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Rhifyn 281

‘Marwolaeth welwn ni, ond mae
grym ar waith tu hwnt i’n golwg,
a bywyd yn parhau.’ (t. 15)

Calendr Caredigrwydd

Beth am estyn llaw a chynnig rhywfaint o gysur a
charedigrwydd i rai o drigolion cylch Aberystwyth
sydd yn ei chael hi’n anodd i ddod a dau ben y
llinyn ynghyd?
Mae creu Calendr Caredigrwydd yn golygu
cyfrannu un eitem bob dydd nes ein bod ar ddiwedd
y mis yn medru cyfrannu llond bocs o ddanteithion
a chysuron Nadoligaidd i’r Banc Bwyd lleol, sef
Jubilee Storehouse.
Er enghraifft, bocs o Weetabix, paced o fisgedi,
mins peis, bagiau te, pwdin Nadolig, siocled.
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GAIR Y BUGAIL
Doedd yna ddim cangen o’r Urdd ym Mhentreuchaf ac
felly byddai’n rhaid dal y bws i bentref Llithfaen, pentref
fy nhad. Noson o aros hefo taid a nain a’r bore canlynol,
dal y bws i Bwllheli ar gyfer y wers biano wythnosol gyda
Miss Murray, organyddes Salem M.C. Miss Murray
garedig, annwyl, fydda’n dal ei llaw uwch fy llaw er
mwyn taro’r nodau cywir a Miss Murray fyddai’n rhoi
fferins yn yr un llaw a phum ceiniog i brynu mwy! Pleser
oedd mynychu cyfarfodydd yr Urdd ac fe fydda i’n
dragwyddol ddiolchgar i’r rhai fu’n darparu rhaglen ddifyr
ac addysgiadol.
Cofio gwrando ar Nyrs Tofaridis yn sôn am ei thaith i
Israel a ninnau yn cael gwisgo gwisg yr Arab i ddysgu sut
i rwymo bandaits am glwyf dychmygol a rhywun yn
gweddïo na fyddai rhaid wrth y wers honno ym mywyd
pob dydd!
Ac fe fyddai Tachwedd yn dod. Mis y dyddiau byr a
ninnau o ganlyniad yn gorfod cerdded yr hanner milltir o’r
pentref i dŷ taid a nain yng ngoleuni torts wan; a mis Guto
Ffowc.
Beth amser yn ôl fe yrrodd fy mrawd lun mewn neges,
llun ddaeth a llu o atgofion yn ôl. Llun o goelcerth a
chapel yn y cefndir. Hawdd fyddai aros gyda’r ddelwedd
yna a chofio am y beiros hynny gynhyrchwyd yn yr
wythdegau yn datgan ‘Rhowch gapeli Cymru ar dân’! Na
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nid yn llythrennol ond yn hytrach yn ffigurol, tân yr
Ysbryd Glân!

Beth bynnag am hynny, hon oedd coelcerth Guto Ffowc yr
Urdd ac yn ffocws i weithgaredd oedd yn achosi i
Dachwedd y pumed i fod yn un o uchafbwyntiau’r
flwyddyn. Cystadleuaeth lliwio llun, tân, tân gwyllt, tatws
mewn foil, cystadleuaeth malu piano (wn i ddim pwy oedd
wedi dyfeisio’r gystadleuaeth honno) a chwmni ffrindiau.
Noson i’w chofio!
Ddywedodd neb ‘rioed pam ei bod hi’n noson Guto Ffowc
a bu’n rhaid aros am flynyddoedd cyn deall arwyddocâd y
cyfan. Yr hen Guto Ffowc a’i gyfeillion, y Pabyddion
pybyr am weld y Dywysoges Elisabeth ar yr orsedd yn
hytrach na’i thad, y Brenin Iago. Fe’u daliwyd a’u cosbi
ac yn dilyn Deddf Seneddol bu’r pumed o Dachwedd hyd
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1859 yn ddydd dathliad, dathlu ‘gwaredigaeth’.
Gwaredigaeth o grafangau hen Babyddiaeth gaethiwys.
Diolch am ddyddiau gwahanol. Ond a ydyn nhw’n
wahanol? Mae rhywun yn poeni bod rhyw ddieithrwch
mawr ar gynnydd mewn cymdeithas a chyda’r dieithrwch
hwnnw, rhyw amheuaeth o fywydau pobl eraill, yn
arbennig os yw’r bywydau hynny’n wahanol.
Ac yn hanes y Gristnogaeth yn ein gwlad, y culni enwadol
a diwinyddol hwnnw sy’n achosi i ni gadw i’n cylchoedd
cyfyng a cholli golwg ar y ddealltwriaeth o gymod ond
fwy felly y cariad cyflawn yna y mae Duw wedi ei
ddangos tuag atom ym mherson yr Iesu a’r cariad yna sy’n
dysgu eich cariad chi a fi. Da o beth i ni gael ein hatgoffa
o’r gwirionedd yna ac ym mis y Tân Gwyllt, da o beth
fyddai i ni gael ein tanio o’r newydd yn ein dealltwriaeth o
gariad brawdol!
Bendith,
Eifion.

