Bore Sul, Rhagfyr 22ain, 2019

Croeso cynnes i chi gyd y bore ‘ma. Y Twmiaid gyda Lyn a Geraint sy’n
gyfrifol am yr oedfa, gyda diolch i Bethan am gyfeilio.
CYMORTH I FERCHED
Yr Wythnosau Nesaf
PONTYPRIDD
Rhagfyr 24ain am 11pm. Dewch
Heddiw, a noswyl y nadolig, bydd
â’ch eitemau!
croeso arbennig i bawb ddod ag
Rhagfyr 29ain– Geraint Wyn a eitemau hylendid personol i blant
Keith Rowlands.Eleri yn
ac i fenywod. Bydd Bethan
Reynolds yn mynd a nhw yn gynnar
cyfeilio.
Ionawr 5ed – aelodau Pentyrch yn y flwyddyn newydd i’w cyflwyno
yn y lloches lleol
gyda Karen Owen
Ionawr 12fed – Aled Edwards
TALEBAU NADOLIG 2019
Unwaith eto eleni, bu’r casgliad yn
CASGLIADAU DILLAD A
llwyddiant rhyfeddol a chodwyd
NWYDDAU A’R BANC BWYD
£800, sy’n golygu y bydd rhai o bobl
Diolch yn fawr am y cyfraniadau
ifanc yr ardal sy’n gadael gofal yn
cyson i Adref, Nantgwyn, a Cwtch medru siopa ar gyfer y Nadolig yng
ac i’r Banc Bwyd. Mae stwff yn
nghwmni eu gweithwyr
mynd wrthon ni bob wythnos. .
cymdeithasol, ac yn cael cyfle i brofi
rhywfaint o lawenydd yr Ŵyl.
ELUSENNAU 2019
Diolch yn fawr iawn i bawb a
Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf,
gyfrannodd.
Adref, Ysgol Tŷ Coch, Cymorth i
Ferched Cymru & CRICA (ymchwilio CASGLIAD BANC BWYD TAF ELÁI
i Glefyd Crohn a chefnogi
Diolch yn fawr i’r criw selog
dioddefwyr ifanc).
lwyddodd i helpu gyda’r casgliad
eleni, ynghanol tywydd diflas, a
CYLCH CADWGAN
hynny ar fyr rybudd. Bu’n dda i ni
7.30pm 14 Chwefror 2020 Yr
fod yno, gan fod ein hangen i
Athro GERAINT JENKINS yn siarad
chwyddo’r rhengoedd, yn wahanol
ar y testun: ‘Y Digymar Iolo
i droeon diweddar.
Morgannwg’

“Os bu’r wythnos hon yn siom i
Achlysur cyntaf dathliad 150 mlynedd
chi, galarwch. Ond am ychydig
y Capel
amser yn unig. Ac wedyn codwch
8.00pm 31 Ionawr 2020
i estyn llaw i’r bregus ym mhob
Yn y Ganolfan, Efail Isaf.
ffordd y gallwch. Cofiwch
DON LLEWELLYN
yn siarad ar y testun:
gefnogi eich banc bwyd,
‘Straeon Cymeriadau Ardal y Garth’
ymgrychwch am gyflogau teg,
safwch dros iechyd i bawb.
Bwcio’r Capel neu’r Ganolfan:
Codwch eich llais, arwyddwch pob
carolinerees2@hotmail.com
deiseb sy’n llesol i bobl.......ac
neu decstio Caroline ar
fe ffeindiwn ein dynoliaeth
07539452130
gyffredin. Galwn ar ein
Diolchwn y bore ‘ma i bawb sydd wedi cymdogion bregus, gofalwn am ein
gilydd, gofalwn am y rhai sydd
cyfrannu, a hynny mewn cymuned
fywiog o wirfoddolwyr, at fywyd yr
wedi pleidlesio yn wahanol i ni.
eglwys hon yn ystod y flwyddyn
Mae sefyll dros gariad a
ddiwethaf. Blwyddyn nesaf, fe ddathlwn
chyfiawnder yn golygu gwneud
150 o flynyddoedd ers adeiladu’r capel,
a gyda’n gilydd fe awn ati unwaith eto i
hwnnw gyda phawb – nid jyst y
ddiogelu presenoldeb Cristnogol yn y lle
rhai sydd yn cytuno gyda ni.”
hwn i’r blynyddoedd i ddod, er budd ein
Addasiad o eiriau Jack Monroe y
cymuned ehangach. Diolch bawb.
Tin Can Cook a gweithredwraig
gymdeithasol.

