
           Bore Sul,  Hydref 20fed, 2019          
 

Croeso cynnes i chi gyd i’r Tabernacl.  Sul Cynhaeaf yr Ysgol Sul fydd gennym y 

bore’ma. Diolch i bawb a fu wrthi’n paratoi a diolch arbennig i Bethan am gyfeilio.   

Yr Wythnosau Nesaf 

Hydref 27- Emlyn Davies ac Ann 

Davies yn llywyddu gydag Eleri Huws 

yn cyfeilio 

Tachwedd 3 – Sul Pentref Tonteg a 

Phentre’r Eglwys 

Tachwedd 10 – Sul Heddwch yng 

ngofal Geraint Wyn, Gwion Evans a’r 

Parchg Gethin Rhys 

Tachwedd 17 – y Parchg Dyfrig 

Rees a Mike West 

Tachwedd 24 – y Parchg Gethin 

Rhys gyda Gwerfyl Morse 

 

Bwcio’r Capel neu’r Ganolfan:   

carolinerees2@hotmail.com 

neu decstio Caroline ar 07539452130 
 

ELUSENNAU  2019 
Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf, Adref, 
Ysgol Tŷ Coch,  Cymorth i Ferched Cymru 

& CRICA (ymchwilio i Glefyd Crohn a 
chefnogi dioddefwyr ifanc). 

 
 

CASGLIADAU  DILLAD  A  NWYDDAU 
Mae’r casgliadau ar gyfer Adref, 

Nantgwyn, a Cwtch yn dal yn weithredol 
eleni.  Mae stwff newydd bron pob 

wythnos.  Diolch yn fawr iawn i chi i gyd 
am eich cyfraniadau cyson i’r elusennau 

allweddol yma. 
 
 
 

 
 
 

Newyddion Teuluol 

Llongyfarchiadau mawr i . . . 

. . . Dewi a Leah ar enedigaeth Osian 

Dewi Rhys ddechrau’r mis 

. . . i Ffion a Carl sy’ newydd groesawu 

Cadi Soffia i’r byd 

. . . Catrin a James Manisty ddaeth yn 

rhieni i Griff ddechrau’r mis 

 

Gwellhad llwyr a buan i . . . 

. . . Ann Rees a Pat Edmunds 
 

APÊL MADAGASCAR 
Codwyd £60 arall dros frecwast rygbi Sul, Medi 
29, ac mae ein casgliad ni tua £3,000.  Mae’r 
apêl yn dal ar agor....  Diolch yn fawr i bawb 

sydd wedi cyfrannu’n barod. 
 
 

Merched y Tab 
Dydd Gwener, Tachwedd 1af - 

Gwŷl Crefft  
yn Neuadd y Ddinas 

Cwrdd yn yr Amgueddfa  
am 10.15 y bore 
Talu wrth y drws 

 
 

CAPEL Y TABERNACL 
(Dathliad 150 mlynedd) 
8.00pm 31 Ionawr 2020 
Yn y Ganolfan, Efail Isaf. 

DON LLEWELLYN   
yn siarad ar y testun: 
‘Straeon Cymeriadau  

Ardal y Garth  
 
 
 
 
 
 



HELPU’R TRYSORYDD GYDA SIECIAU 
Ar fwy nag un achlysur yn ddiweddar 

mae’r banciau wedi gwrthod derbyn siec 
am nad yw'r geiriad arno yn cydymffurfio 
air-am-air gydag enw swyddogol y cyfrif 

..... 
.... felly mae Arwyn Jones (ein trysorydd) 
yn gofyn yn garedig am i bob un ohonom  
gofio pan fyddwn yn ysgrifennu siec yn y 

dyfodol i wneud y swm yn daladwy i: 
CAPEL Y TABERNACL, CYF. 

Diolch 
 
 

 
Emynau a Chaneuon Atodol 

Mae’r Pwyllgor Cerdd yn awyddus iawn i 
greu casgliad o ganeuon crefyddol, 

emynau ac emyn donau atodol i’r rhai 
sydd yn Caneuon Ffydd er mwyn 

ychwanegu at y dewis sydd ar gael yn ein 
hoedfaon o Sul i Sul. I gyfoethogi’r atodiad 
arfaethedig, byddai derbyn awgrymiadau 

gan aelodau’r gynulleidfa yn gyfraniad 
pwysig. Dyma pam fod y pwyllgor yn 
awyddus iawn eich bod yn llenwi a 

dychwelyd yr holiadur a ddosbarthwyd 
gyda rhifyn Gorffennaf o Tafod y Tab, 

does dim rhaid i chi ateb bob cwestiwn yn 
yr holiadur – byddai nodi un emyn, emyn 

dôn neu gân grefyddol yn gyfraniad 
fyddai’n cael ei groesawu’n fawr. Diolch. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

            
PRYNHAWN  3 TACHWEDD 

Recordiad o gêm banel newydd Huw Edwards, 

Hawl i Foli, Tabernacl,  

Efail Isaf am 3.30-5.30 o’r gloch. 

Bydd dau banel yn ceisio ateb cwestiynau fel 

Pwy gyfansoddodd yr emyndôn Rachie?  Ym 

mha gapel canwyd yr Anthem Genedlaethol 

am y tro cyntaf?   Cyfieithiad pwy o Dawel 

Nos sy`n ymddangos yn Nghaneuon Ffydd? 

Gwybodaeth, difyrrwch a ffeithiau ffwrdd â 

hi am fyd yr emyn a`r emyndôn.  Plis dewch 

gyda’ch ffrindiau 
  

         
CYLCH CADWGAN 

 
8.00pm 22 Tachwedd 2019 

yn y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 
FRANK OLDING 

yn siarad ar y testun: ‘Eilun’ 
 

7.30pm (nid 8.00pm) 14 Chwefror 2020 
yn y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 
YR ATHRO GERAINT JENKINS 

yn siarad ar y testun: 
‘Y Digymar Iolo Morgannwg’ 

 
8.00pm Mawrth/Ebrill 2020 

Yn y Ganolfan,Tabernacl, Efail Isaf 
HEIDDWEN TOMOS 

 
8.00pm 30 Ebrill 2020 

Yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 
MEINIR JONES PARRY 

yn siarad ar y testun: 
‘J Ffos Davies -  

Casglydd Caneuon Gwerin’ 
 

Cydnabyddir cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru  

  

 
 

 


