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Rhifyn 230 

Annwyl gyfeillion, 

Fy mraint i y mis hwn yw eich cyfarch trwy gyfrwng y daflen fisol. Yn anffodus, er bod y rhan fwyaf ohonom 

wedi derbyn dau frechiad mae’r haint Covid-19 yn parhau yn fygythiad sylweddol a’r achosion ar gynnydd, yn 

enwedig ymysg y rhai iau yn ein cymdeithas, ond mae’n gysur fod nifer y marwolaethau yn is nag y bu. Rhagwelaf 

y byddwn yn parhau gyda’r mesurau diogelwch yn y capel am sbel eto a chyda hynny mewn golwg gai ofyn yn 

garedig i chi sicrhau eich bod yn eistedd mewn sedd sydd wedi ei nodi  â thic gwyrdd ✓yn hytrach na chroes goch x 

a’ch bod yn gwneud pob ymdrech i gadw’r pellter cymdeithasol.  

Bu tref Dolgellau yn brysur iawn dros fisoedd yr haf, gydag ymwelwyr niferus yn crwydro strydoedd y dref, yn 

enwedig pan nad oedd yn dywydd glan môr. Braf oedd gweld y bwytai a’r gwestai yn brysur, gydag ymdeimlad 

reit gyfandirol yn perthyn i’r dre a phobl i’w gweld yn mwynhau diod a/neu pryd o fwyd al fresco. Byddaf yn dar-

llen storïau bron bob dydd yn y Daily Post am ddigwyddiadau treisgar ac am dorcyfraith mewn trefydd yng 

ngogledd Cymru a byddaf yn diolch yn aml ein bod yn byw mewn tref gymharol heddychlon, gydag ymdeimlad o 

gyfeillgarwch yn perthyn iddi. 

Trist iawn yw nodi i’r dref golli ambell wyneb cyfarwydd a phoblogaidd ers cyhoeddi’r daflen 

ddiwethaf. Meddyliaf yn bennaf am Mrs Elizabeth Anne Jones, neu Mrs Anne Osmond Jones fel 

yr oedd y rhan fwyaf ohonom yn ei hadnabod. Bu farw Mrs Jones, gynt o Glasgoed, Maesbrith,  

yn dawel yng Nghartref Cefn Rodyn, yn 105 mlwydd oed, priod ffyddlon y diweddar Osmond 

Jones, mam a mam-yng-nghyfraith annwyl i Olwen ac Adi (yn yr Almaen), Gareth a Llewela a'r 

diweddar David, nain a hen nain hoffus. Cyfeiriodd y Parchedig Megan Williams ati yn ystod ei 

theyrnged yn y gwasanaeth angladdol a gynhaliwyd yn Amlosgfa Bangor ar yr 16eg o Awst fel 

gwraig arbennig iawn. Hi oedd aelod hynaf Salem a hynny o bell ffordd! Mae fy adnabyddiaeth ohoni yn mynd yn 

ôl i 1963 pan symudodd y teulu (yn ôl) i Ddolgellau o Lanegryn. Daeth Gareth yn un o fy ffrindiau pennaf, cyfeill-

garwch sydd yn para hyd heddiw er nad ydym yn gweld ein gilydd yn aml y dyddiau hyn. Cafodd Mrs Jones sawl 

ergyd drom yn ystod ei hoes hir, colli ei phlentyn hynaf David yn 1985 ac yna ei phriod yn 1989. Serch hynny, 

brwydrodd ymlaen yn ddi-gŵyn. Roedd yn berson di-rodres a bu’n forwyn ffyddlon a gweithgar i lawer o 

gymdeithasau gwirfoddol y dref. Roedd yn mwynhau dawnsio “old time” hyd nes yr oedd yn ei hwythdegau a 

llwyddodd i fyw yn annibynnol nes roedd yn 103.  Roedd ei meddwl fel cyllell o finiog a bob tro roedd Bethan a 

minnau yn ymweld â hi roedd yn cofio pob manylyn am ein plant, eu henwau, ble roeddynt yn byw ac yn gwei-

thio ac yn y blaen.Tristwch i lawer ohonom oedd nad oedd modd i ni ymweld â hi yn ystod deunaw mis olaf ei 

bywyd. Byddwn yn gweld ei cholli yn fawr iawn ac estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â’r teulu. 

Un arall o’n haelodau a brofodd brofedigaeth lem yn ddiweddar oedd ein cyfaill hoffus Mr Llion James, 12 Maes 

Brith, a gollodd Gwenan, ei annwyl briod, yn gynnar ym mis Awst wedi cystudd hir a’i chaethiwodd i’w chartref. 

Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant iawn â Llion a’r merched, Bethan a Catrin a’r teulu estynedig. 

Achos pryder yn ystod mis Awst oedd clywed fod Mr Hywel Bromley Davenport wedi bod yn bur wael wedi llaw-

driniaeth i dderbyn dwy glun newydd. Braf yw gallu nodi erbyn hyn fod Bromley wedi dod drwyddi a’i fod bel-

lach yn cryfhau yn ei gartref yn Llanelltyd ac yn ymgynefino â’i gluniau newydd. Pob dymuniad da i chi, Bromley. 

