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Croeso i Eisteddfod Genedlaethol Cymru:
Sir Conwy, 2019
Bydd miloedd yr wythnos hon yn heidio i Lanrwst i fwynhau arlwy’r Eisteddfod Genedlaethol.
Ond trychineb fyddai troi am adref heb grwydro’r fro ac yfed o ysbrydoliaeth etifeddiaeth yr ardal.
A phwy yn well na’r Parch Ddr. Goronwy Prys Owen i’n tywys i adnabod cyfoeth ein treftadaeth.

Tref Llanrwst
Cychwynnwn wrth ein traed. Mae
Eglwys Sant Crwst werth ei gweld, pe
buasai ond am ei phensaernïaeth
hynafol, a Chapel Gwydir lle mae arch
garreg Llywelyn Fawr. Syllwch yn
arbennig ar gofeb William Salesbury
(c.1519-c.1599), y galluocaf o drigolion
y dref, prif gyfieithydd y Testament
Newydd i’n heniaith ni. Gellwch holi am
arddangosfa arbennig a leolir yn y
Tabernacl.

Cyn gadael y dref tua’r gogledd, oedwch
y tu allan i Horeb, y capel Wesle, ar y
chwith, a thros y ffordd, ar godiad tir,
y mae Seion, (M.C). Bu Gwilym R.
Tilsley (1811-97) yn gweinidogaethu yn
Horeb. Byddwn yn gyfarwydd â’i ddwy
awdl, Y Glöwr a Cwm Carnedd, ac nac
anghofiwn iddo fod yn Archdderwydd.
Mae Tilsli yn emynydd o bwys, a bu sôn
am flynyddoedd am Wasanaeth Nadolig
undebol y dref a gynhaliwyd yn Seion,
pan ganwyd ei garol “Dyma’r dydd i
gyd-foliannu / Iesu, Prynwr mawr y byd”
ar dôn newydd sbon “Bore’r Geni” gan
Arthur Vaughan Williams, organydd
Seion.

Dyma’r dydd i gyd-foliannu
Iesu, Prynwr mawr y byd,
dyma’r dydd i gyd-ddynesu
mewn rhyfeddod at ei grud;
wele’r Ceidwad
yma heddiw’n faban bach.
Tilsli
I’r gogledd

William Salesbury sydd i’w weld yn
Eglwys Santes Fair a’r Holl Angylion,
Conwy. Mae’n ran o ffenestr liw mwy
sy’n dangos yr Esgob William Morgan
a William Salesbury. Llun trwy
ganiatad © Martin Crampin (ewch i
stainedglass.llgc.org.uk/object/1719
i weld y ffenestr yn ei gyfanrwydd.)
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Teithiwch ar hyd yr A470 nes gweld
arwydd am Eglwys-bach. Tua chanol y
pentref trowch ar y chwith i weld y capel
Wesle. Yno y dechreuodd John Evans,
Eglwys-bach (1840-97), bregethu ag
yntau’n 17 oed, ac yn fuan daeth yn un
o sêr pulpud Cymru. Dychwelwch i
briffordd y pentref, troi i’r chwith, lle mae
capel Bethania, (M.C.). Mae yno blac i
goffáu Owen Williams (1877-1956),
cerddor o fri, arweinydd cymanfaoedd a
beirniad eisteddfodol, a chyfansoddwr
tonau cynulleidfaol.
Tua’r dwyrain
Ar ddiwrnod arall crwydrwch tua’r
dwyrain. Dringwch o Lanrwst ar
Ffordd Abergele, a chyn cyrraedd
Llangernyw y mae tª ar y dde gyda
llechen ar ei fur yn nodi mai yno y
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ganed Hugh Cernyw Williams
(1843-1937). Fe’i bedyddiwyd adeg
Diwygiad 1859, a dechreuodd
bregethu’n fuan wedyn.
Gweinidogaethodd ym Maldwyn a
Meirionnydd, a bu’n Llywydd Undeb y
Bedyddwyr. Darlithiai yng ngholeg ei
enwad yn Llangollen a dyfarnwyd
doethuriaeth iddo gan Brifysgol Cymru.
Cofiwn ei ddau emyn Diolchgarwch,
“Duw’n darpar o hyd” ac “Am gael
cyneuaf yn ei bryd”. Fe’i claddwyd
yng Nghorwen.
Yng nghanol
Llangernyw
trowch i’r
dde am
Lansannan.
Wedi
cyrraedd y
pentref
byddwch
yn gweld
Capel Coffa
Henry Rees
(1798-1869),
“Tywysog ein
Pregethwyr”.

