ac yn aelod anrhydeddus o Ferched y Wawr.  

Roedd wrth ei bodd yn chwarae ‘Chwist’ yn y Clwb Rygbi gydag aelodau cangen Dolgellau o Heneid-
dio’n Dda.  Bu’n hefyd yn aelod o’r mudiad ‘Farm Wives’ ar un adeg.  Mwyhaodd drafeilio yn Ewrop, 

Iwerddon, yr Alban, Lloegr ac wrth gwrs yng Nghymru.  Roedd wrth ei bodd yn mynd i Ganolfan 

Arddio a chael mynd am baned yno.    

Yn bendant, dynes ei milltir sgwâr oedd Mam ac yn Nolgellau ’roedd yn mynnu bod ac yno ’roedd yn 

teimlo’n gartrefol.  Roedd yn berson ffyddlon a chyfeillgar i’w theulu a’i ffrindiau ac yn barod i helpu  

a mwynhau sgwrsio gyda gwên ar ei hwyneb annwyl bob amser.  Roedd bob amser yn drwsiadus 

iawn ag yn mwynhau cerdded ag yn ffit iawn tan oedd yn 101.   

Ffarwel MAM- nid oes geiriau i fynegi ein gwerthfawrogiad o’ch holl gymorth ac arweiniad  ar hyd 

yr holl flynyddoedd,  bydd y golled yn fawr a gwacter yn ein bywydau ar eich ôl.  Caru chi am byth. 

Cysgwch yn dawel a gwyn eich byd. 

GWASANAETHAU  ZOOM 

Gan nad ydym yn gallu cyfarfod yn y Capel y dyddiau hyn, y gorau y gallwn ni, 

a llawer o gapelu eraill ei gynnig o ran darpariaeth, yw gwasanaethau trwy 

gyfrwng Zoom. Os gall Mr Edward Morus Jones a’r Parch Eric Greene a minnau 

ddod i ddealltwriaeth dyna fydd hanes ein hoedfaon yn ystod mis Chwefror 

hefyd. Er mwyn gallu ymuno mae angen tri pheth a) teclyn addas e.e. gliniadur, 

tabled, iPad neu ffôn glyfar b) cyfeiriad e-bost c) lawrlwytho Zoom o’r we (sydd 

yn rhwydd iawn). Os gwyddoch chi am unrhyw un hoffai ymuno â ni gofynnwch iddynt gysylltu â fi trwy e-

bost, alwad ffôn neu neges testun   e-bost - dwyryd@gmail.com Ffôn symudol 07707806695 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Dalent Anghofiedig - Myfyrdod gan y Parchedig Patrick Slattery 
Un o’r llyfrau a wnaeth argraff ddofn arnaf yw  ‘Forgotten Talent’ gan Cameron 

Peddie. Gweinidog yn Glasgow gydag Eglwys yr Alban oedd Cameron Peddie. 

Yn ystod haf 1942 cafodd ei daro’n wael yn sydyn, a bu’n rhaid iddo fynd dan 

driniaeth lawfeddygol. Roedd o dros hanner cant oed ar y pryd. Doedd dim byd 

mawr yn bod arno, ac fe ddaeth drwy’r driniaeth yn llwyddiannus, ond bu’n 

rhaid iddo aros yn yr ysbyty am gyfnod i adennill ei nerth. Daeth yn gyfeillgar 

â’i gyd-gleifion yn y ward. Yn eu plith roedd gŵr deg ar hugain oed, yntau wedi 

cael triniaeth. Ond anfonwyd y gŵr hwn adref yn fuan iawn ar ôl y driniaeth. 

Gwyddai pawb ond ef ei hun mai mynd adref i farw yr oedd. Teimlai Peddie nad 

oedd dim y gallai ei wneud yn wyneb hyn. Y profiad hwn o anallu yn wyneb 

afiechyd a’i gyrrodd ef, gweinidog llwyddiannus ym mhopeth arall, i astudio’r 

cwestiwn o iachau drwy ffydd. Y cwestiwn yn awr oedd sut i gael gafael ar y 

gallu i iachau. Doedd Peddie ddim yn disgwyl cael y gallu hwn ar unwaith, ond 

roedd o’n ffyddiog y byddai yn ei gael. Penderfynodd ymneilltuo i fyfyrio a gweddïo am o leiaf awr ar derfyn 

pob dydd. Fe ddewisodd yr amser hwn er mwyn cael awr dawel, yn rhydd oddi wrth ymyrraeth o’r tu allan. 

