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TAFLEN MIS MEDI 2022 

Rhifyn 241 

Fy mraint i yw eich cyfarch ar drothwy Mis Medi a chychwyn tymor yr hydref. Mae'r haf yn gyflym ddiflannu ac 

er ei bod wedi bod yn or-boeth i rai, gobeithio eich bod wedi mwynhau'r tywydd braf. Efallai eich bod wedi 

mynychu’r Eisteddfod yn Nhregaron neu wrando ar yr amrywiaeth o gerddoriaeth yn Y Sesiwn Fawr yma yn Nol-

gellau. Roedd yr awyrgylch dros y penwythnos hwnnw yn hyfryd iawn. Efallai eich bod wedi mwynhau mynd am 

dro neu eistedd yn yr ardd a gweld ein natur wyllt yn ei holl ogoniant. Rwyf finnau a’r teulu, fel sawl arall, wedi 

bod ar wyliau, ac nid am y tro cyntaf, aethom ar grwydr i Swydd Efrog. Gyda mi roedd copi o lyfr Ywain Myfyr 

am hynt a helynt y Sesiwn Fawr "Tydi’r sgwâr ddim digon mawr". Darlleniad gwych a diddorol gyda nifer o luniau 

o weithgareddau a chymeriadau lleol ers 1992. Llyfr arall sydd wedi plesio dros yr haf ydy "Allegorizings" gan y 

diweddar Jan Morris, y newyddiadurwraig enwog. Roedd hi yn angerddol dros iaith, diwylliant a phobol Cymru ac 

efallai y cofiwch iddi ysgrifennu'r llyfr "A Machynlleth Triad" gyda'i mab Twm Morys. Dwi ar fin darllen Hanes 

Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin gan y Parchedig James Morris, llyfr a argraffwyd yn Swyddfa'r Goleuad yma yn 

Nolgellau yn 1911. Mae'n debyg y bydd y gaeaf wedi cyrraedd erbyn i mi orffen darllen ei 500 o dudalennau. 

 Rwyf wrth fy modd yn edrych ar gerfluniau tra ar fy ngwyliau, a dysgu am y cysyllti-

adau rhyngddynt â'u lleoliadau. Roedd yn ddiddorol gweld cerflun o Thomas Chippendale, 

y gwneuthurwr dodrefn, am y tro cyntaf, yn Ottley, Swydd Efrog lle y'i ganwyd. Does gen-

nym ddim byd cyfatebol yn Nolgellau ond does dim angen mynd yn bell i weld rhai eraill. 

Mae cerfluniau bendigedig T E Ellis, y cyn aelod Seneddol a gwladgarwr yn Y Bala yn 

ogystal â Thomas Charles, a cherflun Ellis Humphrey Evans, Hedd Wyn wrth gwrs, yn 

Nhrawsfynydd. Mae gwyneb i’w weld ar gofgolofn rhwng Corris a Chorris Uchaf. Efallai 

eich bod wedi ei weld er mae'n hawdd ei fethu wrth yrru i Fachynlleth ac yn ôl. Cofeb 

sydd yma i Alfred William Hughes (gweler y llun). Wedi ei eni yn Aberllefenni yn 1861, 

fe'i haddysgwyd yn ysgol yr eglwys Corris ac yna yn Ysgol Ramadeg Dolgellau. Prentis-

iwyd ef yn ddilledydd yn Nolgellau ond dychwelodd i chwarel Aberllefenni yn glerc. 

Cychwynnodd yrfa feddygol gyda Dr J Jones, Corris a phan yn ddeunaw aeth i brifysgol Caeredin i astudio llaw-

feddygaeth. Bu'n llwyddiannus iawn yno ac erbyn 1893 fe’i penodwyd yn athro yn yr adran feddygol ym mhrifys-

gol Caerdydd ac yn 1897 yn athro yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Yn ystod rhyfel De Affrica-Y Boer War, bu yn 

gyfrifol am sefydlu a threfnu ysbyty Gymreig yn y wlad honno. Mi fuodd yno ei hun yn lawfeddyg ond ar ôl 

