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Rhifyn 248 

Fy mraint i yw eich cyfarch ar drothwy Mis Ebrill a chyfnod y paratoi i ddathlu Gŵyl Y Pasg. Fel y gwyddoch, Y 

Pasg yw'r ŵyl bwysicaf yn y flwyddyn Gristnogol. Mae yn gyfnod o dristwch a llawenydd, yn wir mae’n adlewyr-

chu ein byd dros y ddwy fil o flynyddoedd diwethaf ac sydd yn parhau i adlewyrchu ein byd heddiw. Mae'r 

newyddion yn llawn tristwch a phryder ac eto cawn gyfnodau o lawenydd gyda theulu a ffrindiau. Mae gennym le 

i ddiolch ar lefel bersonol, genedlaethol a rhyngwladol am roddion ein Duw byw. 

Mae’r Pasg ei hun, wrth gwrs, yn yr un modd â’r Nadolig, yn cael ei ddathlu gan Gristnogion sydd ag ymwybyddi-

aeth a dealltwriaeth o wir ystyr yr Ŵyl ac, erbyn hyn, ffrindiau yn ein cymunedau sydd yn dathlu'r ŵyl heb un-

rhyw ddealltwriaeth o’i harwyddocâd. Rwyf yn mwynhau, fel nifer ohonoch mae'n siŵr, 

wyau Pasg siocled. Mae wyau wedi eu lliwio i ddathlu Gŵyl Y Pasg ers canrifoedd. Daeth 

yr arferiad yn wreiddiol o’r dwyrain canol cyn ymestyn i ddwyrain Ewrop. Mae'r wy yn 

symbol o ail eni a bywyd newydd ac i ni, ddilynwyr ein Harglwydd Iesu Grist, yn gofeb 

am y bedd gwag a’r atgyfodiad. O’r traddodiad yma y daw ein harfer modern o wyau Pasg 

siocled yn llawn danteithion, arferiad a gychwynnwyd gan deuluoedd o Grynwyr. Mi gyn-

hyrchwyd yr wy Pasg cyntaf ym Mhrydain gan gwmni J S Fry & Sons, gyda Cadbury yn dilyn yn 1875, ond dwi 

am adrodd hanes cwmni siocled a danteithion arall sef Rowntree’s, sef y cwmni sydd yn 

cynhyrchu Kit Kat ac Aero (ers 1935), Fruit Pastilles (ers 1881) a Smarties (ers 1937). Fe 

agorwyd ffatri Rowntree’s yn Efrog yn 1862. Yn rhyfeddol, roedd y tri chwmni dan-

teithion mwyaf yn y wlad sef Fry’s, Cadbury a Rowntree’s i gyd wedi eu sefydlu gan 

Grynwyr. Yn achos Rowntree’s, y perchennog cyntaf oedd Henry Isaac Rowntree ond 

erbyn 1869 ar ôl ychydig o drafferthion ariannol mi ymunodd ei frawd, Joseph Rowntree 

(gweler dde), yn y fenter ac ar fywyd Joseph rwyf am ganolbwyntio a hynny oherwydd 

ei waith yn lleihau tlodi ymysg ei weithwyr ac yn y gymuned ehangach. Pan oedd Jo-

seph Rowntree, (a anwyd yn 1836) yn 14, fe ymwelodd â’r Iwerddon gyda’i dad ac roedd 

gweld y boblogaeth yn llwgu o effaith newyn wedi cael effaith mawr arno a fyddai yn 

dylanwadu ar ei weithredoedd am weddill ei fywyd. Ar ôl marwolaeth Henry Isaac yn 

1883, Joseph oedd perchennog cwmni Rowntree’s ac fe adeiladodd ffatri newydd ac fe 

gododd y nifer o weithwyr o 30 i 4000 erbyn diwedd y 19eg ganrif. Roedd yn benderfynol o wella bywyd ei 

weithwyr trwy godi llyfrgell rydd, cyflwyno addysg ddi-dâl, darpariaeth doctor a deintydd, yn ogystal â chreu un 

o’r cynlluniau pensiwn cyntaf erioed. Fe adeiladwyd pentre’ newydd sef New Earswick ger Efrog i greu tai i bobl 

ar gyflogau isel, yn cynnwys gweithiwyr yn ei ffatri, am daliad rent fforddiadwy. Yn 1904, rhoddwyd cyfranddali-

adau yn y cwmni Rowntree gwreiddiol i greu tair ymddiriedolaeth ac mae'r mwyaf enwog ohonynt, sef y Joseph 

Rowntree Foundation, yn parhau i bwyso i leihau tlodi ac yn cynorthwyo'r rhai llai ffodus yn ein cymunedau i 

gael swyddi, cael cymorth gan y wladwriaeth les a chymorth i gael cartref. 

