
           Bore Sul Mai 26ain, 2019          
 

Croeso cynnes i chi gyd y bore ‘ma.  Mae’r oedfa yng ngofal y 

Parchg. Gethin Rhys, gyda Keith Rowlands yn llywyddu a Sian yn 

cyfeilio. 

 

Yr Wythnosau Nesaf 

Mehefin 2il  Sul Pentrefi 

Llantrisant, Llanharan a 

Meisgyn. Eleri’n cyfeilio. 

Mehefin 9fed Aled Edwards 

gyda Gwerfyl Morse yn 

llywyddu 

Mehefin 16eg Sul Teuluol gyda 

Gareth a Rhiannon Humphreys 

Mehefin 23ain Emlyn Davies 

gydag Ann Davies yn llywyddu. 

Rhiannon yn cyfeilio. 

Mehefin 30 – Allan James, 

gydag Ann Griffiths yn 

llywyddu, ac Elen Griffiths yn 

cyfeilio. 

Gorffennaf 7ed – Sul Pentref 

Pentyrch, gyda Sian yn cyfeilio. 

Gorffennaf 14eg – Sul y 

Cyfundeb, yn cael ei gynnal yn 

Mynydd Seion, Casnewydd 

Gorffennaf 21ain – Sul y 

Teulu, gydag Eirian, a 

bedyddiadau. 
 
 

 
 

 
CASGLIADAU  DILLAD  A  

NWYDDAU 
   Mae’r casgliadau ar gyfer Adref,  

Nantgwyn, a Cwtch yn dal yn 
weithredol eleni.  Diolch yn fawr 

iawn i chi i gyd am eich 
cyfraniadau cyson i’r elusennau 

allweddol yma. 
 

APÊL   

Mae criw bychan o wirfoddolwyr 
wedi bod wrthi'n llafurio yn y 

fynwent a'r rhandiroedd bob bore 
Iau ers misoedd lawer er mwyn 

clirio'r gordyfiant. Bellach 
mae'r gwaith ardderchog a 

gyflawnwyd ganddynt yn tynnu 
tua'i derfyn. Ond wedi treulio'r 
holl amser wrth y gwaith mae'r 
llafurwyr yn y maes yn dechrau 
diffygio ac yn erfyn yn daer am 
ragor o wirfoddolwyr i ymuno 
gyda nhw am awr neu ddwy ar 
foreuau Iau er mwyn cwblhau'r 

gwaith dros yr wythnosau nesaf.   
Os am ragor o wybodaeth 

cysylltwch gydag un o'r canlynol: 
Emlyn 'Pens' Jones; Edwyn Evans 

neu Mike West. Diolch. 



ELUSENNAU  2019 
 

Dyma’r elusennau y byddwn yn eu 
cefnogi drwy gasgliad yr amlenni 
brown eleni: 

Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon 
Taf, Adref, Ysgol Tŷ Coch 

Cymorth i Ferched Cymru & 
CRICA.  Mae pedair o’r rhain yn 

lleol ac yn gwerthfawrogi ein 
cefnogaeth gyson. Mae CRICA yn 
ymchwilio i Glefyd Crohn ac yn 
cefnogi plant a phobl ifanc sy’n 

dioddef o’r cyflwr. 
 
 

Bwcio’r Capel neu’r Ganolfan:   

carolinerees2@hotmail.com 

neu decstio Caroline ar 

07539452130 

 
 

 

Esblygiad Duw? 

 
 

 
 

APÊL  MADAGASCAR 
Mae Apêl Madagascar Undeb yr 

Annibynwyr Cymraeg yn parhau, a 
chyfle o hyd i chi ddefnyddio’r 

amlenni bach gwyn i gyfrannu  at 
helpu elusennau sy’n ceisio gwella byd 

y bregus a’r anghenus yn un o 
bedair gwlad dlotaf y byd. 

Mae manylion yr apêl a’r elusennau ar 
ein gwefan: www.tabernacl.org 

 
CYFAMOD EGLWYSIG Y 

TABERNACL: 
‘Rydym yn gymuned o bobl sydd 

wedi ymrwymo yn wirfoddol i 
geisio tyfu gyda’n gilydd mewn 
dealltwriaeth a gallu i ymarfer 

dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu. 
 

Dyfyniad y Dydd 
“Os ydych wedi maddau i’ch 

hunan am fod yn berson 
amherffaith, fe allwch nawr 

wneud hynny i bawb arall.  Os na 
ellwch wneud hyn i’ch hunan, fe 

fyddwch yn pasio’ch tristwch, 
eich meddyliau ofer, eich 

beirniadaeth a’ch diflastod i bobl 
eraill” 

Y Tad Richard Rohr 

 
Cynhelir cyfarfod blynyddol Neuadd y 

Pentref, Efail Isaf ar Nos Fercher,  

29ain Mai am 7.30 

Croeso i bawb ddod i drafod dyfodol y 

neuadd 
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