DOLEN Y TAB 124
7 - 8 Hydref 2022
Oedfa Sul 9 Hydref am 11
Y Parchedig Aled Edwards gyda’r
Parchedig Eirian Rees yn llywyddu a Sian
Elin wrth yr organ.
_____________________________________

YR OEDFAON NESAF
Hydref
16

Gwasanaeth Diolchgarwch gyda phlant yr
Ysgol Sul a Gwion yn llywyddu.

23

Glenys, Dafydd a Lowri Roberts.

30

Y Parchedig Gethin Rhys.

Tachwedd
6

Y Parchedig Robin Samuel

13

Y Parchedig Aled Edwards

20

Sul Diogelu dan arweiniad Emlyn Davies
Cyfle i ddangos ein bod fel cymuned yn
gwneud ymdrech arbennig i ddiogelu ein
plant a’n hoedolion bregus. Bydd eitemau
gan yr Ysgol Sul a’r Twmiaid, a dangosir
fideo newydd ar gyfer yr achlysur.

___________________________

Hefyd ddydd Sul 9 Hydref
12.00 Radio Cymru
Oedfa dan arweiniad Emyr Williams, y Gaerwen.

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

19.30 Dechrau Canu Dechrau Canmol
Bydd Nia yn Amlwch yn darganfod stori’r cerddor
ysbrydoledig W. Matthews Williams.

E–fwletin Cristnogaeth 21
www.cristnogaeth21.cymru

Cysylltwyr Ardal
Cynhelir cyfarfod o’r Cysylltwyr Ardal yn dilyn y
gwasanaeth fore Sul 9 Hydref. Byddwn yn
ymgynnull o gwmpas y piano ym mhen blaen y
capel yn syth wedi’r oedfa.

Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd am 7.30 nos
Fawrth 11 Hydref. Os oes gennych fater yr hoffech
ei godi gyda’r Bwrdd, rhowch wybod i’r
Ysgrifennydd erbyn nos Lun 10 Hydref.
(gehpengwern@yahoo.co.uk / 01443 225205).

Estyn Llaw i’r Anghenus
Ar foreau Iau a Sadwrn yn wythnosol, a hynny drwy’r
flwyddyn, mae prysurdeb rhyfeddol i’w weld yn y
capel. Oherwydd rhwng 10 a 12 ar y dyddiau hyn
bydd gwirfoddolwyr o blith aelodau’r eglwys a’r
gymuned leol yn derbyn a dosbarthu nwyddau
amrywiol i gynorthwyo rhai sy’n symud o loches i’w
cartrefi eu hunan a hynny am y tro cyntaf. Gan amlaf
does ganddyn nhw nemor ddim eiddo personol i’w
hwyluso i setlo mewn fflatiau gwag, ond wrth
gydweithio’n agos gydag elusennau megis Hostel Pobl
i’r digartref, Hafan, Cymorth i Ferched a MIND mae’r
eglwys yn derbyn ceisiadau brys, a hynny’n gyson
iawn, i gynorthwyo unigolion penodol.
Mae’r llun yn
dangos yr
amrywiaeth o
offer cartref a
drosglwyddwyd,
drwy’r elusen
Hafan, ddiwedd
Medi i wr ifanc
ugain mlwydd
oed wrth iddo
symud i fflat.

CYLCH CADWGAN
Nos Wener 28 Hydref
am 8yh
Noson yng nghwmni Delwyn Siôn
Festri Bethlehem, Gwaelod y Garth
Croeso cynnes i bawb
Cydnabyddir cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru

Un enghraifft, fodd bynnag, yw’r llun uchod gan fod
rhai wedi derbyn teledu, rhewgell, cadeiriau
esmwyth, soffa, tywelion, llenni a charpedi, sy’n
adlewyrchiad o gariad a haelioni aelodau’r capel a’r
gymuned leol. Rhwng Gorffennaf a chanol Medi
derbyniodd deg unigolyn becynnau o offer a chelfi
cartref angenrheidiol wrth symud i’w cartref eu
hunain, a’r wythnos ddiwethaf gwelwyd prysurdeb
mawr wrth i Rhian ac Eleri Mai geisio cyflenwi’r galw
am restr tebyg o eitemau i saith o unigolion.
Tu ol i’r llenni mae John Llew yn treulio oriau ar ei
ffon bob awr o’r dydd yn cydlynu’r cyfan mor
ddiffwdan, a bob amser gyda gwen lydan o groeso i
bawb sy’n galw gyda rhodd i’r achos. Mae ei gonsyrn
am y difreintiedig a’i barodrwydd i weithio’n ddiflino i
ysgafnhau ychydig ar faich yr unigolion hyn yn
ysbrydoliaeth i bob un ohonom. Yn ystod y dyddiau
diwethaf hyn, mewn araith yng nghynhadledd ei
phlaid, bu cryn feirniadu am ddiffyg empathi
arweinydd y wladwriaeth a’i llywodraeth tuag at y
miliynau o deuluoedd fydd yn wynebu caledi dros y
misoedd nesaf. Gresyn na allai feddu ar fymryn bach
o’r tunelli o empathi a ffydd a geir yng nghalon John
Llew.
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