Mae gennyf gysylltiad bach gyda Rowntree’s oherwydd bod teulu June, fy ngwraig, wedi gweithio i Rowntree's yn 

ail hanner yr ugeinfed ganrif ond mae 'na gysylltiad hefyd gyda thref a thlodi yn Nolgellau. Roedd Joseph Rown-

tree, gyda chefnogwyr eraill yn cynnwys Florence Nightingale a Charles Dickens yn ymgyrchu i godi safonau yn y 

"wyrcws". Yn 1864 fe ddaeth Joseph Rowntree i ymweld â thlotai Bala a Dolgellau, ymysg eraill. Ar ôl eu hymwel-

iadau, byddent yn cyhoeddi llythyr yn y papurau bro yn amlinellu eu canfyddiadau. Mae llyfr "Workhouses of 

Wales and the Welsh Borders" gan Peter Higginbotham yn adrodd hanes yr ymweliad ag wyrcws Dolgellau. 

Roedd 39 o dlodion yn aros yno ar y pryd. Mi nodwyd bod lleoliad y lle a’r olygfa i’w ganmol ac roedd y bwyd o 

ran maint a safon yn ganmoladwy.  Roedd iard y dynion mewn cyflwr digon drwg i achosi salwch ac roedd 

gweithle'r dynion yn oer a heb gadair. Roedd y clustogau yn galed ac yn anaddas i'r hen a’r rhai o dan anhwylder. 

Er y sylwadau yma, roedd wyrcws Dolgellau yn well na llawer ac yn cynorthwyo’r tlawd. I lawer o’r trigolion ar y 

pryd, roedd amgylchiadau byw yn y wyrcws yn llawer gwell na thu allan ac roedd rhai yn gwirfoddoli i fynd yno 

oherwydd eu hamgylchiadau personol. Mi agorwyd Wyrcws Dolgellau yn wreiddiol yn 1856-57 cyn newid i fod 

yn ysbyty i'r tlodion yn 1919 er, ar ôl 1904, i bwrpas cofrestru genedigaeth, mi roedd y wyrcws yn ...DROSODD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEDFAON MIS  EBRILL  2023 

Dydd Sul, Ebrill 2il- 10.00 a.m.  -  Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd - Oedfa Gymun trwy Zoom 

Dydd Gwener y Groglith , Ebrill 7fed - 10.a.m.- Oedfa gydenwadol yn Ebeneser 

Dydd Gwener y Groglith - Ebrill 7fed - Hanner dydd - Oedfa awyr agored cydenwadol yn y Sgwâr 

Dydd Sul, Ebrill 9fed - 10.00 a.m. - Y Parchedig Wyn Morris, Bow Street 

Dydd Sul, Ebrill 16eg  - 10.00 a.m. - Y Parchedig Iwan Ll. Jones, Morfa Bychan 

Dydd Sul, Ebrill 23ain -  10.00 a.m.  - Y Parchedig Olwen Williams, Tudweiliog 

Dydd Sul, Ebrill 30ain, - 10.00 a.m. - Y Parchedig Bryn Williams, Pwllheli 

cael ei nabod fel "Llwyn View" sef yr enw sydd yn bodoli ar y safle hyd heddiw. 

Bu farw Joseph Rowntree yn 1925 pan yn 88 oed ac mae wedi ei gladdu ym mynwent y Crynwyr yn Efrog. 

Felly, dewch i ni barhau i gofio am y llai ffodus yn ein cymunedau dros y Pasg a gweithio i wneud ein byd yn 

well i’w holl drigolion, yn yr un modd â Joseph Rowntree, 

Rydym yn meddwl ac yn danfon ein dymuniadau gorau i chi gyd yn cynnwys y rhai ohonoch sydd mewn anhw-

ylder neu yn galaru. Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant iawn gyda theulu'r Dr Edward Evans yn eu profedi-

gaeth. Cydymdeimlwn yn ddiffuant hefyd ag Ann a Gareth Roberts, Gwelafon. Bu farw modryb i Ann sef My-

fanwy Evans, Rhewl, Rhuthun yn ddiweddar a hithau yn nawdeg un. Mam Ann oedd yr hynaf o’r naw plentyn a 

bellach dim ond sydd ar ôl, sef Mrs Ceri Lloyd Jones, Rhydymain. 

