Mawrth 19, 2017
Diolch yn fawr i Iwan ac i Huw am baratoi gwasanaeth y bore ‘ma. Bydd
te/coffi yn y Ganolfan ar ddiwedd y cwrdd.
Y SULIAU NESAF
Mawrth 26 – tuag at y Pasg gyda Chôr
Caerdydd
Ebrill 2il: Grahame Davies y bardd, gydag
Eirian, Nia Williams yn llywyddu a Rhiannon
yn cyfeilio
Ebrill 9ed: Sul y Blodau gydag Allan James a
Geraint Wyn, gydag Eleri yn cyfeilio
Ebrill 16eg: Sul y Pasg. Oedfa Deuluol gyda
Lyn West ac Ann Griffiths gyda Bethan yn
cyfeilio
Ebrill 23ain – Geraint Rees gyda John
Llywelyn Thomas
Ebrill 30ain – Y Parchg. Gethin Rhys gyda
Bethan Guilfoyle

Apel DEC Argyfwng Dwyrain Affrica

Cyngerdd Curiad Calon HENO
yn y capel, i godi arian ar gyfer
diffibriliwr i Efail Isaf
am 7.
Gyda Côr Godre’r Garth
Parti’r Efail a Chôr yr Einion
Tocynnau £7– Plis dewch â llawer o
ffrindiau a gwerthwch docynnau. Bydd
rhai ar gael ar ddiwedd yr oedfa oddi
wrth Gwilym Huws a Wendy Reynolds.
Diolch am yr ymateb gwych. Mae digon o
wirfoddolwyr i’r gegin ar gyfer y corau ac
mae digonedd o deisennau. Diolch.

Dymunwn yn dda i Keith Rowlands
wedi iddo dderbyn llawdriniaeth
ddoe. Pob hwyl i Eirian gyda’r gofalu.

Croesawu wrth y drws ar
Mae newyn wedi’i ddatgan yn rhai ardaloedd
Fore Sul
yn Ne Swdan. Mae 4.9 miliwn o bobl angen
Dros y blynyddoedd bu aelodau’r capel yn
bwyd ar frys. Mae dros 3 mlynedd o
sefyll yn nrws ffrynt y capel ar fore Sul i
wrthdaro yn y wlad wedi dadleoli 3 miliwn o groesawu pawb ac i estyn croeso arbennig i
bobl ac mae miloedd wedi colli eu bywydau.
ymwelwyr. Dros y cyfnod diwethaf fe
Mae cynaeafau wedi’u dinistrio, prisiau bwyd
ddiflannodd yr arfer, ond mae nifer yn
teimlo y dylwn ail-gydio yn yr arfer. A
a thanwydd wedi codi a’r economi wedi
fyddech
yn barod i fod ar rota i wneud y
methu. Mae’r gwrthdaro, camdriniaeth
fath rol? Y nod yw estyn croeso, cyflwyno
rywiol, dienyddiadau a chamdriniaethau
taflen ac o bosib cyfeirio pobl at sedd
hawliau dynol yn parhau yng nghanol yr
briodol pan ei bod yn brysur yma ar fore
anghenion dyngarol difrifol. Daeth apel brys
Sul. Beth amdani?
ar ran yr holl elusennau dyngarol.

http://www.christianaid.org.uk/emergencies/southsudan-crisis

Y Safle
Gallwch gysylltu â Ioan ar 07505
323299. Mae bwcio’r Ganolfan neu’r
Capel yn hawdd ar
carolinerees2@hotmail.com

DILLAD AYYB
Cofiwch ein bod yn DAL I GASGLU ar gyfer
teuluoedd mewn argyfwng a phrosiect Adref. dillad plant, dillad gwely, sachau cysgu, neu
nwyddau ymolchi. Gadewch nhw yn llofft y
capel
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
Penwythnos ymhen pythefnos!
Ffansio helpu i gynllunio gŵyl yn haf 2018 fydd yn
adlewyrchu gwerthoedd cynhwysol a blaengar ein
Capel a Cristnogaeth21? Mae croeso i chi ddod i
Fetws y Coed, penwythnos Mawrth 31/Ebrill 1af i
helpu gynllunio Gŵyl Coda.
Ewch i www.coda.cymru.

Mae’r llun o’r capel gan Michael Conti.

Mae croeso i chi hyrwyddo
gweithgareddau trwy’r daflen wythnosol
hon: geraintrees@hotmail.com
“Talking about God must always hold two
things together – the story of God; and
making sense of that story in our changing
cultural, scientific and social understandings.
Unfortunately, many ancient doctrines have
been kept in place by power and authority,
silencing new ideas; and many people have left
churches because what they hear has become
unbelievable for them........

Priodasau yn y Capel
Daeth cais i rai yn y capel gynnig eu
hunain fel cofrestrwyr priodasau. A
fyddech chi’n barod i gyflawni’r gwaith
hwn fel rhan o dîm bach? Mynnwch air
gyda Gwilym Huws neu Geraint os
hoffech drafod.
Cofiwch fod pob gwybodaeth am
fywyd yr eglwys ar gael ar y
wefan, www.tabernacl.org ac os
hoffech chi ragor o fanylion am unrhyw
agwedd, cysylltwch â’r Ysgrifennydd,
Gwilym Huws:
gehpengwern@yahoo.co.uk/
07710 237327
MAES CARAFANNAU EISTEDDFOD YR
URDD ELENI
Ydych chi’n garafanwyr neu wersyllwyr? A
fyddech yn barod i helpu gyda’r Maes
Carafannau/Gwersylla ym Mhencoed eleni?
Dewch i aros a helpu allan!
Plis mynnwch air gyda Geraint.
MAI 20fed: Siaradwraig flaengar o
Awstralia, Dr Val Webb yn cynnal seminar
yma yn y capel. Cefndir fel gwyddonydd a
diwinydd. Plis cadwch y dyddiad!
www.valwebb.com.au
.......Doctrines based on fourth century
Roman culture, medieval cosmology
, or Reformation worldviews, must be
constantly re-examined to see if they
depend on cultural and pre-scientific
ideas we reject today. With our
expanding knowledge of the universe,
it would be strange to insist only on
the science of Aristotle or Galileo; ...
what we say today may also be
obsolete next century.”
VAL WEBB

