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Croeso	cynnes	i	chi	gyd	y	bore	‘ma.		Mae’n	oedfa	arbennig,	gyda	phlant	
bach	dau	deulu	yn	cael	eu	bedyddio.		Jane	Eryl	fydd	yn	gofalu	am	y	

bedyddiadau,	Eirian	yn	gofalu	am	y	myfyrdodau	a	Bethan	Roberts	wrth	
yr	organ.	

Yr Wythnosau Nesaf 
Gorffennaf 28ain – oedfa ym 

Methlehem Gwaelod y Garth am 
10.30 gyda Ian Hughes 

Awst 4ydd – Eirian, yma yn y 
Tabernacl 

Awst 11eg – yn GyGarth am 
10.30 

Awst 18ed – gyda Geraint Rees 
yn Efail Isaf 

Awst 25ain – Gwaelod y Garth 
am 10.30  

 
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. 

		
ELUSENNAU		2019	

Dyma’r	elusennau	rydym	yn	eu	
cefnogi	drwy	gasgliad	yr	amlenni	
brown	eleni:	Gofalwyr	Ifanc	
Rhondda	Cynon	Taf,	Adref,	

Ysgol	Tŷ	Coch,						Cymorth	i	Ferched	
Cymru	&	CRICA	(ymchwilio	i	Glefyd	
Crohn	a	chefnogi	dioddefwyr	ifanc).	

 

Paentio’r Ganolfan 
Bydd y Ganolfan yn cael cot o 

baent dros yr haf, ond mae angen 
cymorth i’w chlirio cyn i’r gweithwyr 
allu dechrau.  Oes amser gyda chi 
ddydd Gwener neu ddydd Sadwrn 
nesaf i gynnig awr o waith mewn 

tîm?  Cewch ebost a neges 
Facebook gydag amseroedd dros 

y dyddiau nesaf.   Diolch 
 

CYNLLUNIO AT FLWYDDYN NESAF 
1. Oes awydd arnoch i fod ar ein rota 

cyfrannwyr fore Sul?   Organ, 
piano, llywyddu, stori plant, 

pregeth neu arall? 
2. Oes gyda chi ffrind sy’n fardd, 

awdur, ganwr neu storiwr, artist 
neu wyddonydd, neu arall a allai 

gyfrannu’n ystyrlon at ein 
gwasanaethau fore Sul?    

Mynnwch air gyda 
geraintrees@hotmail.com 

 
Tafod y Tab 

Diolch i Gwilym ac Eleri am gael Tafod y 
Tab yn barod ar ein cyfer.  Bu’n 

ymdrech gwerth chweil bob tro a bydd y 
cylchgrawn ar gael yn fuan iawn.     

 
 
 
 
 



 
APÊL MADAGASCAR 

Mae Undeb yr Annibynwyr wedi 
penderfynu cadw’r apêl ar agor tan 

ddiwedd y flwyddyn, sy’n rhoi digon o 
amser i unrhyw un sydd ddim wedi cael 

cyfle i ddychwelyd yr amlenni gwyn.  
Mae ein casgliad ni bron â chyrraedd 
£3,000.  Diolch yn fawr i bawb sydd 

wedi cyfrannu’n barod. Bydd yr arian yn 
helpu pedair elusen sy’n cynnal y 

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

agor am rai misoedd eto.  Beth am 
drefnu rhywbeth arbennig i godi arian at 

y prosiectau? 
Mwy o wybodaeth ar wefan y capel:  

www.tabernacl.org 
	

Bwcio’r Capel neu’r Ganolfan:   
carolinerees2@hotmail.com 

neu decstio Caroline ar 
07539452130 

	
Bedyddio: Lois Rhodd a  

Cian Harri   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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 
“Y peth grymus a chwyldroadol am 
neges Iesu Grist yw ei fod yn holi 
sut y’n ni’n trin pobl sydd DDIM fel 
ni..... yr arall.... y person anodd i’w 
garu.  Mesur crefydd dda yw nid 

sut fyddwn ni’n trin pobl sy’n debyg 
i ni, achos mae hynny’n hawdd.  Y 
mesur yw sut rydym yn trin y bobl 
sydd yn ymdebygu lleiaf i ni........” 