dychwelyd adref, mi aeth i'w fedd yn gynamserol yn 1890 o'r afiechyd Typhus, heb gyrraedd ei ddeugeinfed 

flwyddyn. Mi sefydlwyd yr "Hughes Memorial Prize in Anatomy" yng Ngholeg y Brenin er cof amdano. Fe'i clad-

dwyd ym mynwent Corris ac roedd mor uchel ei barch nes i'r trigolion lleol godi cofeb iddo. Erbyn heddiw mae 

nifer yn galw am ddymchwel rhai o’r cerfluniau mwyaf dadleuol. Un o’r bandiau yn y Sesiwn Fawr oedd Bwncath 

gyda’u prif leisydd, Elidir Glyn, enillodd cân i Gymru yn 2019, ac mae llinell yn un o'i ganeuon yn dod i'r cof sef  

"Mae pawb yn gweld y gwir yn ôl ei hanes, maen nhw’n dweud". Maen siŵr bydd cerfluniau a chof golofnau 

newydd yn cael eu codi yn y dyfodol tra bydd eraill yn cael eu dymchwel. Pwy a ŵyr? 

Mae na lawer peth ar ein meddylia` y dyddiau hyn a nifer ohonynt yn peri gofid, rhai personol ac agos, eraill yn 

fyd eang ac yn bellach i ffwrdd. Mae'r newyddion yn sôn yn ddiddiwedd am filiau a chostau byw yn codi, rhyfel 

yn Wcráin a thensiynau yn rhannau eraill o’r byd gan cynnwys Taiwan, a newid hinsawdd gyda’i sialensiau, ond 

mae yn bwysig i fod yn bositif, rydym yn byw mewn cymuned glos ac yma i fod o gymorth i’n gilydd. I ddod nôl 

at y grŵp Bwncath, dyma eiriau o un arall o'i caneuon:                                                                                   DROSODD          



 
"Mae mor anodd gweld y gwanwyn, tra mae'r gaeaf o dy flaen, ond mae dŵr fesul diferyn bob tro'n llwyddo i 

hollti'r maen" 

Dwi am gloi gyda geiriau'r Parchedig Gerallt Lloyd Evans yn yr oedfa yn Salem yn ystod mis Awst a geiriau W. 

Rhys Nicholas yn ei emyn adnabyddus. 

“Dewch at ein gilydd, rhowch gymorth i eraill a goleuwch y lamp dros Iesu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           Dymuniadau gorau i chi gyd, 

                 Peter Jones (ar ran y swyddogion) 

Dysg imi garu cyd-ddyn 

heb gadw dim yn ôl,  

heb ildio i amheuon 

nac unrhyw ysbryd ffôl;  

wrth imi gofio eraill 

rho im ewyllys dda  

a chalon fydd yn eirias 

dros bopeth a'u llesâ. 

                          W. Rhys Nicholas  

RHYFEDDODAU’R BYD 

MYFYRDOD GAN EIN GWEINIDOG, Y PARCHEDIG PATRICK SLATTERY 

Roedd gen i ddiddordeb mewn llyfrau ers dyddiau fy mhlentyndod ac fel plant eraill fy nghyfnod i yn cael 

llyfrau fel anrhegion Nadolig a phen-blwydd. Cyn dyddiau’r teledu roeddem ni’r plant yn darllen llawer ac 

yn defnyddio ein dychymyg wrth ddarllen. Un o fy hoff lyfrau i fel plentyn oedd y gyfrol Saesneg, 

‘Wonders of the World.’ Roeddwn yn cario hwn i’r ysgol gynradd yn aml iawn i ddangos i’r athrawes pan 

fyddwn yn cael gwersi daearyddiaeth. Ar ddechrau’r gyfrol roedd rhestr a lluniau o Saith Rhyfeddod yr hen 

fyd sef: 1. Pyramidiau’r Aifft, 2. Gerddi Crog Babilon, 3. Teml Artemis yn Effesus, 4. Cerflun Zeus yn 

Olympia, 5. Beddrod Mausolos ym Mhersia, 6. Y Colossus yn Rhodes, 7. Goleudy Alecsandria. Dim ond un 

o’r saith rhyfeddod hyn sydd ar ôl sef y Pyramid Mawr yn Giza. Dinistriwyd Teml Artemis gan dân, a’r 

chwech arall gan ddaeargrynfeydd. Dewiswyd y rhif saith oherwydd bod y Groegiaid yn credu ei fod yn 

cynrychioli perffeithrwydd. Mae rhif saith yn ymddangos yn aml yn y Beibl fel symbol o berffeithrwydd. 

