
                   Bore Sul, Ionawr 19eg, 2020                 
 

Croeso cynnes i chi gyd y bore ‘ma.  Caroline a Geraint Rees sy’n arwain a Rhiannon 

Humphreys sydd wrth yr Organ a’r Piano......Bydd te a choffi wedi’r oedfa, a bydd Helen 

Middleton yn gwerthu cerdiau i gefnogi elusen. 

Grŵp Gofal y Capel 

A oes diddordeb gyda chi i ymuno â grŵp gofal y capel? Rydyn ni yn griw o bobl sy’n 

cynrychioli gwahanol ardaloedd o fewn dalgylch y capel. Y bwriad yw creu rhwydwaith o bobl 

i ofalu am ein gilydd – i rannu newyddion a chopîau Tafod y Tab a bod yn gefn os oes angen. 

Mae’r grwp yn awyddus i ddenu criw o bobl ifanc er mwyn cael cyswllt â phobl o bob oed. Os 

hoffech air pellach, yna mynnwch air gydag un o’r cynrychiolwyr. O ran gwybodaeth dyma 

enwau’r cysylltwyr ardal presennol. Byddai’n braf ychwanegu at y rhestr – ac ardaloedd!   
 Creigiau  - Jen McDonald a Nia Williams       Crown Hill, Gwaun Meisgyn a Beddau  -    Ann Rees         

Groesfaen   -  Geraint Wyn Davies                 Llantrisant   -  Rhiannon Price a Lowri Roberts 

Meisgyn -  Jane Eryl Jones            Parc Nantcelyn a gwaelod Efail Isaf -  Judith Thomas 

Penywaun a thop Efail Isaf -  Loreen Williams           Tonteg -  Elaine James ac Audrey Lewis 

Pentre’r Eglwys -   Rhiannon Humphreys, Eirian Rowlands a Carys Davies 

Pentyrch -  Marian Wynne              Radyr, Gwaelod y Garth -  Ros Evans 

 

 
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 

dygeidiaeth ac ysbryd yr Iesu 

 

Yr Wythnosau Nesaf 

Ionawr 26ain – Emlyn Davies 

Chwefor 2il – Sul Pentref Creigiau 

Chwefror 9ed – y Parchg. Aled Edwards 

Chwefror 16 – Sul Pob Oed gyda  

Gwerfyl a Tomos Morse 

Chwefror 23ain – y Parchg Gethin Rhys 

Mawrth 1af – Sul Tonteg a Phentre’r 

Eglwys 

Mawrth 8ed – Dr Gareth Roberts, 

Bangor – fel rhan o gyfres o gyn-

aelodau yn dychwelyd yn ein blwyddyn 

150 oed.   
 

Mae angen i’r rhai sy’n caru heddwch drefnu 
eu hunain mor effeithiol ag y mae’r rhai sy’n 

caru rhyfel......... 
Dr Martin Luther King 

. 
Eglwys Masnach Deg  

Bellach mae’r Tabernacl wedi ei 
chofrestru’n swyddogol fel Eglwys Masnach 

Deg. Golyga hyn ein bod wedi ein 
hymrwymo i:  

a. Ddefnyddio te a choffi Masnach Deg ar 
gyfer yr holl gyfarfodydd yr ydym yn 

gyfrifol amdanynt;  
b. Symud ymlaen at ddefnyddio cynnyrch 

Masnach Deg megis siwgr, bisgedi, siocled a 
ffrwythau;  

c.Hyrwyddo Masnach Deg yn ystod 
Pythefnos Masnach Deg a gynhelir eleni 

rhwng dydd Llun 24 Chwefror a dydd Sul 8 
Mawrth.  

Felly cofiwch os byddwch yn trefnu paned 
de neu goffi yn y Ganolfan i ofalu defnyddio 

cynhwysion masnach deg.  
 

Bwcio’r Capel neu’r Ganolfan:   

carolinerees2@hotmail.com 

neu decstio Caroline ar 07539452130 
 



 
TAB150 

Achlysur cyntaf dathliad 150 mlynedd y 
Capel 

8.00pm 31 Ionawr 2020 
Yn y capel, Efail Isaf. 
DON LLEWELLYN   

yn siarad ar y testun: 
‘Straeon Cymeriadau Ardal y Garth’ 

 
Mae Don ei hun yn un o gymeriadau ardal y 
Garth, yn Gymro Cymraeg wedi ei fagu ym 

Mhentyrch.   
 

 
 

DYSGWYR CYMRAEG LLEOL 
Mae llawer o ddysgwyr Dysgu Cymraeg 

Morgannwg wedi dweud hoffen nhw ymuno 
â'r cynllun Siarad, cynllun lle maen nhw'n 

cael cyfle i dreulio (tua) 10 awr yng nghwmni 
siaradwr rhugl er mwyn: 

 
    - ennill hyder wrth siarad 

    - dod i wybod mwy am beth sy'n digwydd 
yn Gymraeg yn yr ardal. 

 
Ar hyn o bryd, mae prinder siaradwyr rhugl i 
gymryd rhan yn y cynllun. Os teimlwch fod 
gennych amser rhwng nawr a'r haf i helpu 
rhywun, ydy hi'n bosib rhoi gwybod i Rhian 

James (cyfeiriad ebost uchod) os gwelwch yn 
dda? Mae Rhian yn cynnal noson yng 

Ngartholwg ar nos Iau, Chwefror 6ed am 6pm er 
mwyn paru siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.  Mae 

hefyd yn bosib cofestru gyda'r cynllun trwy 
gofrestru arlein ar: 

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/siarad/ 
 

  

 
MERCHED Y TAB 

Dydd Mercher, 5 Chwefror, Coleg Cerdd 
Drama Caerdydd. Cyngerdd am 1.15 o’r 

gloch “Teyrnged i John Thomas, Pencerdd 
Gwalia”.  Cwrdd am 12.00 o’r gloch yn y 

Coleg 
 

CYLCH CADWGAN 
7.30pm 14 Chwefror 2020  Yr Athro GERAINT 
JENKINS yn siarad ar y testun: ‘Y Digymar Iolo 

Morganwg’ 

 

 
     

 
CASGLIADAU  DILLAD  A  NWYDDAU A’R 

BANC BWYD 
Diolch yn fawr am y cyfraniadau cyson i Adref, 

Nantgwyn, a Cwtch ac i’r Banc Bwyd. Mae stwff 
yn mynd wrthon ni bob wythnos.   

 

 