Rob Bell 
 
 
 

Bedyddio bore ‘ma:  Hari 

 



Trefn	y	Gwasanaeth	
Croeso	gan	Eirian	

	
Emyn	4	

Mae’r	nefoedd	faith	uwchben		
	 yn	datgan	mawredd	Duw,		

mae’r	haul	a’r	lloer	a’r	sêr	i	gyd		
	 yn	dweud	mai	rhyfedd	yw.	
Fe	draetha	dydd	i	ddydd		
	 a	nos	i	nos	o	hyd		

ymhob	rhyw	iaith,	ymhob	rhyw	le,	
	 am	Grëwr	doeth	y	byd.	
Ond	yn	ei	gyfraith	lân		

	 fe’i	dengys	Duw	ei	hun		
yn	Dduw	mewn	cymod	drwy	ei	Fab,	

	 â	gwael,	golledig	ddyn.	
O	boed	fy	ngeiriau	oll		
	 a’m	calon,	O	fy	Nuw,		

yn	gymeradwy	ger	dy	fron		
	 tra	bwy’n	y	byd	yn	byw.	

EVAN	GRIFFITHS,	1795–1873	

Myfyrdod	agoriadol	gan	Eirian	
	

Jane	Eryl	i	gymryd	at	y	
bedyddiadau	

	
Emyn	118	(ar	dôn	Llys	Aeron)	
Canaf	yn	y	bore		am	dy	ofal	cu;		
drwy	yr	hirnos	dywyll		gwyliaist	

drosof	fi.	
Diolch	iti,	Arglwydd,	nid	ateliaist	

ddim;			cysgod,	bwyd	a	dillad,	 ti	a’u	
rhoddaist	im.	

Cadw	fi’n	ddiogel		 beunydd	ar	fy	
nhaith;		arwain	fi	mewn	chwarae,	

	 arwain	fi	mewn	gwaith.	

Emyn	118	(parhad…..)	
Boed	fy	ngwaith	yn	onest,		 rho	im	
galon	bur;		nertha	fi	i	ddewis	
	 rhwng	y	gau	a’r	gwir.	

‘Diolch	iti,	Arglwydd,’		 yw	fy	llawen	
gân;	canaf	nes	im	gyrraedd	broydd	

Gwynfa	lân.	
W.	BRYN	DAVIES,	1865–1921	

	
Bedyddio	Hari,	a	Cian	Hari	a	Lois	
Rhodd	&	darlleniad	a	gweddi	

	

Eirian	i	gyhoeddi	Emyn	387	

Cariad	Iesu	Grist,		 	
cariad	Duw	yw	ef:		
cariad	mwya’r	byd,		
cariad	mwya’r	nef.	

	
Gobaith	plant	pob	oes,			
gobaith	dynol-ryw,			
gobaith	daer	a	nef	 	
ydyw	cariad	Duw.	

	
Bythol	gariad	yw		
at	y	gwael	a’r	gwan,		
	dilyn	cariad	Duw			
wnelom	ymhob	man.	

	
Molwn	gariad	Duw		
ar	bob	cam	o’r	daith,			

canu	iddo	ef		
fydd	yn	hyfryd	waith.	

	
BEN	DAVIES,	1864–1937	

 

 



	
	
	

Myfyrdod	gan	Eirian	i	gloi’r	
gwasanaeth	

	
Emyn	679	(ar	dôn	AMAZING	

GRACE)	
Tydi	sydd	heddiw	fel	erioed	

yn	cymell,	‘Dilyn	fi’;	
dy	ddilyn	wnaf,	O	Iesu	mawr,		

fy	ymffrost	ydwyt	ti.	
Ymhob	ymrafael,	rhaib	ac	ofn	

sy’n	llethu’n	daear	ni,		
rho	imi	gredu,	Iesu	mawr,	
yn	ffordd	dy	deyrnas	di.	

Ymhob	argyfwng	blin,	pan	gwyd	
fy	nghyd-ddyn	llesg	ei	gri,	
rho	imi	fentro,	Iesu	mawr,	
yng	ngrym	dy	gariad	di.	

Ymhob	ystorom,	siom	a	loes,	
pan	lifo’r	dagrau’n	lli,		

rho	imi	brofi,	Iesu	mawr,	
rin	dy	agosrwydd	di.	

Ymhob	dyrchafiad,	braint	a	chlod	
yn	anterth	llwydd	a	bri,	
rho	imi	rodio,	Iesu	mawr,	

i’th	ogoneddu	di.	
J.	EDWARD	WILLIAMS	

	
Eitem	gerddorol	gan	Bethan	wrth	i	bawb	

ymadael	

	
Mwynhewch	eich	dydd	Sul!	

 

 

 

 

 

 

 
Bydd te, coffi a diodydd oer yn y 

Ganolfan yn syth wedi’r oedfa.  Mae 
croeso i bawb.  

 