Creodd Duw'r byd mewn saith diwrnod. Roedd yr Iddewon yn dathlu saith gwledd bob blwyddyn. Mae 

Llyfr y Datguddiad yn annerch saith o eglwysi gwahanol. Dros y blynyddoedd mae sawl rhestr o ryfeddod-

au eraill wedi ymddangos a phob un ohonynt yn rhyfeddodau o waith dyn. Rwy’n cael fy nhemtio i wneud 

rhestr o’r saith rhyfeddod byd cyfoes ond nid yw gofod yn caniatáu  mewn erthygl fel hon. Mi fyddai’n 

ddiddorol cael clywed gan rhai ohonoch beth fyddai eich dewis a pham. Ond symudwn yn nes adref yn 

awr. 

Saith Rhyfeddod Cymru. 

Mae’n debyg mai ymwelydd o Loegr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gafodd yr ysbrydoliaeth i gyfansod-

di’r rhigwm adnabyddus:  

“Pistyll Rhaeadr and Wrexham Steeple, Snowdon’s Mountain without its people,                                             

Overton Yew Trees, St.Winefride’s Well, Llangollen Bridge and Gresford Bells.” 

Rwy’n cofio dysgu’r rhain yn yr ysgol yn Hen Golwyn dros drigain mlynedd yn ôl. Ond nid oedd yr un 

athro yn trefnu taith i ymweld â’r saith rhyfeddod hyn. Mae’r Saith Rhyfeddod hyn yng .........DROSODD 



ngogledd Cymru. Ond nid gwaith hawdd oedd teithio i weld y rhyfeddodau hyn yn y bedwaredd ganrif ar 

bymtheg hyd yn oed mewn coets gyda cheffylau, gan mor arw oedd y ffyrdd. Heddiw gellwch deithio o 

gwmpas chwech o’r saith yn hawdd iawn mewn diwrnod, ac ar ddiwrnod clir, cael cipolwg ar y seithfed.  

Rhaid i mi gyfaddef, rwyf yn edmygu pwy bynnag ddewisodd y Saith Rhyfeddod. Mae fy niddordeb wedi ei 

adnewyddu gan ddarn o farddoniaeth a ddarllenais yn ddiweddar gan y Parch. Eirlys Gruffydd Evans, yr 

Wyddgrug: 

Tybed beth fyddai’r person a dewisodd y rhain yn ei ddewis heddiw? A 

beth fyddem ni’n ei ddewis fel rhyfeddodau’r byd, ac yna rhyfeddodau 

Cymru?  

Rhaid i mi ddweud mai un o ryfeddodau byd i mi yw’r eglwys. Mae’n 

syndod bod yr eglwys cystal mewn rhai mannau heddiw. A’r rhyfeddod 

mwyaf efallai yw’r ffaith ei bod hi’n cynyddu’n gyflym iawn mewn gwle-

dydd tramor.  Eglwys dan erledigaeth yw eglwys frwd. Dyna yw hanes yr 

eglwys ers y dechrau. Onid brwdfrydedd y lleiafrif sy’n creu ffydd y 

mwyafrif? Onid dyma sut y dechreuodd yr eglwys? Onid dyma sut rydym yn gweithredu am heddwch a 

chyfiawnder a chyfartaledd i bawb? 

Gweddïwn - O Arglwydd fy Nuw rwyt ti wedi gwneud cymaint – wedi gwneud pethau rhyfeddol i gyflawni 

dy bwrpas ynom ni. Cynorthwya ni i fod yn stiwardiaid cyfrifol ar dy ryfeddodau yn y byd, ac i ddiogelu’r 

blaned hon ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol          Darllen – Salm 19. 

