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Croeso’n ôl 

Newyddion Teulu a Chyhoeddiadau 

Y SULIAU NESAF 

Ionawr 31: 

Y Parchg. Hywel Wyn Richards 

Llywydd: Huw Roberts 

Taflen: Nia Williams 

Sgrin: Gwion Evans 

Chwefror 7: 

Criw Efail Isaf  

gyda’r Parchg. Gethin Rhys 

Chwefror 14: 

Y Parchg. Aled Edwards 

Llywydd: Bethan Guilfoyle 

Taflen: Sylvia Davies 

Sgrin: Carwyn Lloyd-Jones 

Chwefror 21: 

Oedfa deuluol 

gyda Lowri a  Dafydd  

 CYLCH CADWGAN 

            Nos Wener 29 Ionawr 

  8.00pm. Festri Bethlehem, 

Gwaelod y garth 

EIFION GLYN 

“Profiadau Newyddiadurwr” 

Croeso i Bawb 

Eisteddfod yr Urdd 2017 

Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái  

NOSON SANTES DWYNWEN 

Happy Gathering Treganna 

Ionawr 27ain     £20 y pen 

Nia.donnelly@live.co.uk 

07766 047009  

TAFOD Y TAB 

Erthyglau, newyddion, lluniau at 

gmorse@nspcc.org.uk erbyn 

Chwefror 1af os gwelwch yn dda. 

HELPU FFOADURIAID 
Mae Carys Davies mewn cysylltiad â 

gwraig sy’n helpu i ddiwallu 

anghenion ffoaduriaid yng 

ngwersylloedd Calais a Dunkerque. 

Os gallwch chi gyfrannu dillad 

tywydd hgarw, dillad cynnes fel dillad 

jogio, dillad isaf, plancedi neu 

sachau cysgu, cysylltwch â Carys: 

carys.davies75@btinternet.com neu 

07544 593820 ar unwaith. Bydd y 

llwyth nesaf yn mynd o fewn 

dyddiau. Diolch am eich haelioni! 

ELUSENNAU 2016 

Bydd 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. Fe fydd crynodeb o waith 

yr elusennau hyn yn y daflen yn 

ystod yr wythnosau nesaf. 

Y PWYLLGOR CERDD 
Rydym yn dal i chwilio am bobl i 

ymuno gyda grwpiau cyfeilio ar gyfer 

yr oedfaon. Cysylltwch â Siân Elin ar 

sej7bh@aol.com  

 

Wrth i ni gynnal ein gwasanaeth cyntaf yn ôl yn adeilad y 
capel, mae’n diolchiadau yn fawr iawn i bawb sydd wedi 
cymryd cyfrifoldebau amrywiol wrth gynllunio a 
gwireddu’r weledigaeth o drawsnewid yr adeilad.  

Diolch o galon. 



 
Gair o groeso gan Gadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr: Wendy Reynolds 

 

Galwad i Addoli: Iwan Rowlands 

 

EMYN RHIF  87: “I Dduw y dechreuadau,”  

 

Cyd-ddarllen:  Exodus 33: 7 - 23 

 

Gair i’r Plant 

 

Gweddi 

 

Canu Gweddi’r Arglwydd 

 

EMYN RHIF  224: “Fel yr hydd a fref am ddyfroedd,”   

  (Gwneir y casgliad yn ystod yr emyn hwn) 

 

Y plant i’r Ysgol Sul 

 

Datganiad ar yr Organ: “Hwyrol Weddi” (Engelbert Humperdinck) 

 

EMYN RHIF  235: “Dyrchafer enw Iesu cu”  

 

Darlleniad: Luc 4: 14 - 30 (Darlleniad y Llithiadur ar gyfer heddiw) 

 

Myfyrdod: “Pabell y Cyfarfod” : Emlyn Davies  

 

EMYN RHIF  100: “Ti sy’n llywio rhod yr amser” 

 

Y Fendith 

 

EMYN RHIF  22: “Dan dy fendith wrth ymadael” 

TREFN YR OEDFA 

NODYN PWYSIG I RIENI 

Fe welwch fod yr hen reiliau wedi 

diflannu o gwmpas yr Oriel, a 

threfniant gwahanol bellach wedi 

ei wneud i sicrhau ein bod yn 

cydymffurfio gyda gofynion  

Iechyd a Diogelwch.  Ond 

gofynnwn yn garedig i rieni wneud 

yn siŵr nad oes yr un plentyn yn 

eistedd yn rhes flaen yr oriel heb 

oedolyn yn gofalu amdano ef neu 

hi. Diolch yn fawr. 

Os gwelwch yn dda.......  

Er mor braf yw gweld posteri ac 

arwyddion gwahanol yn hysbysebu 

bwrlwm bywyd y capel, apeliwn ar 

bawb i ymatal rhag defnyddio pinau 

pawd, tâp selo na blue-tack i osod 

cyhoeddiadau ar ffrâm y ffenest yn y 

cyntedd. Mae llawer iawn o waith (a 

chost) wedi mynd i adfer y ffenest 

a’r ffrâm, a byddai’n drueni ei gweld 

yn dirywio i’r cyflwr gwael 

blaenorol. Bydd Pwyllgor y 

Meddiannau yn gosod 

hysbysfyrddau yn y cyntedd yn y 

dyfodol agos. Llawer iawn o ddiolch 

am eich cydweithrediad a’ch 

amynedd. 

 Cofiwch am y ddolen glywed ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw.  

Newyddion Teulu a Chyhoeddiadau 

(Parhâd) 

PIANO ANGEN CARTREF 

Mae piano yn dal ar gael yn y 

Ganolfan. Mynnwch air gyda 

Gwilym Huws, yr Ysgrifennydd. 

ARIAN ELUSEN 2015 

Yn ystod 2015, casglwyd cyfanswm o 

£3,003.00 drwy’r amlenni brown. 

Cawsom ad-daliad treth o £588.60 ar 

ben hynny, (diolch i effeithiolrwydd 

Keith), i wneud cyfanswm o £3591.61 

Bydd 80% o’r swm hwn yn cael ei 

rannu rhwng y pedair elusen a 

glustnodwyd ar gyfer y llynedd, sef:     

Ymchwil Canser Cymru, Childline, 

Gofalwyr Ifanc, a Chymdeithas 

Alzheimer. Bydd y gweddill yn mynd 

at achosion brys lleol fel bo’r angen 

yn codi. Diolch yn fawr iawn i bawb 

am eu haelioni - dyma’r casgliad 

elusen mwyaf hyd yn hyn.  

MERCHED Y TABERNACL,   
Cyngerdd Beethoven 

Chwefror 10 
Coleg Cerdd a Drama Cymru 

Cwrdd am 12 am fyrbryd  
cyn cyngerdd yng nghwmni   
Côr a Cherddorfa’r Coleg 

GWEFAN Y CAPEL 

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu 
gyda’r gwaith o gynnal gwefan y capel.  
Mae angen rhai sy’n fodlon diweddaru’r 
Adran Newyddion yn gyson drwy osod 
eitemau a lluniau ar y wefan.  Does dim 
angen bod yn athrylith cyfrifiadurol, ac mae 
hyfforddiant ar gael.  Holwch Emlyn ar 
emlyn.davies@which.net 02920 891344 


