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Y SULIAU NESAF 

Mai 29: 

Allan James  

Llywydd:  Rhiannon Humphreys 

Taflen: Ceri Anwen 

Sgrin: Mal Pate 

Mehefin 5: 

Gwenfil Thomas  

a Chriw Creigiau 

Mehefin 12: 

Y Parchedig D. Eirian Rees 

Llywydd: Helen Prosser 

Taflen a Sgrin:Nia Williams 

Mehefin 19: 

Geraint Rees 

Llywydd: Ann Griffiths 

DAU YMWELIAD O BWYS 

Bydd yr Esgob John Shelby Spong yn 
dod i Gaerdydd ddydd Sul, Hydref 
23ain eleni, a hynny ar wahoddiad 
arbennig gan Cristnogaeth 21. Cynhelir 
y cyfarfod yng nghapel Salem, 
Treganna yn ystod y prynhawn.  

 

Hefyd bydd Brian McLaren, un o 
arweinwyr Cristnogol mwyaf 
dylanwadol y Gorllewin, yn ymweld â 
Chaerdydd ar Hydref 10fed eleni, pan 
fydd yn annerch yn yr Eglwys 
Ddiwygiedig.  
 

Rhagor o wybodaeth gan Geraint Rees 
neu Emlyn Davies. 

GWEFAN Y CAPEL www.tabernacl.org 
Rydym yn diweddaru gwefan y capel yn wythnosol gyda newyddion, lluniau a 

chyhoeddiadau. Beth am bori ynddi heddiw? Mae lluniau yno o’r oedfa ail-agor y 

Sul diwethaf yn yr adran Newyddion. Os hoffech fod yn rhan o’r tîm sy’n paratoi’r 

deunydd, cysylltwch ag Emlyn Davies emlyn.davies@which.net 

CYNHADLEDD FLYNYDDOL 

CRISTNOGAETH 21 

MEHEFIN 11eg,  2016 

CANOLFAN ST PAUL, 

ABERYSTWYTH 

10am- 4pm 

THEMA: TYFU-NEWID 

www.cristnogaeth21.cymru 

 

 

Diolch i bawb a gyfrannodd ym mhob 

ffordd at lwyddiant y dathliadau y Sul 

diwethaf - yn yr oedfa ei hun ac yn y 

wledd wedyn. Roedd yn fore cofiadwy. 

(Mae nifer o luniau ar y wefan.) 

BWRDD Y CYFARWYDDWYR 
Cynhelir cyfarfod nesaf Bwrdd y 

Cyfarwyddwyr nos Fawrth 24ain Mai. 

Anfonwch unrhyw adroddiadau neu 

faterion yr hoffech eu codi at Gwilym 

Huws (gehpengwern@yahoo.co.uk) 

erbyn dydd Llun 23ain Mai fan bellaf.  

mailto:gehpengwern@yahoo.co.uk


Gair o groeso gan y Llywydd a Galwad i Addoli 

 

Llywydd:    Clodforwn di, O Dad, am gael dod at ein gilydd i’r oedfa hon 

  heddiw. Dewch i mewn i'w byrth â diolch, ac i'w gynteddau â 

  mawl.  Diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw. 

 

Pawb:  Bydded fy ngeiriau yn dderbyniol gennyt, a myfyrdod fy 

  nghalon yn gymeradwy i ti, O Arglwydd fy nghraig a’m 

  prynwr. Amen. 

 

EMYN : RHIF  24: “O cenwch fawl i’r Arglwydd,”  

 

Cyd-ddarllen:  Hanes Tröedigaeth Saul (ar y sgrin) 

   

Stori i’r Plant 

 

EMYN : RHIF  226: “Golau haul, a sêr a lleuad”   

   

Gweddi 

Canu Gweddi’r Arglwydd 

 

EMYN : RHIF  228: “Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria,”  

  (Gwneir y casgliad yn ystod yr emyn hwn) 

 

Y plant i’r Ysgol Sul 

 

Ar yr Organ: “Entr'acte” (Schubert) 

 

Myfyrdod: Emlyn Davies 

 

EMYN : RHIF  809: “Dragwyddol, hollalluog Iôr,”   

 

Y Fendith 

 

EMYN :  RHIF 22:   “Dan dy fendith wrth ymadael”  

 

Ar yr Organ: “Festive March” (Handel) 

TREFN YR OEDFA 

DIOLCH  YN  FAWR 
 

Diolch yn fawr iawn i bawb fu mor hael eu rhoddion, yn ddillad ac arian, yn 
ystod ein hymgyrch i ddilladu plant bach mewn gwersylloedd ffoaduriaid. 
Mae dau focs mawr ar eu ffordd i Wlad Groeg ers dydd Iau, yn llawn dillad 
hardd, defnyddiol, capiau a hetiau haul, eli haul, a chribau llau. 
 
Bydd y rhain i gyd yn help mawr iddyn nhw mewn amgylchiadau hynod o 
anodd, ac i chi mae'r diolch am hynny. 
 
Mae'n diolch hefyd i aelodau blynyddoedd 12 a13 Ysgol Gyfun Gartholwg 
am wneud casgliad ariannol i'n cefnogi, ac i Well Pharmacy Tonteg am 
gyflenwad o gribau llau. 
 
Mae'r cludiant yng ngofal elusen fawr, fyd-eang, St Vincent de Paul, sy'n 
tracio pob lorri er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd pen y daith yn ddiogel a 
bod eu cynnwys yn cyrraedd y dwylo iawn. 


