
           Bore Sul, Gorffennaf 7ed, 2019          
 

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

Pentyrch.   Diolch yn fawr iddyn nhw am eu paratoi. 

Yr Wythnosau Nesaf 

Gorffennaf 14eg – Sul y 

Cyfundeb, yn cael ei gynnal yng 

Nghasnewydd.  Gweler Isod*   

Gorffennaf 21ain – Sul y Teulu, 

gydag Eirian, a bedyddiadau. 

Gorffennaf 28ain – oedfa ym 

Methlehem Gwaelod y Garth, 

WEDYN AM YN AIL 

WYTHNOS RHWNG 

TABERNACL A BETHLEHEM 
 

 
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. 

 

PARTI PONTY- HELP! 
Mae trefnwyr Parti Ponty yn gofyn 
am griw bach i helpu gadw trefn ar 

faes parcio Garth Olwg ar ddydd 
Sadwrn 13eg o Orffennaf er mwyn 
hwyluso’r holl weithgareddau fydd 

yn digwydd.   Ydych chi ar gael i 
helpu?  Plîs mynnwch air gyda 
Geraint Rees bore ‘ma.   Diolch.  

 
 
 

GWAITH IEUENCTID A 
CHYMUNEDOL 

Cynhelir ail gyfarfod yn y Ganolfan 
am 4 o'r gloch bnawn heddiw i 

wyntyllu ymhellach y posibiliadau i'r 
dyfodol. Hyderwn y gall pob un 
oedd yn bresennol yn y cyfarfod 
cyntaf ail-ymgynnull, ond mae 

croeso yr un mor gynnes i unrhyw 
un na fynychodd y cyfarfod 
gwreiddiol i ymuno hefyd   

 
Tafod y Tab 

Gwahoddir cyfraniadau – 
newyddion, adroddiadau, ysgrifau, 
lluniau, hysbysebion ac yn y blaen 
– sy’n addas i’w cynnwys yn rhifyn 

Gorffennaf o’r Tafod. Y dyddiad 
cau i dderbyn deunyddiau yw dydd 

Iau 11 Gorffennaf. Anfonwch 
unrhyw gyfraniadau at Eleri a 

Gwilym 
(gehpengwern@yahoo.co.uk) os 

gwelwch yn dda.  
 

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. 
 
 
 
 



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). 

 

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. 

 
Mwy o wybodaeth ar wefan y 

capel:  www.tabernacl.org 

 
 
Bwcio’r Capel neu’r Ganolfan:   

carolinerees2@hotmail.com 

neu decstio Caroline ar 

07539452130 
 

SUL Y CYFUNDEB 

Am 10.30 fore Sul 14 Gorffennaf 

bydd croeso cynnes i chi yng nghapel 

Mynydd Seion, Casnewydd [NP20 1LZ] 

i gyd-addoli yn oedfa Sul Cyfundeb 

Dwyrain Morgannwg. Os yw'n fwriad 

gennych i fynychu’r oedfa yna rhowch 

wybod i Gwilym 

(gehpengwern@yahoo.co.uk / 01443 

225205 / 07710 237327) erbyn nos 

Lun 8 Gorffennaf fan bellaf fel y gall 

anfon neges ymlaen i'n cyfeillion ym 

Mynydd Seion. 
 
. 

BWRDD Y CYFARWYDDWYR 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd nos 

Fawrth 9 Gorffennaf. Os oes gennych 
unrhyw fater y carech ei godi yna 

cysylltwch gyda Gwilym 
(gehpengwern@yahoo.co.uk / 01443 
225205 / 07710 237327) neu unrhyw 
aelod arall o’r Bwrdd erbyn nos Lun 8 

Gorffennaf. 
 
 

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 ymlaen i bobl eraill” 

Y Tad Richard Rohr 
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