NODWCH:
Dyddiad cynnar ar gyfer Perthyn Rhagfyr
Cyfraniadau ar gyfer rhifyn Rhagfyr/Ionawr
o PERTHYN at
Gwenan Creunant gwenancreunant@googlemail.com
erbyn dydd Mercher, 13 Tachwedd
fan bellaf.
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NEWYDDION
Anfonwn ein dymuniadau gorau a’n cofion at …
William Griffiths, Catherine Jones, Mattie Shaw ac Aled Llŷr a
fu yn yr ysbyty yn ddiweddar. Hefyd anfonwn ein cofion at
ein aelodau sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi ac mewn
cartrefi preswyl.
Cydymdeimlwn yn ddwys â …
- Lisa, Rhys, Marc a Mari a’u teuluoedd sydd wedi colli eu
mam-gu, sef Mrs. Dilys Stephens Brynmarian. Cynhaliwyd
yr angladd ar 4 Hydref yng Nghapel y Morfa.
- Mair ac Islwyn Hughes a’r teulu ar farwolaeth mam Mair,
sef Mrs Bet Evans, a chwaer-yng-nghyfraith Islwyn - Mrs
Linda Hughes ychydig yn ôl.
- Elaine ac Emyr Reynolds a’r teulu ar farwolaeth Mam
Emyr, sef Mrs Eluned Reynolds.
- Eileen Jones a Janet Jones sydd wedi colli eu cyfnither sef
Mrs. Marion Hopkins Williams.
- Roedd yn ddrwg gennym glywed am farwolaeth Carol
Harries yn Abertawe, merch y diweddar Hywel a Carrie
Harries. Cydymdeimlwn â Janet, Anna a John – teulu agos i
Carol.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i ……
- Wynne a Mair Hughes sydd wedi dathlu eu penblwydd yn
90 oed yn ddiweddar.
- Tomi Turner a Cerys Rudall a briodwyd ar 27 Gorffennaf
ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r ddau yn athrawon ac yn
hyfforddi tîm ieuenctid cenedlaethol Cymru Achub Bywyd
Syrffio (Surf Lifesaving).
- Dymunwn yn dda i Glyndwr Griffiths pan fydd yn dathlu ei
benblwydd yn 98 oed ar Dachwedd 26ain,
Geni
Llongyfarchiadau i Nesta Roberts ar enedigaeth ei hwyres, Poli
Eleisa Jenkins, merch i Nia a’i chymar Justin.
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Anfonwn ein cyfarchion a’n dymuniadau gorau at
Mattie Shaw a Catherine Jones sydd wedi treulio
cyfnod yn yr ysbyty, hefyd at ein haelodau a’n
cyfeillion sydd yn methu ymuno â ni yn y
gwasanaethau ar brynhawn Sul.
Cynhaliwyd y gwasanaeth diolchgarwch ar brynhawn
Sul Hydref 20, ac arweiniwyd y gwasanaeth gan ein
Gweinidog, Eifion Roberts.
Roedd y capel yn edrych yn hardd iawn wedi ei
addurno gyda chynnyrch y cynhaeaf. Diolch yn fawr
i’r rhai fu’n ymgymryd â’r gwaith.

