
 

 

Rota cyfrifoldebau mis Chwefror 

Cysylltu  -  Manylion 

Capel y Ffynnon, Penrallt Isaf, Bangor 

 Gweinidog–  Dafydd Job (01248 361117) 

     E-bost— dafyddmj@gmail.com 

    Safle wê  - www.capelyffynnon.org 
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Angen ar frys! 

Ysgrifau byr, tystiolaethau a.a.  

ar gyfer papur cymunedol yr ymgyrch. 

 

 

 

Capel y Ffynnon 
(Eglwys Efengylaidd Bangor) 

 

 

Croeso cynnes i chi. Os ydych yma ar 

ymweliad estynnwn groeso arbennig i chi.  

 

 We extend to you a warm welcome. Services are 

conducted through the medium of the Welsh language. 

Simultaneous translation is available, please ask for a 

headset when you arrive. 

 

 ……. at Fynydd Seion yr ydych chwi wedi dod, ac i ddinas y Duw 

byw, y Jerwsalem nefol; ac at fyrddiynau o angylion yn cadw gŵyl, a 

chynulleidfa y rhai cyntafanedig sydd â'u henwau'n ysgrifenedig yn y 

nefoedd; ac at Dduw, Barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y rhai cyfiawn 

sydd wedi eu perffeithio, ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd … 

(Heb 12:22)  
 

Mae’r daflen hon yn rhoi gwybodaeth am 

drefniadau ar gyfer mis:  

 CHWEFROR 2013 



 

 

 

Cyfarfodydd Wythnosol 

 

Bore Llun am 10.00—11.30 y.b. yn y capel 

 Ribidires - Cyfarfod i famau a’u plant yn ystod tymor ysgol 
 

Dydd Mawrth - Cyfarfod gweddi am 12.30 y.p yn y capel 
  

Nos Iau am 7.30 y.h. yn y capel fel arfer (manylion isod) 

7 - Astudiaeth (..) 

14 - Cyfarfod gweddi cenhadol 

20/21 - Grwpiau Gweddi - 

 (Nos Fercher 20/02 Tir mawr - cartref ……………. am 7.30) 

 (Nos Iau 21/02 Ynys Môn - cartref Alan ac Elin am 8.00) 

28 - Cyfarfod gweddi  
 

Cyfarfodydd Misol 
 

Cyfarfod Merched  - Chwef 2, bore Sadwrn am 10.00  
(Cyswllt Debs 361177) ym Mhen-y-Garreg 
 

Brecwast Dynion  - Chwef 9, bore Sadwrn am 8.30 y.b. 

(Cyswllt Dafydd 712488) ym Mhen-y-Garreg 
 

Bore Coffi Dysgwyr - Chwef 23, bore Sadwrn  

      am 11.00 – 12.00 yn y capel 
      

 

 

 

 

Taflen mis Chwefror 2013 

Pwyntiau Gweddi 

Gweddiwch y byddwn ni fel eglwys yn profi agosrwydd Duw 

wrth i ni geisio ei fwriad ar ein cyfer. Mae angen arweiniad 

arnom wrth wynebu’r dyfodol ac wrth i ni baratoi ar gyfer yr 

ymgyrch mewn partneriaeth gyda Ebeneser. 

Parhewch i weddio dros Megan, Gerallt a Marian a’r teulu. 

Gweddiwch dros Bethan (a John) - yn dal i ddisgwyl! - am 

ddiogelwch i Bethan a’r babi newydd dros y dyddiau nesaf. 

Gweddiwch dros ymgyrch yn y Brifysgol sy’n digwydd 

Chwefror 11-15.  

Parhewch i weddio dros ein gilydd fel aelodau ac yn enwedig 

dros y rhai sydd o dan bwysau ar hyn o bryd. 

 

Cyfarfodydd y Sul  

am 10.30 y.b. ac am 6.00 y. h. - Ysgol Sul am 10.00 y.b. 

Pregethwyr mis Chwefror  

03 — Dafydd Job (Bore—cymun) 

10* — Dafydd Job  

17 — Dafydd Job (Nos—cymun) 

24** —  Dafydd Jones 

*   DPJ  - Eglwys Bach (Bore) 

** DMJ– Caergwrle  

 