Llongyfarchwn bobl ifanc sydd yn gysylltiedig â Salem sydd wedi profi llwyddiant academaidd yn ystod yr haf. 

Bu’n gyfnod hynod anodd a heriol i chi. Llongyfarchiadau i chi ar eich dycnwch a’ch dyfalbarhad. 

                Yn gywir, 
               Dwyryd Williams (ar ran y Swyddogion) 
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Y FAM TERESA - Y Parchedig Patrick Slattery 
Ganwyd Agnes Bojaxhui yn Skopje, Iwgoslafia ar 26 Awst, 1910. Roedd ei rhieni’n dod o 
Albania ac roeddynt yn Babyddion. Tra roedd Agnes yn yr ysgol ymdeimlodd â’r alwad i 
fynd yn genhades.Ym 1928 anfonwyd hi i Abaty Loreto yn Iwerddon a dysgodd Saesneg 
yno, sef yr iaith a defnyddid gan leianod i addysgu plant yn yr India. Ymhen blwyddyn 
aeth i Calcutta fel athrawes daearyddiaeth mewn ysgol i ferched. Roedd hi’n byw gyda 
lleianod mewn cwfaint. 
Un o’r dinasoedd tlotaf yn y byd yw Calcutta. Mae rhai ardaloedd yn y ddinas wedi’u gor-
boblogi ac yn dlodaidd tu hwnt. Ar y palmentydd neu yn nrysau siopau fydd trigolion yr 
ardaloedd hynny’n cysgu’r nos. Ac ym mherfeddion oer y nos, hen gadachau neu bapur 
newydd yw eu hunig nodded. Ar doriad gwawr bydd teuluoedd cyfan yn chwilio’r biniau 
sbwriel am weddillion bwyd, a gwelir llawer hefyd yn cardota. Gwelai Agnes y tlodi a’r 
dioddefaint ar y strydoedd budron, a theimlai’n drist a digalon oherwydd y sefyllfa anobei-