APÊL “HADAU GOBAITH” EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU 

Bob pum mlynedd y mae EBC yn trefnu ymgyrch arbennig i godi 

arian tuag at waith Cymorth Cristnogol. Pum mlynedd yn ôl Yny-

soedd y Philipinas oedd ffocws yr apêl. Eleni, Gogledd Kenya sydd 

yn cael sylw. Mae’r apêl yn amserol iawn. Mae’n dod ar gyfnod 

anodd i ni yma, ond i’n cymdogion ym mannau tlotaf y byd, blwyd-

dyn fwy heriol fyth. Mae’r apêl yn anelu at godi £250,000 - swm 

sy’n cyfateb i oddeutu £15 - £20 yr aelod. Mae hynny’n cyfateb i o 

leiaf £1200 i ni yn Salem. Bydd codi’r fath swm yn dipyn o her ond 

oherwydd trafferthion dybryd yr oes mae’r cyfnod yr Apêl wedi ei 

ymestyn hyd at Ebrill 2023. Mae Cymorth Cristnogol wedi bod yn 

gweithio yn Kenya ers 1997 a thrwy bartneriaid lleol yn cefnogi 

pobl sy’n byw mewn tlodi i ymateb ac i addasu i’r argyfwng 

hinsawdd. Os ewch chi i wefan EBC gallwch wylio fideo gwerth 

chweil sydd yn dangos y math o waith y mae Cymorth Cristnogol a phartneriaid lleol yn ei wneud yn Kenya i 

alluogi pobl i fyw ac i ffynnu yn eu cymunedau. Er mwyn rhoi cychwyn i’n hapêl yn Salem, ar ddiwrnod braf 

yn ystod ail hanner mis Medi bwriadaf  feicio 50 milltir, o Ddolgellau i gylchfan Minffordd 

(Penrhyndeudraeth) gan fynd heibio Trawsfynydd ac yna’n ôl i Ddolgellau trwy Harlech a Bermo. Pe baech yn 

dymuno cyfrannu gallwch wneud hynny trwy fynd i safle we “Just Giving” a sgwennu Dwyryd Williams yn y 

blwch “search”. Fe ddylai fy llun ddod i’r golwg. Mae’r dull traddodiadol o gofnodi cyfraniadau ar daflen bwrpa-

sol ar gael hefyd. Os am gyfrannu, cofiwch fanteisio ar y blwch Rhodd Cymorth - bydd y Llywodraeth yn 

ychwanegu 25% i bob swm a gyfrennir. Gwerthfawrogir pob cyfraniad yn fawr iawn. Diolch i chi. 

“Creigiau garw’r Wyddfa fawr,  

Ffrwd Llanrhaead ‘lifa i lawr,                                                                          

Clychau Gresffordd per eu cân,   

Coedydd ywen Owrtyn lân,                                                                               

Pont Llangollen uwch y dŵr,  

Eglwys Wrecsam  gyda’i thŵr,                                                                         

Ffynnon hardd Wenffrewi fwyn  

Welodd lawer cur a chwyn.            

 Dyma’r saith rhyfeddod sy’  

Yn ein Cymru annwyl ni.” 



 
OEDFAON MIS MEDI 2022 

Dydd Sul, Medi 4ydd - 10.00 a.m.  - Oedfa gymun dan arweiniad ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery 

Dydd Sul, Medi 11eg - 10.00 a.m.  - Y Parchedig Trefor Lewis, Deganwy 

Dydd Sul, Medi 18fed  - 10.00 a.m.  - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Medi 25ain - 10.00 a.m.  - Y Parchedig Ddr John Tudno Williams, Capel Seion, Aberystwyth 

Fy mhedwar hoff ddarn o gerddoriaeth - Terry Lloyd 
Fel un sydd yn hoff o bron bob math o gerddoriaeth gwaith digon anodd oedd dewis pedwar darn ystyr-

iwn fel ffefrynnau. 

Meddyliais wedyn am y rhaglen Desert Island Discs a’r recordiau y byddwn yn hoffi mynd hefo fi pe 

bawn ar ryw ynys bellennig. 