Daliodd ati i weddïo yn gyson, ac yn sydyn cafodd brofiad rhyfeddol. Doedd ganddo ddim geiriau i ddisgrifio’r 

profiad - rhyw wynfyd y tu hwnt i eiriau. Roedd o’n wylo fel plentyn, ond roedd ei amheuon i gyd wedi ffoi, 

ac yntau’n awr yn siŵr o’i Dduw. Roedd Peddie wedi penderfynu osgoi cyhoeddusrwydd. Nid oedd yn hys-

bysu ei waith na chynnal cyfarfodydd cyhoeddus- dim ond ymweld yn y dechrau â’r aelodau hynny o’i eglwys 

a oedd yn dioddef. Wrth gwrs, fel yr aeth sôn amdano o gwmpas, fe ehangwyd maes ei weinidogaeth, ac erbyn 

diwedd y llyfr mae’n sôn am ddod â gweinidogion eraill i mewn i’r un gwaith. Nid yw’n hawlio fod ganddo 

unrhyw dalent ond yn hytrach ei fod yn cael ei ddefnyddio gan yr Ysbryd Glân, fod yna ryw rym iachusol yn 

cael ei drosglwyddo drwyddo ef. Mae Peddie’n cyfaddef nad yw’n gallu adfer iechyd bob amser. Ond yr hyn y 

gall ei wneud yw dod â rhyw gysur a thangnefedd i’r dioddefwyr na all dim arall ei roi. 

Credaf fod y diweddar Archesgob Cymru, Dr. G.O. Williams wedi crynhoi yn gall iawn beth yw’r weinido-

gaeth iachau. Ysgrifennodd ragair i lyfr Mari D. Evans (Mari Glyn Rhosyn,) ‘Ar Ei Adenydd Iachau’. Hoffwn 

ddyfynnu o hwn: ‘Nid oes dim yn y weinidogaeth hon sy’n ofergoelus gan mai’r hyn a wneir yw dwyn per-

sonau at Dduw mewn gweddi. Nid yw’r weinidogaeth iachau mewn unrhyw fodd yn gwrthdaro a galwe-

digaeth meddygon, sydd hwythau’n weinidogion i Dduw yn eu gofal o’r claf.  Mae llawer ohonynt yn llawen-

hau wrth weld yr Eglwys yn darganfod o’r newydd ei hen gyfrifoldeb yn y maes hwn’. 

Trwy gydol fy ngweinidogaeth, dwi wedi cael y fraint o fod yn gaplan rhan amser mewn ysbytai. Cyn symud i 

Ddolgellau roeddwn ar dîm caplaniaeth Ysbyty Gwynedd, ac ar ôl symud yma ar dîm Caplaniaeth ysbyty 

cymunedol Dolgellau nes i mi ymddeol. Dwi wedi dysgu llawer gan y cleifion a chan weithwyr ysbyty o bob 

math, o lanhawyr  i lawfeddygon. Yn y dyddiau anodd hyn er nad wyf yn medru ymweld â’r cleifion  mewn 

ysbyty neu gartrefi  rwy’n neilltuo amser i weddïo drostynt. Rwy’n canmol cymdeithas am yr ymgyrch ‘Clap 

For Carers’ yn ystod y cyfnod clo cyntaf a’r ail ac am yr ymgyrch presennol ‘Clap For Heroes.’ Mawr yw ein 

dyled i holl weithwyr ‘NHS,’ a gofalwyr mewn sectorau eraill. Mae angen i ni ddeall bod Duw yn gweithio 

trwy'r Ysbryd Glân gan alluogi meddygon, nyrsys, gofalwyr a phawb sy'n ymwneud â'r gwaith o ofalu am 

eraill. Mae cyffyrddiad iachaol y Meddyg Mawr yn cael ei brofi gan lawer o bobl y dyddiau hyn. Mae'r Testa-

ment Newydd yn adrodd llawer o storiâu am iachâd. Comisiynodd Iesu’r disgyblion i wella’r cleifion.(Mat.10: 

1.) Rhoddodd yr Ysbryd Glân y ddawn o iachâd i bawb a gredai. (1Cor.12:9.) Ac mae Iago yn ysgrifennu: 

“gweddi'r ffydd ac iacháu y claf.” (Iago5:15.) 

Mae angen i ni ailddarganfod y dalent anghofiedig hon fel Cristnogion a rhoi ei lle haeddiannol iddi yn ein 

haddoliad. Mae’n cyfoethogi ein haddoliad ac yn ein helpu i ddeall sut mae cyffyrddiad iachaol Duw yn 

gweithio.  

Mae Duw wedi cyflawni gwyrth fawr trwy'r gwyddonwyr meddygol ac eraill sydd wedi paratoi'r brechlyn i'n 

hamddiffyn rhag coronafirws. Mae hyn yn profi bod Duw gyda ni yng nghanol y pandemig Cofid 19 hwn. Fe 

ddylen ni ddangos ein gwerthfawrogiad trwy 'Clapio Am Arwyr' ond gadewch inni fel Cristnogion weddïo 

dros ein harwyr hefyd. Gadewch inni ddiolch i Dduw am y wyrth y mae wedi'i pherfformio ac i bawb sy'n 

paratoi'r brechlyn, i'r rhai sy'n cludo'r brechlyn i'r canolfannau, a'r rhai sy'n gweinyddu'r brechlyn i'n 

hamddiffyn rhag coronafirws.      


