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Diolch i John, Geraint a Sian am wasanaeth y bore ‘ma.   
 

Y SULIAU NESAF 
Ebrill 30ain – Y Parchg. Gethin Rhys gyda Caroline 

Rees 
Mai 7ed – Gwasanaeth yng ngofal criw pentre 

Meisgyn.  Sgrin, Huw Rees 
Mai 14 – Pwyllgor Cymorth Cristnogol 

Mai 21 – Oedfa deuluol gyda’r Parchg Dyfrig Rees 
gyda Heulyn.  Sgriniau gan Heulyn.  

Mai 28 – oedfa gydag Ann ac Emlyn Davies.   
Mehefin 4ydd – Eirian gyda Helen Prosser 

yn llywyddu 
 

ARGYFWNG MOSUL 

Fe fyddwn ni'n casglu cewynnau untro (fel 

Pampers), "wipes" ac eli Sudocrem. Gallwch 

helpu drwy ddod â'r nwyddau mewn bag ag enw 

SVP wedi ei ysgrifennu arno i lofft y capel, neu 

gyfrannu tuag at gostau cludiant. 
Cewch fwy o fanylion ar wefan y capel.  Bydd y 

casglu'n dod i ben ddydd Sul Mai 14eg.     Diolch yn 

fawr carys.davies75@btinternet.com 

ann.pentyrch@btinternet.com 

 

CASGLU DILLAD AYYB 

Mae’r casgliad dillad, dillad gwely ayyb ar stop am 

rai misoedd tra fo’r cyfraniadau sylweddol 

diweddar yn cael eu dosbarthu.    Diolch am y 

cyfraniadau niferus iawn.   

 
Mae croeso i chi hyrwyddo gweithgareddau 

trwy’r daflen wythnosol hon:   
geraintrees@hotmail.com 

 

MERCHED Y TABERNACL 

Bore Iau, Ebrill 27 

Newid cyfarfod:   Dewch i’r Ganolfan erbyn 10.30 

am goffi a sgwrs. 

Ros 07792 864251 neu Judith 07881 822069 os 

gwelwch yn dda. 

 

Bwrdd y Capel 

Fe gynhelir cyfarfod nesaf Bwrdd y Cyfarwyddwyr 

nos Fawrth nesaf, 25 Ebrill. Os oes gennych unrhyw 

fater y carech i'r Bwrdd ei wyntyllu yna rhowch 

wybod i Gwilym Huws 

(gehpengwern@yahoo.co.uk) erbyn nos Lun 24 

Ebrill. 

Babis Newydd 
Mae sawl babi newydd wedi eu geni i 

deuluoedd y Capel.   I Dewi a Leah Rees 
ganwyd Efa Grug.  Mae Geraint a Caroline 

yn famgu a thadcu eto, ac Ann ac Eirian 
yn hen........ Dymuniadau gorau i Penri a 
Carol ar eni Luned Tirion i Llio a Mark ac i 
Dave a Rhian Eyres ar ddod yn daid a nain 
wedi geni Thomas Owen Edward i Gareth 

a Debbie.     
 

Priodas 
Llongyfarchiadau i Dylan, mab Celt ac 

Enfys wedi priodas ar ddydd Llun y Pasg i 
Amy Davies.   

 
Mae bocs i’r banc bwyd o hyd ym mlaen 

y capel.    Daeth cais pellach am 
gyfraniadau.   Diolch.   

 
Priodasau yn y Capel 

Mae 3 o’r gynulleidfa wedi gwirfoddoli eu 
hunain fel cofrestrwyr priodasau.   A 

hoffech chi ymuno gyda nhw  Mynnwch 
air gyda Gwilym Huws neu Geraint os 

hoffech drafod.   
 

BWYDO’R DIGARTREF 
Mae bwydo prynhawn yma wedi ei 
setlo, ond mae Margaret Calvert wir 
angen 2 neu 3 i'w chynorthwyo yn 

achlysurol iawn dros y flwyddyn nesaf.   
Os gallwch roi hyd yn oed un 

prynhawn Sul i’r project, plis ffoniwch 
Margaret ar 01443 222908 (e-

bost: calvertrm@btinternet.com). 
 