Dyma fy newisiadau: 

Messiah Handel yn ei gyfanrwydd (Mr Lloyd yn gwthio’r rheolau i’r eithaf!), gyda Stuart Burrows yn 

canu darnau’r tenor. Dyma waith mawr Handel ac mae’n anhygoel mai dim ond pedwar diwrnod ar 

hugain y bu yn ei gyfansoddi. 

Y Sanctus allan o’r Messe Solennelle gan Gounod. Nid oeddwn yn gyfarwydd â’r darn mawreddog hwn 

cyn ei berfformio fel aelod o’r côr yn Eisteddfod Genedlaethol Y Bala 1998. Cof da am Ben Riddler yn 

canu darnau'r tenor yn yr ymarferion yng nghapel Salem. 

Rŵan i fyd yr opera. Dyma’r math o ganu sydd yn rhoi pleser llwyr i mi. Cael gwrando ar gantorion go-

rau’r byd yn canu gwaith cyfansoddwyr mawr megis Verdi, Puccini, Mozart, Bellini a sawl un arall. Mar-

io Lanza oedd fy ffefryn yn fy arddegau a deallaf mai ef hefyd a ysbrydolodd Pavarotti i ddilyn ei yrfa fel 

un o denoriaid gorau’r byd.  

Fy hoff opera yw Rigoletto lle caiff y cantorion, yn enwedig y tenor a’r bas, gyfle-

on i ddangos eu medrusrwydd. Mae pawb, fe dybiwn, yn gyfarwydd â “La Donna 

e Mobile” ond mae’r pedwarawd “Bella figlia dell`amore” yn adnabyddus trwy 

holl fyd yr opera. Yma y ceir Verdi gyda’i fedrusrwydd rhyfeddol yn plethu ped-

war llais ac eto y mae emosiwn pob un yn treiddio trwof. 

Richard Rees, Pennal yw fy newis ola’. I mi dyma’r baswr gorau a glywyd erioed 

yng Nghymru. Fe enillodd y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddau 

achlysur. Ni chlywais neb erioed yn canu’r Dymestl yn well na Richard Rees. 

Newyddion Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

Mae’n fraint gan Lywydd y Gymanfa Gyffredinol i hysbysu mai darpar Ysgrifennydd 

Cyffredinol yr Eglwys yw’r Parch Nan Wyn Powell-Davies. Yn enedigol o Waunfawr, 

ac yn dilyn blwyddyn allan yn Lesotho ymunodd Nan â’n gweithlu fel gweithiwr 

plant a ieuenctid. Yn ystod y cyfnod hwnnw cafodd ei hyfforddi ar gyfer y weinido-

gaeth ac mae’n parhau yn weinidog gwirfoddol gyda’i gŵr, y Parch Huw Powell-

Davies yng ngofalaeth Cylch Wyddgrug. Cwblhaodd dymor fel Caplan yng Ngharchar 

Altcourse cyn cael ei phenodi yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau. Cychwynodd ar ei gwaith 

ddechrau’r haf, ac yr ydym yn uno i weddïo drosti wrth iddi ymgymryd â’r gwaith hwn.  

Pwy sydd yn y llun?  

Dathlu y Beibl Cymraeg Newydd 1988 

Rhes ôl :Y Parchn; Tom Ellis Jones (Judah); 

John Gillibrand (Curad Eglwys Santes Fair); 

Stanton Evans (Salem); Hywel Wyn Richards 

(Gweinidog Tabernacl); Iwan Llewelyn Jones 

(Gweinidog Gofalaeth Brithdir); Cyril Lloyd 

(Cyn weinidog Ebeneser); Dewi Wyn Wil-

liams (Gweinidog Salem); ?????? (Cynrychiolydd o’r Santes Fair).  

Rhes Flaen; Y Parchn; Patrick Slattery (Gweinidog Ebeneser); W.Brothen Jones (Salem); Andrew Jones (Rheithor Dolgel-

lau); Idris Selby (Gweinidog Judah); Dr. Owen Ellis Evans, Cyfarwyddwr y B.C.N. 1988). 


