
NEWYDDION TEULU A CHYHOEDDIADAU 

Y SULIAU NESAF 
Gorffennaf 12: 

Sul y Cyfundeb 

(gweler gyferbyn) 

Gorffennaf 19: 

Emlyn Davies 

Llywydd: Iwan Rowlands 

Taflen a Sgrin: Emlyn Davies 

Gorffennaf 26: 

Cyd-addoli ym Methlehem 

Gwaelod-y-garth 

Awst 2:  
   Allan James 

Llywydd: Ann Rees 
Taflen: Ros Evans; Sgrin: Mal Pate  

Awst 9:     
Bethlehem, Gwaelod-y-garth 

Awst 16:   
Geraint Rees 

Llywydd: Ann Dixey 
Taflen a Sgrin: Geraint Rees 

Awst 23:   
Bethlehem, Gwaelod-y-garth 

Awst 30:   

Y Parchg. D. Eirian Rees 

Llywydd: Ann Davies 

Taflen a Sgrin: Emlyn Davies  

www.tabernacl.org 

YR YSGOL SUL 
Gorffennaf 19: 

Mabolgampau Diwedd Tymor 

SUL Y CYFUNDEB 

Gorffennaf 12fed am 10:30a.m. 

Ysgol Gymraeg Pen-y-Garth 
Sully Road, Penarth CF64 2QN 
(Fydd dim oedfa yma yn Efail Isaf) 

Oedfa deuluol fer ar y thema 
“Myfi Yw” 

Byddwn ni fel eglwys yn cyflwyno 
“Myfi yw’r wir winwydden” 

Gyda phlant hynaf yr Ysgol Sul yn 
cyfrannu, felly dewch i gefnogi! 

DALIWCH I GEFNOGI’R BANC BWYD A’R CASGLIAD DILLAD  

MERCHED Y TABERNACL 
 

Dydd Mawrth, Gorffennaf 13 
 

Eglwys  Llanilltud Fawr  
a’r cyffiniau  

gyda Dr Elin Jones 
(Cwrdd wrth yr Eglwys am 10.30) 

CASGLIAD Y BANC BWYD 
YN ARCHFARCHNAD TESCO 

Llawer o ddiolch i bawb a ddaeth 
ynghyd i gefnogi’r Banc Bwyd drwy 
gasglu nwyddau yn siop Tesco dros y 
tridiau diwethaf. Bu tîm o 24 ohonom 
yn gwneud gwahanol shifftiau o ddwy 
awr yr un. Byddwn yn cyhoeddi 
cyfanswm gwerth y  casgliad yn fuan. 

Gorffennaf 19 am 4pm  
Cyfarfod i  drafod  ail 

sefydlu Teulu Twm 
 

Rydym yn ystyried sefydlu grŵp  
9-14 oed ar nos Sul, ond gallai hyn 
gael effaith ar drefniant yr ysgol 
Sul yn y bore. Mae nifer fawr o 
ffactorau i’w hystyried  wrth 
gynnig newid i’r drefn ac o 
ganlyniad mae croeso i bawb sydd 
â barn i fynychu’r cyfarfod uchod. 
Dylai pawb fod wedi derbyn  
e-bost yn amlinellu’r opsiynau, ond 
os hoffech gael rhagor o fanylion, 
holwch Heulyn neu Catrin Rees. 

CYFAMOD EGLWYSIG 

'Rydym yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo yn wirfoddol i geisio tyfu 

gyda'n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer dysgeidiaeth  

ac ysbryd yr Iesu.' 

CROESO I’R TABERNACL 

GORFFENNAF 5ed 

BYTHOL WYRDD 

 

 

 

 

 

COFIWCH AM GASGLIAD LESOTHO AR Y FFORDD ALLAN HEDDIW 

Boed i ti dyfu’n gyfiawn, boed i ti dyfu’n driw, 
Boed i ti wybod beth yw’r gwir, gan weld y golau gwiw, 
Boed i ti fod yn gryf a dewr wrth gerdded garw ffyrdd, 
A thrwy y cyfan hyn boed i ti fod yn fythol wyrdd 

Oedfa Gymun Deuluol 

Llywydd: Heulyn Rees 

Organydd: D. Carey Williams 



TREFN YR OEDFA 

Cerddoriaeth Agoriadol: “Agnus Dei” allan o L'arlésienne Suite (Bizet) 

Gair o groeso: Heulyn Rees  

Emyn 869:  “Meddwl am fyd heb flodyn i’w harddu,”  

Cyd-ddarllen detholiad o adnodau am blant allan o Efengyl Marc 

Cyflwyno cardiau pen-blwydd i Mali Thomas a Mabon Rhys  

Cân gan y plant bach lleiaf: “Ble mae Daniel?” 

