
 

 

Cyfarfod Arbennig 

Mae Hywel, Jane a’r teulu yn rhoi gwahoddiad i ni 

ymuno â nhw mewn cyfarfod o ddiolch am rodd 

Duw iddynt o Judah Llyr. 

Bydd y cyfarfod (c chacen) yn cael ei gynnal am 

3.00 pnawn Sadwrn, Hydref 6ed yn Capel y 

Ffynnon. Croeso i bawb. 

 

Rota cyfrifoldebau mis Medi  

 Sul Ysgol Sul Stori plant Cyfeilio-bore Cyfeilio—nos 

7 Ann a  Gwenan Gwydion Ffion a Jane Debs 

14 Ann a  Gwenan Euryn Mair a Hywel Ann 

21 Ann a  Gwenan Steffan Ann a Gwydion Ffion 

28 Cyfarfod plant Dafydd Debs a Sarah Hywel 

          

Cysylltu  -  Manylion 

Capel y Ffynnon, Penrallt Isaf, Bangor 

 Gweinidog–  Dafydd Job (01248 361117) 

     E-bost— dafyddmj@gmail.com 

    Safle wê  - www.capelyffynnon.org 

 

 

 

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 make sure you have a 

headset. 

 

 Felly, gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r 

cysegr drwy waed Iesu, ar hyd ffordd newydd a byw y mae ef 

wedi ei hagor inni drwy'r llen, hynny yw, trwy ei gnawd ef; a 

chan fod gennym offeiriad mawr ar dŷ Dduw, gadewch inni 

nesáu â chalon gywir, mewn llawn hyder ffydd, a'n calonnau 

wedi eu taenellu'n lân oddi wrth gydwybod ddrwg, a'n cyrff 

wedi eu golchi â dŵr glân. Heb 10:19 - 22  
 

Mae’r daflen hon yn rhoi gwybodaeth am 

drefniadau ar gyfer mis:  

 HYDREF 2012 



 

 

 

Cyfarfodydd Wythnosol 

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

 Ribidires - Cyfarfod i famau a’u plant 

 

Dydd Mawrth - am 12.30 y.p yn y capel 

  

 

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

4 - Astudiaeth 

11 - Cyfarfod gweddi 

18 - Cyfarfod gweddi cenhadol 

25 - Grwpiau Gweddi - 

(Ynys Môn - cartref Alan ac Elin am 8,00) 

(Tir mawr - cartref Ieuan a Ceinwen am 7.30) 
 

Cyfarfodydd Misol 
 

Cyfarfod Merched  - Hydref 6, bore Sadwrn am 10.00  
(Cyswllt Debs 361177) yng nghartref Debs neu Ffion 

 

Brecwast Dynion  - Hydref 13, bore Sadwrn am 8.30 

(Cyswllt Dafydd 712488) yng nghartref Euryn a Sarah 

 

Bore Coffi Dysgwyr - Hydref 27, bore Sadwrn am 11.00 

(Cyswllt Euryn 352649) yn y capel 
 

 

 

 

Taflen mis Hydref 2012 
  

Pwyntiau Gweddi 

Lydia—wrth iddi setlo yn Slovenia. Nid yw’r wythnosau cyntaf 

wedi bod yn rhwydd iddi. Gofynnodd Lydia yn y Gynhadledd 

am i Dduw roi ffrind da i fod o gymorth iddi. Gweddiwch dros 

hyn. 

Parhewch i weddio dros Heledd wrth iddi fwrw i’r gwaith 

unwaith eto. 

Gweddiwch dros Hywel, Sylvia, Steffan a Wyn Davies (Bae 

Colwyn) wrth iddynt ymgymryd a’r dasg o osod canllawiau i 

gyflogi gweithiwr arall yn y dyfodol. Gweddiwch y bydd 

Dafydd yn derbyn y gefnogaeth sydd ei angen i symud ymlaen. 

Parhewch i weddio dros John a Bethan Perry wrth iddynt 

gydweithio gyda Christnogion yng Ngholegau’r gogledd.  

 

Cyfarfodydd y Sul  

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

Pregethwyr mis Medi  

7 — Dafydd Job (Bore - cymun) 

14 — Dafydd Job  

21 — Dafydd Job (Nos—cymun) 

28 — *Dafydd Job (bore), Wyn Davies (nos) 

* Mae Dafydd yn Nhalsarnau yn y nos. 