Dathlu ym Mhenparcau!!
Mae dwy ffrind wedi dathlu eu penblwydd
yn 80 oed, sef Hilda Williams ar 2 Hydref a
Joyce Knight ar 29 Hydref.
Dymuniadau gorau i’r ddwy
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Dau Adroddiad o’r Gymdeithas
Cynhaliwyd cyfarfod agoriadol y Gymdeithas ar nos Lun,
23 Medi, a braf oedd gweld cynifer yn bresennol.
Cafwyd gair o groeso gan y cadeirydd, Brian Thomas, a
diolchodd i Hywel C Jones am gynhyrchu’r tocynnau aelodaeth
ac i Ifor Davies am eu gwerthu.
Arweiniwyd ni mewn defosiwn gan Huw Evans ac yna
cyflwynodd y Cadeirydd y siaradwraig sef Eirwen James o
Lanio. Yn ystod ei gyrfa fel arthrawes, bu’n addysgu yn
Llansawel (Britton Ferry), Cwm Rhymni, Caerfyrddin ac yna
yn ôl i’w hen ysgol yn Nhregaron lle bu’n Ddirprwy
Brifathrawes. Mae’n aelod gweithgar o Gyngor y Gymuned ac
yn Ysgrifenyddes Ffedarasiwn Sefydliad y Merched yng
Ngheredigion.
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Testun y sgwrs oedd ‘Merched y Gerddi’ ac atgoffodd Eirwen
ni o ddrama Jeremy a Mari Turner dan yr un teitl a
berfformiwyd rai blynyddoedd yn ôl. Byddai merched ardal
Tregaron, oedd yn cael eu hystyried yn rhai ‘diwyd a
chydwybodol’, yn gadael gyda’r porthmyn ym mis Ebrill i
weithio mewn gerddi preifat, masnachol, bonheddig a
brenhinol yn Llundain i gasglu ffrwythau a blodau - gadael yn
droednoeth a chario’u hesgidiau o amgylch eu gwddf, yn gwau
a chario cynnyrch yn y fasged oedd ar eu cefnau. Yna’n
dychwelyd yn yr Hydref.
Mewn arddull bywiog, llawn hiwmor ac amrywiol, cyflwynodd
ddarlun o’r cyfnod 1750-1801 drwy gyfeirio at fywyd y
porthmyn, gyrrwyr gwartheg a’r gofaint yn mynd ar eu taith
beryglus o 211 o filltiroedd trwy Abergwesyn i farchnadoedd
fel Barnet. Dyfynnodd o farddoniaeth Daniel Ddu, a
chyfeiriodd at Jane Evans o Gaeo fu’n gweithio gyda Florence
Nightingale, Ruth Watkins – morwyn i’r Arglwyddes
Goodrich, a dangosodd luniau o wisg merched y cyfnod a
gasglwyd gan Arglwyddes Llanofer.
Diolchwyd i’r siaradwraig gan Sarah Down-Roberts, fu’n gydddisgybl ag Eirwen yn Ysgol Uwchradd Tregaron, cyn cael
siawns i sgwrsio dros baned. Ar ran y Gymdeithas, diolchodd y
Cadeirydd hefyd i Huw am arwain y defosiwn, i Mary Olwen
am gyfeilio ac i Mary ac Ellen am ddarparu’r lluniaeth.
‘Newyddion Ddoe a Heddiw’ oedd teitl sgwrs Sara
Gibson, Nos Lun, 14 Hydref, a pharatowyd defosiwn oedd
yn berthnasol iawn i’r testun gan Eleri Davies.
Estynnwyd croeso i bawb gan y Cadeirydd, Brian Thomas, ac
yn arbennig i’n gwraig wadd a gyflwynwyd fel un o Gaerdydd,
ei thad yn Gardi, ac fel un sy’n gweithio’n lleol fel
newyddiadurwriag i’r BBC.
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Yr oedd brwdfrydedd Sara at ei gwaith a phrofiad o 20
mlynedd yng Nghaerdydd, Llundain a’r Canolbarth yn amlwg.
Rhoddodd i ni fraslun o’i chefndir – dilyn cwrs mewn
Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, a’i hyfforddodd i
gyflwyno gwybodaeth yn glir a phwrpasol, ac yna Cwrs
Newyddiaduraeth yng Nghaerdydd a’r pwyslais ar addysgu,
difyrru a chyflwyno gwybodaeth.
Disgrifiodd y newidiadau a’r datblygiadau technegol fu ym
maes gohebu yn yr 20 mlynedd diwethaf. Yn y gorffennol,
roedd angen pump person i baratoi adroddiad, defnyddio rîl
chwarter modfedd, ei dorri ac ail gysylltu, a’r tâp wedyn yn
cael ei anfon gyda gyrrwr i Fangor neu Gaerdydd. Erbyn
heddiw, gellir darlledu’n fyw o ffôn gan ddefnyddio ‘tripod’,
meic a gliniadur a phopeth yn cael ei ddanfon yn electronig.
Wrh ddilyn helyntion difyr a dwys, pwysleisiodd bod angen i
ohebydd ddilyn canllawiau chwaeth a sicrhau cywirdeb
ffeithiau.
Gwnaed y diolchiadau i Sara ar ran y Gymdeithas gan Huw
Owen a mynegwyd diolch gan y Cadeirydd i Eleri am arwain y
defosiwn, Huw am gyfeilio ac i Mary a Menai am baratoi
paned.
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Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol Sul
(Lluniau Amelia)
Thema’r gwasanaeth oedd Tir a Môr. Roedd y gwasanaeth yn
benllanw cyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod y mis
diwethaf ac yn gyfle i’r dosbarthiadau rannu’r storïau a’r
themâu y buont yn eu hastudio yn y dosbarthiadau. Gwelwyd
lluniau o ymweliad Yr Ysgol Sul â Bwlch Nant- yr- Arian ym
mis Medi. Hefyd gweithgareddau y Llanllanast Diolchgarwch
a gynhaliwyd ar 7 Hydref pryd y bu’r plant a’r ieuenctid yn
creu cardiau cyfarch i’w dosbarthu gyda rhoddion y cynhaeaf,
yn gwehyddu basgedi’r pump torth a dau bysgodyn gan
ysgrifennu gweddi ar bob un ac yn gwehyddu gwenith weddi.
Dosbarthwyd y rhain i’r gynulleidfa yn ystod y gwasanaeth.
Roedd coeden yr Hydref a grewyd gan y plant meithrin yn
lliwgar iawn ac yn cael ei harddangos ar y bwrdd diolch.
Yn ystod y gwasanaeth cafwyd
hanes Ffransis o Assisi gan y
dosbarth 7-9 oed, a chlywyd
geiriau ei weddi arbennig. Dŵr
oedd thema’r dosbarth nesaf.
Cyfeiriwyd at hanesion a
chyfeiriadau at ddŵr yn yr Hen
Destament a’r Testament
Newydd. Clywyd am brosiectau
Cymorth Cristnogol i sicrhau dŵr glân mewn gwledydd o
sychder mawr. Awgrym y dosbarth oedd fod y casgliad rhydd
yn mynd at Water Aid.
Gofalu am y cread a’r amgylchedd oedd thema’r ieuenctid gan
fynegi eu pryder am gynhesu byd-eang a’n cam- ddefnydd ni o
adnoddau’r ddaear. Cawsom ganddynt restr o reolau y dylem
eu dilyn er mwyn byw’n gyfrifol a diogelu dyfodol y blaned.
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Crynhowyd themau’r
gwasanaeth gan Elen Wyn
yn ei neges. Gyda chymorth
y plant dangoswyd cardiau
llythrennau’r gair diolch.
Cyflwynodd weddïau yn
diolch am y bendithion
rydym yn eu derbyn ac yna
weddïau dros y rhai sydd heb
y bendithion hyn gan holi’r
cwestiwn Allwn ni eu helpu?
Ateb cadarnhaol y plant oedd Gallwn.