Dwi am gloi gyda geiriau W Rhys Nicholas yn ei emyn adnabyddus 

O cadwn ŵyl, mae'r aberth drud  
yn iachawdwriaeth i'r holl fyd;  
mae'r lefain newydd wedi'i roi,  
a grym y gwir yn ddi-osgoi:  
rhown fawl ar gân i'r uchel Dduw,  
mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw. 

      Pasg Hapus a Dedwydd i chi gyd, 

              Peter (Peter Jones ar ran y Swyddogion) 

ADRODDIAD BLYNYDDOL SALEM AR GYFER 2022 

Byddwch yn derbyn copi o Adroddiad Blynyddol y capel ar gyfer 2022 gyda thaflen mis Ebrill. Hoffwn ddiolch i 

fy nghyfeillion am eu cymorth i’w baratoi. Fe welwch yn fy sylwadau yn yr adroddiad y paragraph canlynol - 

“Ychydig flynyddoedd yn ôl, er mwyn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf  Diogelu Data, gofynnwyd i chi os 
oeddech yn fodlon i ni gyhoeddi manylion am eich cyfraniadau ariannol yn yr Adroddiad Blynyddol. Rydym yn 
parhau i weithredu yn ôl y caniatâd ysgrifenedig a gafwyd gennych bryd hynny ond os ydych wedi newid eich 
meddwl ynglŷn â hyn, gadewch i mi wybod a byddwn yn cymryd hynny i ystyriaeth ar gyfer Adroddiad Blynyddol 
2023.”  Cofiwch felly, dewch i gysylltiad os hoffech i ni beidio â chyhoeddi manylion am eich cyfraniadau yn 

Adroddiad 2023. 

Swyddogion Salem 2023 

O Iesu croeshoeliedig,  
 boed mawl i'th enw byth,  
doed dynion i'th foliannu  

 rifedi'r bore wlith;  
aed sôn ymhell ac agos  

 am aberth Calfarî,  
nes llenwi O gorfoledd  

 bob rhan o'n daear ni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myfyrdod y Pasg gan ein gweinidog, Y Parchedig Slattery  

Crist a gyfododd – Atgyfododd yn wir! 
Darllen Ioan 20:1-18. 

Ar fore Sul y Pasg aeth Mair draw at fedd Iesu tra roedd hi eto yn dywyll. Mae’r hanes yn gyfarwydd i ni, ond yn 

sgil rhai o drychinebau mawr ein byd, a’r byd yn ymddangos yn lle peryglus tu hwnt, y mae cyfarfyddiad Mair 

gyda’r Iesu atgyfodedig yn ei ddangos Ef fel yr un sydd yn gallu chwalu tywyllwch y bedd ac yn gallu atgyfodi o’r 

tywyllwch. Crist yw’r un sydd yn cynnig gobaith inni yng nghanol anrhefn bywyd a byd. Gwelir llawer yn 

galaru yn ein byd ar hyn o bryd - galaru am y rhai sy’n dioddef ac a gollwyd o ganlyniad i ryfel neu derfysg neu 

drychineb. Credwn ninnau bellach fod y byd yn le llai diogel oherwydd y digwyddiadau ofnadwy hyn. Ond y 

mae’r darlun yn yr ysgrythur o’r Iesu yn galw arnom wrth ein henwau yn cynnig darlun arbennig inni o gariad 

Duw a gwerth amhrisiadwy pob unigolyn, a ninnau’n sefyll gyda phob Mair wrth y bedd, yn nhywyllwch cyn y 

wawr. Dymuniad y terfysgwyr yw gwneud inni feddwl nad oes neb yn ddiogel mwyach! Nid oes atebion hawdd 

i’w cael i’r ymosodiadau a welwn ar hyd a lled y byd… cyn hir mae’r strydoedd yn wag, a bywydau pobl gyda 

rhyw wacter wedi goddiweddyd eu hysbryd. Wedi’r fath erchylltra - bydd y byd yn cael ei gadw’n fud. Nantlais 

ganodd: 

