
                         Croeso i’r Tabernacl          Mai 7ed  2017                  
 

Diolch i griw Meisgyn, Pontyclun a Llantrisant am oedfa’r bore ‘ma.  Yn croesawu wrth y drws 
roedd Carey a Loreen Williams.  

 
Y SULIAU NESAF 

Mai 14 – Pwyllgor Cymorth Cristnogol & wrth y drws bydd 
Iwan Rowlands 

Mai 21 – Oedfa deuluol gyda’r Parchg Dyfrig Rees gyda 
Heulyn.  Sgriniau gan Heulyn.  Wrth y drws bydd Sara 

Davies 
Mai 28 – oedfa gydag Ann ac Emlyn Davies. Wrth y drws 

bydd Gwilym Huws. 
Mehefin 4ydd – Eirian gyda Helen Prosser yn 

llywyddu.  Wrth y drws bydd  ??? 
 

MAI 20fed: Byddwch wedi sylwi ers rhai wythnosau 
ein bod wedi bod yn hysbysebu 2 sesiwn gan Dr Val 
Webb, wedi eu hyrwyddo gan Cristnogaeth 21 yma 

yn y capel ar Sadwrn Mai 20fed.    
Dros y blynyddoedd, mae’n ymddangos ein bod ni 
fel cynulleidfa wedi bod yn ceisio ffydd Gristnogol 
gynhwysol, hael a deallus, gyda nifer ohonom yn 

pryderu am y math o grefydd di-feddwl (a 
diegwyddor?) sydd wedi arwain at filiynau o 
Gristnogion ar draws y byd yn dilyn sectau a 

gwleidyddiaeth sydd yn llwyr y tu allan i’n profiad 
a’n disgwyliadau ni.   

Erfynnwn yn daer arnoch i neilltuo awr cyn ac awr ar 
ôl cinio ar y 20fed.  Dewch am goffi am 10.30.  Bydd 

sesiynau Val yn gorffen am  2 pan fydd cyfarfod 
blynyddol C21.    

Mae’n awdur toreithiog a siaradwraig ddifyr yn ôl 
ffrindiau o Awstralia.   

  Plis cadwch y dyddiad a dewch â ffrindiau os allwch 
chi!  

 www.valwebb.com.au 
 

 
 

ARGYFWNG MOSUL 

Babi Newydd 
Croeso i’r byd i Efan James, mab bach i Sioned  

a Kris, brawd bach i Ffion ac ŵyr i Sian ac Emlyn 
Penny Jones.   

 
Mae bocs i’r banc bwyd o hyd ym mlaen y 

capel.    Daeth cais pellach am gyfraniadau.   
Diolch.   

 
BWYDO’R DIGARTREF 

Mae Margaret Calvert angen 2 neu 3 i'w 
chynorthwyo yn achlysurol iawn dros y 

flwyddyn nesaf.   Os allwch roi hyd yn oed 
un prynhawn Sul i’r project, plis ffoniwch 

Margaret ar 01443 222908 (e-
bost: calvertrm@btinternet.com). 

 
Cofiwch am y wefan, www.tabernacl.org ac os 

hoffech chi ragor o fanylion am unrhyw 
agwedd, Gwilym Huws: 07710 237327 

gehpengwern@yahoo.co.uk/ 
 

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 

 

Y Banc Bwyd 
Mae rhai wedi gofyn am wneud cyfraniadau 
ariannol i’r banc bwyd, yn lle dod â bwyd i’r 

capel.  Mae croeso i chi.  
Sieciau i ‘Banc Bwyd Taf Elai’ neu tecstiwch 
TAFF16£5 i anfon £5; TAFF16£2 i anfon £2 

ayyb at y rhif 70070 
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Fe fyddwn ni'n casglu cewynnau untro (fel Pampers), 

"wipes" ac eli Sudocrem. Gallwch helpu drwy ddod â'r 

nwyddau mewn bag ag enw SVP wedi ei ysgrifennu arno i 

lofft y capel, neu gyfrannu tuag at gostau cludiant. 
Sul nesaf fydd ein Sul diwethaf.      Diolch yn fawr 

carys.davies75@btinternet.com ann.pentyrch@btinternet.com 

 

CASGLU DILLAD AYYB 

Mae’r casgliad dillad, dillad gwely ayyb ar stop am rai 

misoedd tra fo’r cyfraniadau sylweddol diweddar yn cael 

eu dosbarthu.    Diolch am y cyfraniadau niferus iawn.   

 
Mae croeso i chi hyrwyddo gweithgareddau trwy’r 
daflen wythnosol hon:   geraintrees@hotmail.com 

 
 

CYNGERDD ELUSENNOL Y CAPEL   
Dewch i gefnogi  ysgolion lleol  cynradd Creigiau, Garth 

Olwg a Llantrisant, 
sy’n perfformio i gefnogi 

Cymorth Cristnogol ac elusennau lleol, 
yng Nghapel y Tabernacl 

Nos Fawrth, Mai 16eg am 6 o’r gloch. 
Mae tocynnau ar gael gan y pwyllgor elusen neu 

cysylltwch â Sylvia Davies, 02920891559 
 

Eglwys Dewi Sant, Caerdydd 

I ddathlu 60 mlynedd yng Nghilgant St Andreas, 
Caerdydd bydd Eglwys Dewi Sant yn trefnu Gŵyl Flodau 

rhwng 22-25 Mehefin 2017. 
 

Bydd yr Ŵyl ar agor yn ddyddiol rhwng 10.30am-
6pm, 12-5pm dydd Sul a gweinir cinio ysgafn a the 

prynhawn bob dydd.  Mwy o wybodaeth 
ar: www.eglwysdewisant.org.uk 

 

Safle’r Capel 
Gallwch gysylltu â Ioan ar 07505 323299.    

 Bwcio: carolinerees2@hotmail.com 
 

Mae angen croesawyr wrth ddrws y ffrynt ar fore Sul.  Caiff taflen ei 
phasio rownd y bore ‘ma am enwau pellach.  Diolch.   

 
 

 

EISTEDDFOD OGWR A 

THAF ELAI YR YSGOLION SUL 

Fel y gwyddoch cynhelir Eisteddfod yr Urdd 

yn ystod wythnos 30 Mai - 3 Mehefin. Bydd 

Pabell gan yr Ysgolion Sul ar y maes ac mae 

angen  

1.   Help i drefnu arddangosfa o 

weithgareddau ein capel ni i’w harddangos 

yn y babell. Mae ein capel ni yn un o’r capeli 

sydd yn y dalgylch a byddai’n hyfryd tase 

gyda ni gynrychiolaeth yn y babell. 

2.   6 Gwirfoddolwr o’n capel ni i helpu yn y 

babell ar ddydd Mercher, Mai 31 (3x 9-1 a 3x 

1-5... bydd tocynnau maes yn cael eu 

darparu) 

3.    4 gwirfoddolwr i helpu dydd Iau. 

Gwybodaeth bellach: Lowri Roberts ar 

lowri@glancreigiau.plus.com neu 

ffoniwch  07812 089 870. 

 
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.  When 
slavery was declared cruel and unjust in the 
nineteenth century, Christians could no longer 
legitimate slavery with Bible quotes from an 
ancient world. Since science has 
demonstrated that heterosexuality and 
homosexuality are biologically determined and 
not a choice, we can no longer quote 
condemnatory Biblical passages from a pre-
scientific era.  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.  
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; and what we say today 
may also be obsolete next century.   
VAL WEBB 
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