O leia roedd rhai o’r gynulleidfa’n gwarndo’n astud!

Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at y
gwasanaeth - i’r plant a’r ieuenctid, a’r rhieni am eu
cefnogaeth, ac i’r band am gyfeilio.
Diolch i’r rhai fu’n addurno’r capel ac yn cyfrannu
rhoddion y cynhaeaf a’r bocsys Nadolig i blant llai
ffodus.
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Gwyliau Haf y Teulu Chambers
Yn ôl ein harfer, buom yn Llydaw yr haf yma. Eleni, cefais
fwy o gyfle nag arfer i grwydro’r mewndir, a phenderfynais
fynd i weld yr ardal fryniog sy’n asgwrn cefn i Orllewin
Llydaw (mynyddoedd iddynt hwy, cofiwch!).
Bȗm yn ddigon lwcus i ymweld ag atyniad anghyffredin. Tua
deng mlynedd yn ôl, sefydlwyd y Vallee des Saints yn agos at
dref Carnoet. Mae’r dref mwy neu lai ar y ffin rhwng Penn-arBed/Finisterre ac Aodou-Arvor/Cotes D’Armor, rhyw 50
milltir i’r de o borthladd Roscoff. Gosodwyd tua 100 o
gerfluniau carreg enfawr ar ochr bryn serth, gyda’r cerfluniau’n
amgylchynu olion hen gaer sydd ar gopa’r bryn. Maent i gyd
yn gerfluniau o seintiau niferus Llydaw, ac ychwanegir rhai
bob blwyddyn.
Eleni, ychwanegwyd cerflun sant a fuasai’n gyfarwydd iawn i
ni’r Cymry, sef Dewi. Cydnabyddir Dewi yn Llydaw, gydag
eglwys iddo yn St Divy ac eglwys i’w fam yn Dirinon. Mae’r
ddau bentref yma ar gyrion porthladd Brest. Cafodd y cerflun
enfawr iddo ei greu gan ŵr o’r enw Paul Kincaid. Defnyddiodd
garreg las y Preseli – yr un garreg ag sydd i’w gweld yng
Nghôr y Cewri (gwenithafen lleol, llwyd yw gwneuthuriad y
rhan fwyaf o’r cerfluniau). Cafodd Dewi daith ddigon tebyg i’r
un y byddwn ninnau yn ei gwneud bob blwyddyn, wrth iddo
gael ei gludo i lawr yr M4 i Plymouth ddechrau Gorffennaf, ac
yna croesi o Plymouth i Roscoff ar gwch Brittany Ferries.
Unwaith iddo gyrraedd Llydaw, ofnaf i Dewi gael dipyn o sioc.
Y dasg gyntaf y gwnaeth y Llydawyr iddo ei chyflawni oedd
dathlu gŵyl seidr mewn bragdy! Wedi hynny, ymweld â gŵyl
werin Lorient cyn ei osod yn ei gartref parahol yn Carnoet ar yr
ail ddydd Sul yn mis Awst.
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Yr oedd y dadorchuddio’n
dipyn o achlysur. Yr oedd
tri chriw teledu gwahanol
yno, ac yr oedd Gorsedd
Llydaw yn cymryd rhan
yn y ddefod.
Gwahoddwyd y plant
oedd yn y dorf i dynnu’r
gorchudd, ond aeth
pethau’n sownd tan i
faner Draig Goch
ymddangos a gwthio’r
clymau o’r ffordd!
Chwithig i mi oedd
clywed yr areithiau
swyddogol a’r croesawu
ayb yn cael ei gynnal yn
uniaith Ffrangeg, gyda’r
Llydaweg yn cael ei
chyfyngu i’r elfen
‘ddiwylliannol’. Ymysg y gwahoddedigion a fu’n siarad oedd y
prifardd Aneirin Karadog, o dras Llydewig ei hun. Bu’n darllen
cerdd Gymraeg a ysgrifennwyd ganddo ar gyfer yr achlysur.
Broliai’r gadwyn rhwng y ddwy wlad, cadwyn sydd yn
gwegian ar y funud. Anerchwyd y dorf hefyd gan
archdderwydd Llydaw, y ‘Barz mawr’. Buasai llais hwn wedi
gwneud gwaith Dewi yn Llanddewibrefi dipyn yn haws! Ar
ddiwedd yr areithiau, aeth y cannoedd a oedd yn bresennol i
ben y bryn, gyda gorsedd Llydaw a’u cerddorion yn sefyll yn