thiol. Gweddïai’n gyson ond teimlai nad oedd gweddi, yn yr achos hwn, yn ddigonol. Teimlodd ei bod hi’n cael ei 
galw gan Dduw i adael sicrwydd y cwfaint a mynd i weithio ymhlith y tlotaf o’r tlodion, trigolion y strydoedd a 
slymiau Calcutta.  Roedd yr Eglwys Gatholig yn gwrthwynebu hyn ond cafodd caniatâd gan y Pab. Penderfynodd 
beidio gwisgo fel lleian ond fel un o ferched Calcutta, mewn sari gwyn a glas. Dechreuodd y gwaith yn llythrennol 
heb yr un geiniog. Roedd hi’n byw mewn ffydd ac yn dibynnu ar ewyllys da a rhoddion y cyhoedd. Dechreuodd 
ysgol i blant ar y stryd - y bwrdd du oedd y llawr a darn o bren oedd y sialc. Gan fod cymaint o’r tlodion yn dioddef 
bob math o afiechydon penderfynodd Agnes y byddai’n rhaid iddi gael gwybodaeth feddygol. Felly aeth hi i gael 
hyfforddiant mewn ysbyty am y gwahanol fathau o feddyginiaethau oedd ar gael. Tua blwyddyn ar ôl dechrau ar ei 
gwaith ymunodd eraill â hi o’u gwirfodd. Roedd ganddi neges arbennig i’r gwirfoddolwyr: ‘Bydded caredigrwydd 
yn eich wyneb, yn eich llygaid, yn eich gwên ac yng nghynhesrwydd eich cyfarchiad. Cofiwch fod â gwên 
barod a llawen i blant, i’r tlodion, i bawb sy’n dioddef ac yn unig. Rhowch iddynt nid yn unig eich gofal ond 
eich calon hefyd’. Daeth pobl i’w hadnabod fel y ‘Sisters of Charity’, ac adwaenid Ag-
nes fel y Fam Teresa. 
Un diwrnod cododd y Fam Teresa wraig oedd ar fin marw i fyny o’r stryd. Roedd llygod a 
morgrug wedi hanner ei bwyta. Aeth ati i sefydlu Cartref i’r ‘rhai sy’n marw’ mewn adei-
lad a fu gynt yn deml Hindŵaidd. Yn ddiweddarach trwy ei hymdrechion hi, agorwyd 
mwy o ysgolion a chartrefi i’r amddifad. Ym 1969 fe wnaeth y BBC ffilm amdani sef 
‘Something Beautiful For God’. Darlledwyd y ffilm yn eang ac oherwydd hyn daeth yn 
adnabyddus yn fyd eang.  Yn 1973 cyflwynwyd gwobr ariannol sef Gwobr Templeton, i’r 
Fam Teresa. Fe’i cyflwynwyd iddi gan Ddug Caeredin fel gwerthfawrogiad o’i chyfraniad  
Cristnogol i’w chyd-ddyn ac, wrth gwrs, fe’i cyfrannodd i’r gartrefu’r amddifad o’i 
chwmpas. Ond y wobr fwyaf a dderbyniodd oedd Gwobr Heddwch Nobel yn 1979.  
Cyflwynwyd y wobr iddi gan Frenin Sweden am lafur cariad nas gwelwyd ei debyg o’r blaen. Neilltuwyd y wobr 
sylweddol hon ar gyfer gwaith yr ysbyty yn Calcutta. Fel rheol cynhelir gwledd ar ôl cyflwyno’r wobr. Ond dymuni-
ad y Fam Teresa oedd  defnyddio’r arian i brynu bwyd i drigolion llwglyd strydoedd Calcutta. 
Yn 1983 cafodd drawiad ar y galon pan oedd yn ymweld â’r Pab yn Rhufain. Ar ôl gwella roedd hi’n gweithio ‘run 
mor galed nes iddi gael ail drawiad yn 1989. Wedi hyn dirywiodd ei hiechyd yn raddol a chafodd niwmonia yn 
1991.  Ond daliodd ati gyda’i gwaith hyd y diwedd. Bu farw’r Fam Teresa ar 5 Medi 1997. Claddwyd hi yn Calcutta 
ac amcangyfrifwyd bod hanner miliwn o bobl yn bresennol yn ei hangladd. Dyma’r geiriau sydd ar ei charreg fedd, 
‘Carwch eich gilydd fel yr wyf yn eich caru chi’.  Er yr holl gefnogaeth i’w gwaith yn Calcutta nid oedd yn brin o 
feirniadaeth gan rai o bobl flaenllaw ym myd gwleidyddiaeth, meddygaeth a diwinyddiaeth. Yn 1994 gwelwyd 
rhaglen dogfen amdani ar Sianel 4, y teitl oedd ‘Angyles Uffern’. Ond roedd y mwyafrif llethol y cyhoedd yn 
gefnogol iddi. Yn ôl pôl piniwn ‘Gallup’ yn 1999, y Fam Teresa oedd y person a edmygwyd fwyaf yn yr ugeinfed 
ganrif. Aeth trwy argyfwng ffydd a chyfnod hir o amheuaeth wrth weld tlodi ac afiechydon yn cynyddu, ond daliodd 
ati gyda’r gwaith. Roedd yn argyhoeddedig bod gweddi bersonol gyda gweddïau ac erfyniadau eraill dros ei gwaith 
wedi’i chynnal. 
Bu farw dwy wraig enwog yn ystod yr un wythnos yn 1997: Diana, Tywysoges Cymru a’r Fam Teresa. Roedd y 
ddwy wedi cyfarfod â’i gilydd ac wedi ennyn edmygedd a chlod mawr. Rhoddodd y Fam Teresa laswyr (Rosary) i 
Diana a gwerthfawrogodd yn fawr. Ni wyddom os oedd y dywysoges yn dal y llaswyr yn ei dwylo pan oedd yn 
gweddïo, ond fe’i rhoddwyd yn ei dwylo pan osodwyd hi yn ei harch. 
Roedd y ddwy yn ‘eiconau’ ac awgrymai’r farn boblogaidd eu bod yn saint hefyd. Cyhoeddwyd y Fam Teresa yn 
Santes Teresa o Calcutta yn 2016 gan y Pab Francis.  Pwy all anghofio’r corff bach eiddil yn plygu dros y rhai a 
oedd yn marw yn Calcutta? Pwy all anghofio gweld Diana yn cerdded trwy feysydd llawn ffrwydron tir neu’n an-
wesu plant heb goesau neu freichiau? Fe arweiniodd marwolaeth Diana at don fawr o emosiwn a amlygwyd  mewn 
canhwyllau, blodau a chaneuon; codwyd creirfa iddi ar ynys yng nghanol llyn yn Althorp. Gwelwyd golygfeydd 
llawn mor ddramatig yn Calcutta adeg marw’r Fam Teresa. 
Dwy wraig hollol wahanol o ran cefndir a chenedl, ond roedd y ddwy, yn eu ffyrdd gwahanol, yn llys genhadon  
trugaredd a thosturi i eraill. Roedd y ddwy o’r un farn mai’r clefyd pennaf yw teimlo nad oes neb yn eich caru chi. 
Cyfryngau’r byd oedd eu llwyfan ac roeddent yn ysbrydoli eraill i efelychu eu pryder ac i weithio er lles dynoliaeth. 
Mae hanes y ddwy yn waddol pwysig yn hanes cymwynaswyr yr ugeinfed ganrif,  gwaddol a bery  nes fod y byd yn 
barod i efelychu’r cymwynaswr mwyaf a rodiodd y ddaear hon erioed. Yr un a dywedodd, ‘Carwch eich gilydd, fel 
y cerais i chwi’.     