Cofiwch am y 
wefan, www.tabernacl.org ac os hoffech 
chi ragor o fanylion am unrhyw agwedd, 

Gwilym Huws: 07710 237327 
gehpengwern@yahoo.co.uk/ 

 
Cymanfa Ganu Eisteddfod yr Urdd 2017 

HEDDIW   2yp yn  
Eglwys Babyddol All Hallows, Meisgyn 

Cyfle i groesawi’r Eisteddfod i’n hardal. 
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MAI 20fed: Siaradwraig arbennig o 
Awstralia, Dr Val Webb yn cynnal seminar 
yma yn y capel, dewch am goffi am 10.30.  

Yn gorffen am 2.   Bydd trafod y problemau o 
ddiffinio ffydd mewn oes fel hon.     Cefndir 

ganddi fel gwyddonydd a diwinydd.  Plis 
cadwch y dyddiad!  www.valwebb.com.au 

 

 
 
 

Eglwys Dewi Sant, Caerdydd 

I ddathlu 60 mlynedd yng Nghilgant St Andreas, 
Caerdydd bydd Eglwys Dewi Sant yn trefnu Gŵyl 

Flodau rhwng 22-25 Mehefin 2017. 
 

Mae gan Gymru gyfoeth o Seintiau Celtaidd, ac 
iddynt hanesion diddorol a lliwgar a'u henwau ar gof a 

chadw yn enwau eglwysi, pentrefi a threfi led led y 
wlad. Mae'n briodol felly mai thema'r Ŵyl yw 'Yn ôl 

Traed y Seintiau Celtaidd'. 

Bydd yr Ŵyl ar agor yn ddyddiol rhwng 10.30am-
6pm, 12-5pm dydd Sul a gweinir cinio ysgafn a the 

prynhawn bob dydd.  Mwy o wybodaeth 

ar: www.eglwysdewisant.org.uk 

 

CYLCH CADWGAN 
Nos Wener 5 Mai 2017 am 7.30pm 

MEG ELIS yn siarad ar y testun: 
‘Sali Mali, creadigrwydd ac academia’ 

yn Festri Bethlehem, Gwaelod y Garth 
 

Apêl am Stiwardiaid Steddfod 
Angen llawer mwy! 

Plis cofrestrch ar wefan yr Urdd. 
Teipiwch “eisteddfod urdd stiwardio” i mewn i 

Google.     Cewch fod yn yr eisteddfod am ddim! 

 

Elusennau’r Capel 2017 

Ar wahan i’n hymrwymiad parhaol at 

Gymorth Cristnogol a Lesotho a bwydo’r 

digartref yn y Tab, ffoaduriad a phobl 

ifanc mewn gofal, ein elusennau lleol 

eleni fydd:  Gofalwyr Ifanc Rh C Taf,   

Ysgol Tŷ Coch, Adref (di-gartre’r 

cymoedd),  Pedal Power a Cymorth i 

Ferched 

 
EISTEDDFOD OGWR A 

THAF ELAI YR YSGOLION SUL 

Apêl am help ! 

Fel y gwyddoch mae Eisteddfod yr 

Urdd yn dod i’n hardal ni yn ystod 

wythnos 30 Mai - 3 Mehefin.   Fe fydd 

Pabell gan yr Ysgolion Sul ar y maes 

ac mae angen help i 

1.    Drefnu arddangosfa o 

weithgareddau ein capel ni i’w 

harddangos yn y babell. Mae ein capel 

ni yn un o’r capeli sydd yn y dalgylch a 

byddai’n hyfryd tase gyda ni 

gynrychiolaeth yn y babell. 

2.   6 Gwirfoddolwr o’n capel ni i 

helpu yn y babell ar ddydd Mercher, 

Mai 31 (3x 9-1 a 3x 1-5... bydd 

tocynnau maes yn cael eu darparu) 

3.    4 gwirfoddolwr i helpu ar y dydd 

Iau. 

Os hoffech chi wybodaeth bellach, neu os 
ydych chi’n gallu helpu gyda’r 

arddangosfa – trwy ddarparu lluniau neu 
erthyglau, cysylltwch â Lowri Roberts ar 

lowri@glancreigiau.plus.com neu 
ffoniwch  07812 089 870. 

 
Diolch hefyd am yr enwau sydd wedi 

cynnig cefnogaeth gyda maes 
carafannau’r Urdd.   Os allwch helpu allan 

mynnwch air gyda Geraint. 
 

Y Safle 
Gallwch gysylltu â Ioan ar 07505 323299.    

Bwcio: carolinerees2@hotmail.com 
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