drawiadol ar ben yr hen gaer er mwyn canu ‘Hen Wlad fy
Nhadau’, a’i hefaill-anthem ‘Bro Ma Gozh’.
Roedd y golygfeydd yn anhygoel hefyd – meddyliwch am y
math o wlad fawr a welwch o ben bryniau Sir Amwythig neu’r
Cotswolds. Tybiaf i’r hen Ddewi gyflawni gwyrth ffafriol arall.
Gwlychwyd gweddill Llydaw gan gawodydd trymion y
prynhawn hwnnw, ond bu’r haul yn tywynnu ar y bryncyn am
oriau.
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Ar yr un dydd, roedd mintai wedi dod yr holl ffordd o Chile.
Oherwydd y tebygrwydd rhwng y cerfluniau, daethpwyd i
drefniant
gefeillio
rhwng y
‘Vallee des
Saints’ ac
‘Easter
Island’. Yn
ddiweddar,
adeiladwyd lle
bwyta ac
adeilad croeso
yn sgîl
poblogrwydd
cynyddol y
lle. Nid oes tâl
mynediad, ac yn sicr mae’n werth ymweld â’r safle.
Mae eglwys ar y safle, wedi’i chysegru i St Gildas. Yng
nghanol caeau, rhyw filltir o’r dref, mae hi’n eglwys urddasol,
gyda thŵr uchel. Un o Gymry’r Hen Ogledd oedd Gildas, ac
mae lle amlwg i’w gerflun yntau ar y bryn cyfagos. Yr oedd
offeiriad tu mewn yr eglwys, ond ni sylwais arno yn y
seremoni ddadorchuddio.
Yr oedd yr eglwys Geltaidd yn Llydaw’n rhoi pwyslais mawr
ar y seintiau, a llugoer oedd agwedd Pabyddiaeth tuag atynt am
beth amser. Bellach, mae’r traddodiad o wyliau crefyddol lleol
yn ran bwysig o dreftadaeth a thwristiaeth Llydaw, a rhai
dyddiau ar ôl bod yn Carnoet, bȗm yn gwylio ‘pardon’ yn
Perros-Guirec. Mae’n rhan o’n traddodiad teuluol ninnau i fynd
i weld coelcerth fawr ar noswyl y pardon, ond y tro ma ni
chefais fendith Dewi. Glaw trwm!
Huw Chambers
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‘Hi hen eleni y’i ganed.’
Ydy, mae’r ddeilen goch a’r ddeilen aur yn hardd, yn rhyfeddol
o hardd, a dyna ogoniant yr hydref. Ond fe wyddon ni mai
arwydd yw’r ddeilen goch a’r ddeilen aur o ddiwedd haf, o
ddyfod gaeaf. Ymhen dim bydd y ddeilen yn crino, yn marw,
ac yn disgyn i’r llawr. Bydd bywyd yr haf wedi mynd am byth,
a thywyllwch y gaeaf fydd o’n blaen.
Darfod a diwedd welwn ni yn hanes y ddeilen. Ond pan fydd y
ddeilen yn troi lliw, yn melynu neu yn cochi, mae ’na bethau
yn digwydd o’r golwg. Yn y weithred o droi lliw mae’r ddeilen
yn ailgylchu maeth ac yn rhyddhau bwyd i’r boncyff fydd yn
rhoi egni newydd yn y goeden a’i galluogi i fyw trwy’r gaeaf
ac i ail-flaguro yn y gwanwyn.
Marwolaeth welwn ni, ond mae grym ar waith tu hwnt i’n
golwg, a bywyd yn parhau.
‘ ... digonir y ddaear trwy dy ddarpariaeth’ (Salm 104:13)
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GWEDDI
Moliant Natur
Cri adar yn galw’n uchel ar fynydd;
sŵn creaduriaid y môr yn nyfnder yr eigion;
brefu’r gwartheg allan yn y caeau:
sŵn llais Duw yn galw ar galon a meddwl.
Ehedydd uchel, aderyn y gân lawen, cana i mi;
ewig fuan, yn rhedeg yn gyflym ar y gwastadedd eang, rhed i mi;
eog disglair, lle y tardd yr afon, neidia i mi.
Mae adar yr awyr,
bwystfilod y maes,
pysgod yr afonydd,
yn cyflwyno cân o fawl
i Arglwydd mawr yr awyr a’r môr,
y bu i’w Fab farw a chyfodi er fy mwyn.
Amen.

