DOLEN Y TAB 80
5–6 Tachwedd 2021
_____________________________________

11 Bore Sul 7 Tachwedd
Oedfa Gymun yng ngofal Ceri Anwen a Geraint Rees
gyda Rhiannon Humphreys wrth yr organ.

Cofiwch gofrestru erbyn 6 nos Wener
os am fynychu’r cwrdd!

YR OEDFAON NESAF
TACHWEDD
14

Yng ngofal y Parchg. Aled Edwards, gyda Huw
a Bethan Herbert.

21

Yng ngofal Wendy Reynolds, Gwion Evans a
John Ll. Thomas.

28

Oedfa gyda’r Parchg. Gethin Rhys ac Edwyn
Evans yn cael ei dilyn gan y Cwrdd Blynyddol.

RHAGFYR
5

Yng ngofal y Parchg. Eirian Rees, Huw
Roberts a Sylvia Davies.

12

Gwasanaeth Nadolig plant yr Ysgol Sul
gyda pharti iddynt i ddilyn.

19

Oedfa gyda’r Twmiaid ac aelodau o’r
gynulleidfa – cerddi, ambell gân ac atgofion
Nadoligaidd.

________________________________________
Hefyd ddydd Sul 7 Tachwedd
12:00 Oedfa Radio Cymru
Yng ngofal Sandra Storch, Pontyberem.

12:30 Radio Cymru – Bwrw Golwg
John Roberts a’i westeion yn trafod materion moesol a
chrefyddol.

19.30 – 20.00 S4C Dechrau Canu Dechrau Canmol
Cwrdd â rhai o’r gwirfoddolwyr sy’n rhoi bywyd newydd i hen
gapel yn Llanwrtyd.

E-fwletin Cristnogaeth21
Bob bore Sul www.cristnogaeth21.cymru

Capel y Tabernacl Cyf.
Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd nos Fawrth 9
Tachwedd. Cysylltwch â’r Ysgrifennydd,
Gwilym Huws, (gehpengwern@yahoo.co.uk)
neu 01443 225205 gydag unrhyw sylwadau ar
anghenion digidol y capel i’r dyfodol neu os am
godi unrhyw fater arall erbyn nos Lun 8
Tachwedd.

Cymraes Enwocaf
y Byd?
Yn yr Oesoedd Canol roedd bri mawr ar
ymuno gyda thaith bererindota i fannau
cysegredig megis Rhufain, Caergaint, Tyddewi
ac Ynys Enlli. Yn fwy diweddar, daeth y
teithiau’n eithaf poblogaidd unwaith eto. Dros
y misoedd nesaf, tybed a ddaw Aberystwyth
yn gyrchfan i ddenu’r tyrfaoedd ar sail
arddangosfa arbennig iawn a gynhelir yn
Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 1 Hydref
eleni a dechrau Mawrth 2022.
Teitl yr arddangosfa yw Beibl i Bawb, ac fe’i
trefnwyd i ddathlu 400 mlynedd ers cyhoeddi Beibl
1620, sef y testun safonol o’r Beibl Cymraeg a
ddefnyddiwyd am bron i 400 mlynedd. Mae’r
arddangosfa, sydd wedi ei churadu gan yr Athro
E. Wyn James, yn olrhain arwyddocâd a
dylanwad aruthrol Beibl 1620 dros y canrifoedd,
‘yn grefyddol, addysgiadol, cymdeithasol ac
ieithyddol’.

Thank You
To the Congregation of

Capel y Tabernacl

For your very generous
Harvest Collection.

It is greatly appreciated and helps us
to provide for the many local families
who are in need.

Nid dyma’r arddangosfa gyntaf i’w threfnu gan y
Llyfrgell Genedlaethol ar gyfieithiadau o’r Beibl i’r
Cymraeg, wrth gwrs, ond y tro hwn canolbwyntir
yn bennaf ar gyfraniad aruthrol Dr John Davies,
Mallwyd, sef prif olygydd Beibl 1620.
Ond, serch hynny, efallai mai’r eitemau fydd yn
denu’r sylw’r cyhoedd yn fwyaf arbennig fydd y
rhai a gysylltir â stori Mary Jones a’i bryd ar fod yn
berchen ar ei Beibl ei hun – hanes fu’n symbyliad i
sefydlu Cymdeithas y Beibl yn 1804. Mae’r hanes
yn gyfarwydd iawn i ni yma yng Nghymru, ond
mae’r stori bellach ar gael hefyd mewn tua 40 o
ieithoedd. Yn sgil hynny, honnir mai Mary Jones
yw Cymraes enwocaf y byd. Tipyn o gamp, felly,
oedd sicrhau benthyca’r union gopi o’r Beibl, o
Lyfrgell Prifysgol Caergrawnt, a gyflwynodd
Thomas Charles iddi yn 1800. Ond nid dyna’r
cyfan – hefyd yn yr arddangosfa, ac ar fenthyg o
Gyngor Sir Ddinbych, mae’r Beibl y byddai Mary
Jones yn cerdded i’w ddarllen yn wythnosol i
ffermdy cyfagos yn ardal Llanfihangel y Pennant
cyn y medrai fforddio prynu ei Beibl ei hun. Mwy
na hynny, mae dau gopi arall o’r Beibl yn yr
arddangosfa y gellir eu cysylltu’n uniongyrchol â’r
ferch a gerddodd yn droednoeth i’r Bala er mwyn
cael ei chopi ei hun o’r Beibl.

Cylchlythyr wythnosol Capel y Tabernacl Cyf. yw
Dolen y Tab i ledaenu newyddion trwy gyfrwng
e-bost, Facebook a gwefan y capel
www.tabernacl.org.
Gofynnir i chi anfon unrhyw newyddion erbyn
nos Iau at: 07710 237327 / 01443 225205 /
gehpengwern@yahoo.co.uk