Gair i’r Plant 

Cân gan y plant hynaf: “Bythol Wyrdd” 

Gweddi  

Canu Gweddi’r Arglwydd 

Emyn 156:  “Diolch am weddi’r Arglwydd”  

     (Gwneir y Casgliad yn ystod yr emyn hwn) 

Y Plant lleiaf (babanod) i’r Ysgol Sul  

Cyflwyniad ar yr Organ: “Serenade” allan o The Fair Maid of Perth (Bizet) 

Emyn 155: “Ces lygaid ganddo imi weld”  

Sgwrs gyda Siân Knott, Prif Ffisiotherapydd Chwaraeon Cymru 

Emyn 671:  “Torrwn fara ar ein gliniau yn gytûn,”   

Y Cymun  dan ofal Emlyn Davies 

Cerddoriaeth y Cymun: “The Long Day Closes” (Sullivan) 

Emyn 681: “Dod ar fy mhen” 

Y Fendith   

Emyn 49: “Diolch i ti, yr hollalluog Dduw, ”  

Cerddoriaeth i Gloi: “St. Anthony Chorale” (Haydn/Brahms) 

 

Y CYNLLUN ADEILADU 

Cawsom wybodaeth gyffrous am y cynllun adeiladu gan Helen 
Middleton ac Emlyn Penny Jones brynhawn Sul diwethaf. Clywsom y 
bydd y tendr ar gyfer gwneud y gwaith yn cael ei hysbysebu’n fuan, a’r 
gobaith yw y bydd yr adeiladwyr yn dechrau arni yn gynnar ym mis 
Medi, gyda’r nod o gwblhau’r cyfan erbyn y Nadolig.  

Ar hyn o bryd, rydym yn rhagweld y bydd y costau yn fwy na’r hyn 
sydd gennym yn y coffrau, ac felly bydd yn rhaid chwilio am grant a 
gofyn am fenthyciad gan Undeb yr Annibynwyr.  

Hyd yn oed wedyn, fydd yr arian i gyd ddim ar gael gennym. Y bwriad 
felly yw troi at y gynulleidfa i ofyn am gyfraniadau arbennig, unwaith 
ac am byth, i’n galluogi i wneud y gwaith. Byddwch yn derbyn llythyr 
yn weddol fuan gyda rhagor o fanylion, yn gofyn am gyfraniad.  

O gofio na fu’n rhaid i ni fel aelodau dalu am y Ganolfan, ac na 
wariwyd unrhyw swm sylweddol ar y capel ers tua 30 mlynedd, teimlwn 
yn hyderus y bydd pawb yn hael eu cefnogaeth i’r cynllun hwn. 

Eisteddfod yr Urdd 
2017 

Pwyllgor Apêl Ardal 
Llantrisant 

 
Swper yn La Luna, Tonysguboriau  

Nos Fercher Gorff. 15 am 8 o’r gloch 
Tocyn: £20  

Manylion gan Dafydd Roberts 
07766047009 

dafydd@glancreigiau.plus.com 

BWRDD  

Y CYFARWYDDWYR 

Nos Fawrth 14 Gorffennaf  

7.30 p.m. yn Y Ganolfan 

Os hoffai unrhyw aelod o’r gynulleidfa 

godi mater i gael ei drafod, mynnwch 

air gyda’r Ysgrifennydd,  

Gwilym Huws 

gehpengwern@yahoo.co.uk 

01443 225205 

CYHOEDDIADAU 

Cofiwch ddefnyddio’r daflen ar gyfer 

pob cyhoeddiad, o ran beth sydd  

ymlaen neu unrhyw newyddion  

teuluol . Dylid anfon neges erbyn y nos 

Fercher cyn y Sul at: 

emlyn.davies@which.net 

TAFLEN, SGRIN 
A MYFYRDOD 

Rydym yn chwilio am waed newydd i 
ymuno â’r tîm sy’n paratoi’r daflen a’r 
sgrin ar gyfer yr oedfaon.  Rydym 
hefyd yn chwilio am rai i gyflwyno’r 
Myfyrdod ar ambell i Sul. Os medrwch 
helpu, cysylltwch ag Emlyn Davies. 

mailto:dafydd@glancreigiau.plus.com