                                                        Yn dy law y mae f'amserau, 
                                                           amser gwynfyd, amser croes,  
                                                        amser iechyd digymylau 
                                                          a chysgodion diwedd oes; 
                                                                 gad im mwyach 
                                                          dreulio 'nyddiau yn dy law. 
Tebyg fod hyn yn wir yn brofiad byw ymysg y disgyblion wedi’r croeshoeliad. Roedd y Sadwrn wedi’r Groglith 

yn ddiwrnod o ddryswch a dyheu a gobeithio; o gredu a dymuno; o golli ac amau. Ond wrth inni symud i gyfeiri-

ad Sul y Pasg y mae’n rhaid inni gario gyda ni y boen a’r artaith sydd yn rhan annatod o hanes yr wythnos fawr 

sy’n brofiad inni ar adegau pan welwn erchyllterau terfysglyd. Wrth inni sefyll gyda Mair gerllaw y bedd gwag 

rydym yn gwybod yn eigion y galon fod cariad yn drech na chasineb a nerth Duw yn drech nag ymdrechion 

gwaethaf y ddynoliaeth. Do fe atgyfododd Crist tra roedd hi eto yn dywyll - a dyna yn wir yw hanes profiad 

Cristnogion yn y byd yma o hyd. Y mae’r tywyllwch a hoffir gymaint gan ddynion yn mor real yn ein dyddiau ni. 

Gwelir gwledydd yn rhyfela; cyfiawnder a hawliau dynol dan warchae; pobl yn marw a chelwyddau yn cael eu 

cyflwyno megis gwirionedd; anghyfartaledd yn teyrnasu, a’r tlodion byd yn dal i ddisgwyl am gymorth. Nid 

ydym yn gofalu digon am yr amgylchfyd; nid ydym wedi caru’n cymydog fel ni’n hunain - rydym yn parhau i 

fyw yn y tywyllwch o hyd! Na thrallodwn ein calonnau! Daw nerth yr atgyfodiad i’n plith yn yr annisgwyl; daw 

atom yn y mannau mwyaf anghyfarwydd; daw ar yr union adeg pryd y byddem yn teimlo inni golli’r cyfan, a’r 

cwbl oll yn deilchion wrth ein traed. Ond ni fydd goleuni'r atgyfodiad yn gwneud i’r tywyllwch ddiflannu - bydd 

yn rhoi nerth inni fyw yn y gwyll ond gyda gobaith newydd yn ein calon. Mae’r Pasg yn gyfle i ddathlu a chlod-

fori gallu Duw wrth atgyfodi ei fab Iesu o farw yn fyw! O na allwn ni glustfeinio i glywed ei lais yn galw arnom 

wrth ein henwau ac yn cynnig adfer ein gobaith mewn Duw sy’n drugarog wrth ei bobl. Rhywbeth ar gyfer ein 

heddiw a’n yfory yw’r atgyfodiad. Ym merw eiliadau llawen a dyrchafol Dydd y Pasg dylem fod yn hollol effro i 

alwad Duw arnom yn Iesu Grist. Dylem ymdrechu i weld yr atgyfodiad fel gwaith ar garlam a gychwynnodd yn y 

bore bach gerllaw’r bedd wag. Dylem geisio ffyrdd newydd sbon i fyw a gweithredu'r cyfan yn ein bywyd bob 

dydd, gyda phob munud awr yn gyfle inni ymgyrraedd at y bobl o’n cwmpas, ein teuluoedd a’n cyfeillion. 

Daw ef i'n cyfarch gyda thoriad gwawr,  
gwasgar ein hamheuon, lladd ein hofnau mawr:  
cryfach fyddwn ninnau yn ei gwmni ef,  
rhodiwn yn hyderus ar ein ffordd i'r nef. 
 Crist a orchfygodd fore'r trydydd dydd, 
 cododd ein Gwaredwr, daeth o'r rhwymau'n rhydd. 

         C.Ff. 562. 

Gweddi. 

Arglwydd cadw ni rhag bodloni ar goffau digwyddiad pell yn ôl yn unig, ond i wybod bod Iesu yn fyw heddiw ac 

yn cerdded llwybrau’n bywyd ni. Galluoga ni i ddathlu’r Pasg mewn llawenydd ac i fyw yng ngrym ac addewid 

yr atgyfodiad.  Amen. 