Henry Rees
Llun: wikimedia.org/wikipedia/commons/2

‘Wedi i Mr. Henry Rees ymuno a’r
eglwys, a chael ei dderbyn yn
gyflawn aelod, efe a ymroddai
gyda mwy o ddyfalwch nag erioed
i grefydd. Yr oedd yr adfywiad
oedd yn Llansannan, a’r hwn oedd
wedi ymledu, i fesur, i Dan-y-fron,
a rhai cymmydogaethau ereill, yn
peri fod cyrchu mawr i’r amrywiol
gyfarfodydd a gynhelid yn y Capel
newdd, ac yr oedd y cyfarfodydd
iraidd yn ddieithriad a gwedd
lewyrchus iawn arnynt.’

I’r oesoedd a ddêl… t. 7

Cofiant Henry Rees, tud 24-25

(parhad ar dudalen 8)

•

Pigion o’r Gymanfa… t. 7

Y Goleuad

8

Awst 2, 2019

Croeso i Eisteddfod Genedlaethol Cymru
(parhad o dudalen 1)
O’r tu allan iddo y mae cofgolofn Edward Parry (1723-86),
Bryn Bugad, arloeswr Methodistiaeth y fro ac emynydd cynnar.
Ymhellach draw yn y pentref saif Capel Coffa Gwilym
Hiraethog (1802-83), er mai tª annedd ydyw bellach.
Ewch rhagoch drwy Lanfair Talhaearn, er mwyn gweld Yr
Henllys, canolfan bwysig yn hanes Methodistiaeth yr ardal.
Arhosodd Howel Harris yno ym mis Tachwedd 1750 ar ei
ffordd i’r Plas-bach, Llansanffraid Glan Conwy. I gyrraedd y
Plas-bach o’r Henllys, gofynnwch i’ch sat-nav eich arwain i
“LL28 5PP” sef fferm Nant y Cywarch sydd am y terfyn â’r
Plas-bach. Yna dychwelwch drwy Landdoged i Lanrwst.

Tª Mawr, Wybrnant
bwysigrwydd y fro yn nyddiau cynnar y Ffydd yng Nghymru.
Heddiw, edrychwch am arwyddion “Tª Mawr, Wybrnant”, lle
ganed yr Esgob William Morgan (1541?-1604).
Ar ôl profi tangnefedd y Tª Mawr, mentrwch ymlaen yn ofalus
nes cyrraedd yr A470. Trowch i’r chwith am Ddolwyddelan.
Modurwch drwy’r pentref hyd oni ddeuwch i olwg y castell.
Yma ganed Llywelyn Fawr. Dros y ffordd mae ffermdy
Tanycastell, gyda’i gofgolofn marmor coch, mangre geni’r
brodyr, John Jones (1796-1857), Tal-y-sarn, Dafydd Jones
(1802-68), Treborth, a William Jones (c. 1802-85) a ymfudodd
i Wisconsin.