John Johansen-Berg, addas. Glyn Tudwal Jones, Allan o
Amser i Dduw, Gol. Elfed ap Nefydd Roberts
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DYDDIADUR
Tachwedd 2019
Gwasanaethau’r Sul
3
10
17
24

10.00 a 6.00 2.15 yn Ebeneser

Eifion Roberts
Rhidian Griffiths (Gwasanaeth Teulu)
Eifion Roberts (Cardiau Nadolig Amnest)
John Roberts

Ysgolion Sul - Plant ac Ieuenctid: bore am 10.00am
Clwb Cŵl – bob prynhawn Llun, 3.45-5.00pm
Cylch Gweddi a Choffi – bore Mawrth am 10.30am
Astudiaeth Feiblaidd – nos Iau am 7.15pm
Ffydd a Phaned – prynhawn Gwener am 2.00pm
Y Gymdeithas
11 Tachwedd, prynhawn Llun, 2.00 o'r gloch : 'Rho i mi
nerth' gyda Beti Griffiths.
25 Tachwedd nos Lun, 7.00 y.h.: 'Gwarchod ein
Casgliadau' gyda Iwan Bryn

4 Tachwedd, cinio Bara a Chaws er budd
Cymorth Cristnogol, yn St David's, Stryd y
Baddon, rhwng 12.00 a 1.30 yp
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SWYDDOGAETHAU TACHWEDD 2019
Gwasanaethau’r Sul 10.00 a 5.00. 2.15 yn Ebeneser
Blaenor y Mis R. Arwel Jones
Porthorion

Deian Creunant, Rhys Huws, Trish Huws

Blodau’r Cysegr – Y Morfa
3 Enid Jones
10 Rhiannon Roberts a Gwerfyl Pierce Jones
17 Teulu’r Richmond
24 Eileen Sinnett Jones a Mary Jones Morris
Blodau Ebeneser
3
10 Denise Morgan
17 Susan Hughes
24 Siân Powell
Cynorthwywyr Llestri Cymun
3 (Bore) Gwyneth Clwyd Haydon-Jones, Nonna Owen,
Carys Davies
Cynorthwywyr Ariannol
3 Rhys Jones a Jean Lloyd Davies
10 Hywel Lloyd a Huw Chambers
17 Hefina Davies-Wright a Wynford Evans
24 Ellen Llwyd-Evans ac Elvey MacDonald
Tregerddan
24 Dan ofal Cylch Gweddi Bore Mawrth
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Ydych chi’n berson ifanc sydd am
wybod rhagor cyn penderfynu dod yn
aelod o’r eglwys ai peidio?
Bydd Eifion ac Elen yn cynnal cyfarfodydd fydd
yn rhoi cyfle i chi holi cwestiynau a dysgu
rhagor cyn penderfynu. Holwch nhw am ragor
o fanylion.
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