Newyddion y Tabernacl
Croeso nôl i’r rhai sydd wedi teithio’r byd dros yr haf. Edrychwn ymlaen at
fwrw ymlaen i gyflawni’n gwaith fel eglwys unwaith eto. Os oes gennych syniad
am weithgaredd, plis dwedwch. Mae cychwyn blwyddyn ysgol yn amser da i ni
fod yn llawn syniadau. Byddai syniadau am y flwyddyn nesaf yn help o ran
oedfaon, gweithgareddau hwyl, gwaith dyngarol ayyb. Mae croeso i chi ddanfon
awgrymiadau at tabernacl@hotmail.co.uk

Bwydo’r Di-gartref a’r anghenus
yng Nghaerdydd

HELPU FFOADURIAID –
Dillad ac Esgidiau

Yn ystod y flwyddyn mae’r capel yn
Daeth yn amser casglu ar gyfer
cyfrannu at rota prynhawn dydd Sul ffoaduriaid unwaith eto. Y tro hwn, mae
i fwydo’r anghenus yn y Tabernacl, angen dillad ac esgidiau cryf, trainers neu
ochr draw i Ganolfan Siopa Dewi
esgidiau cerdded i oedolion a phlant o
Sant 2. Mae angen enwau newydd
bob oed, a dillad babis. Bydd angen i
arnom ni ar y rota. Byddai cyfrannu bopeth fod yn newydd neu fel newydd.
jyst un waith mewn blwyddyn yn
Gadewch y bagiau yn llofft y capel, ac fe
help mawr. Aeth rhai aelodau
wnawn ni'r gwaith didoli. Mae croeso i
newydd yn ystod mis Awst ar ein
chi gyfrannu'n ariannol, ac fe brynwn ni
rhan, ac maen nhw’n dweud i’r
beth sydd ei angen.
profiad fod yn un arbennig iawn
iddyn nhw. Os fyddech yn barod i
DYDDIAD OLAF: MEDI 18
gynnig sesiwn, plis ebostiwch
Mwy o wybodaeth - www.tabernacl.org,
Margaret Calvert ar
e-bost diweddar a anfonwyd at bawb,
margaretcalvert@mybtinternet.com neu holwch Carys Davies ac Ann Davies.
ann.pentyrch@btinternet.com
Suliau Blwyddyn Nesaf
Hoffech chi gyfrannu at neges bore Sul yn
ystod 2017? Cysylltwch gyda Geraint
Rees ar geraintrees@hotmail.com

Y Suliau Nesaf
Medi 11 - Y Parchg. Aled Edwards,
gyda Wyn Jones yn llywyddu.
Taflen a Sgrin: Dafydd Roberts
Medi 18 - Oedfa deuluol gyda
Gwerfyl Morse a Ceri Anwen a
ffrindiau.
Medi 25 - Geraint Rees gyda
Bethan Herbert yn llywyddu.
Hydref 2 - Gwilym ac Eleri Huws a
chriw Meisgyn
Hydref 9 - Eirian gyda Carwyn
Lloyd Jones yn llywyddu
Hydref 16 - Cwrdd Diolchgarwch
yng ngofal y Twmiaid a’r Ysgol Sul
Hydref 23 - Keith Rowlands gyda
Bethan Guilfoyle yn llywyddu.
Taflen a sgrin yng ngofal Keith
Noson Bwysig yng Nghaerdydd
Ar wahoddiad Cristnogaeth21 bydd
yr Esgob Americanaidd, Jack
Spong yn siarad yng Salem
Treganna ar nos Lun 24ain
Hydref. Byddai’n dda gweld criw
yn ei groesawu i Gymru. Erbyn hyn
yn 85 oed ond wedi brwydro dros
Gristnogaeth oddefgar, ddeallus a
gweithredol ar hyd ei fywyd.
Enwau i Emlyn neu i Geraint Rees.

Elusennau’r Capel Eleni
Mae cynnwys yr amlenni brown eleni yn
cael ei rannu'n gyfartal rhwng pump o
elusennau lleol:
Gofalwyr Ifanc,
Gorwelion Newydd Iechyd Meddwl,
Aberdâr,
Ysgol Tŷ Coch,
Prosiect Peilot Cymoedd De Cymru Y
Samariaid, ac
Eye to Eye Counselling Service, Rhondda
Cynon Taf.
Mae sawl aelod o’r capel wedi bod yn sal
dros yr haf. Dymunwn adferiad buan i
Rowland Wynne ac Emlyn Davies.