Capel Gwydir

© Hawlfraint y Goron (2019), Cadw

Am y gorllewin
Ar brynhawn braf arall, croeswch Bont Fawr Llanrwst. Pan
ymunwch â’r ffordd sy’n dod o Fetws-y-coed, byddwch yn
agos at “Gapel Gwydir”, addoldy preifat a adeiladwyd yn
1673 er budd trigolion Castell Gwydir. Mae’n enghraifft hynod
o ysblander y Dadeni. Crwydrwch oddi yno i’r mynydd ac fe
ddeuwch at Eglwys Llanrhychwyn a sylwi ar ei moelni
canoloesol. Eithr o’i mewn tua dechrau’r 13 ganrif yr addolai
Llywelyn Fawr a’i briod Siwan.
Cyn cyrraedd Trefriw, ar y briffordd B5106, y mae Tan-y-celyn,
cartref Ieuan Glan Geirionnydd (1795-1855). Fe’i magwyd yn
Fethodist Calfinaidd, ond o dderbyn addysg yng Ngholeg St
Bees, Cumberland ordeiniwyd ef i’r offeiriadaeth Anglicanaidd.
Ef yw awdur yr emyn “Ar fôr tymhestlog teithio’r wyf”.
I’r De
Dilynwch yr A470 o Lanrwst tua’r de, uno â’r A5, ac ymhen
dwy filltir, trowch i’r dde ar y B4406, ac i Benmachno.
Ymwelwch â’r eglwys a sylwi ar y meini hynafol sydd yno
gydag arysgrif Lladin o’r chweched ganrif: tystiolaeth o
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Henaduriaeth Arfon. Cyfarfod yn Nghapel Berea Newydd, ddydd
Mawrth, Medi 17eg am 5 y prynhawn ac am 7 yr hwyr. Bydd
cyfarfod yr hwyr yn gyfarfod cyhoeddus i longyfarch blaenoriaid ac
i ordeinio blaenoriaid newydd. Bydd y Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod
nos Wener, Medi’r 6ed am 6.30 yr hwyr yn Seilo, Caernarfon.
Henaduriaeth y Gogledd-Ddwyrain. Yng nghapel Disgwylfa,
Coedpoeth ar nos Fercher, Fedi 25ain, am 7.00 o’r gloch. Pwyllgor
Gwaith yng nghapel Bethesda’r Wyddgrug, nos Fercher, Medi
12fed, am 7.15.
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Wrth ddychwelyd i Lanrwst,
bydd Moreia ar eich llaw chwith.
Edrychwch ar lechen sy’n rhodd
ieuenctid y capel i anrhydeddu
pump a fagwyd yn lleol ac a
gyfoethogodd y dystiolaeth
Gristionogol gartref a thramor:
John Lloyd Jones, athro’r
Gymraeg ym Mhrifysgol y
Drindod, a phen blaenor capel
Cymraeg Dulyn, a geiriadurwr
ein barddoniaeth gynnar,
George M. Ll. Davies,
“Heddychwr mawr Cymru”,
ynghyd â dau frawd a’u chwaer,
Robert Owen a John Owen,
gweinidogion yr efengyl, a
Margaret Owen y genhades.
Pa waddol bynnag a adewir i’r Gymru gyfoes gan Eisteddfod
Sir Conwy, 2019, gallwn edrych yn ôl yn ddiolchgar am a
gafwyd gan gewri’n gorffennol.
Bydd Goronwy Prys Owen yn traddodi darlith ar
“Fywyd a Gwaith Edward Parry, Bryn Bugad, Llansannan,”
ym Mhabell y Cymdeithasau 2 am 9:30 bore Mercher.
Trefnir gan Gymdeithas Emynau Cymru.
Os na nodir yn wahanol nid yw barn y
cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y
golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.
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Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau,
a.y.y.b. at y Parch. Ddr. R. Watcyn James,
Eryl, Capel Bangor, Aberystwyth SY23 3LZ.
e-bost: goleuad@ebcpcw.cymru
Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y
9 770017
Bwthyn, Tª Cadnant, Parth 2, Lôn Hen Felin,
Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd,
LL55 2BD. (01286) 672018. e bost: goleuad@btconnect.com
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Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon.
Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost fel Newyddiadur.
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