
 

 

Cyfarfod Arbennig 

Gweler tudalen ychwanegol ar gyfer gweithgareddau 

mis Rhagfyr. 

Rota cyfrifoldebau mis Rhagfyr  

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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Capel y Ffynnon 
(Eglwys Efengylaidd Bangor) 

 

 

Croeso cynnes i chi. Os ydych yma ar ymweliad 

estynnwn groeso arbennig i chi a dymunwn Nadolig 

bendithiol 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. 
 

 Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr 

awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir, "Cynghorwr 

rhyfeddol, Duw cadarn, Tad bythol, Tywysog 

heddychlon". Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, 

nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, i'w 

sefydlu'n gadarn â barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth. 

Bydd sêl ARGLWYDD y Lluoedd yn gwneud hyn. Eseia 9:6-7   

 

Mae’r daflen hon yn rhoi gwybodaeth am 

drefniadau ar gyfer mis:  

 RHAGFYR 2012 



 

 

 

 

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 

6 - Astudiaeth (Jona 3) 

13 - Cyfarfod gweddi 

20 - Cyfarfod gweddi cenhadol 

27 - Dim cyfarfod 
 

 

Cyfarfodydd Misol 
 

Cyfarfod Merched  - Rhag 1, bore Sadwrn am 10.00  
(Cyswllt Debs 361177) yn Pen y Garreg. 
 

Brecwast Dynion  - Rhag 8, bore Sadwrn am 8.30 y.b. 

(Cyswllt Dafydd 712488) yng nghartref Euryn a Sarah 
 

Bore Coffi Dysgwyr - 

bydd gwahoddiad i’r dysgwyr 

ymuno â ni yn ein cinio Nadolig 

brynhawn Sadwrn, Rhagfyr 15 

am 4.00 y.p.     
  

 

 

 

 

Taflen mis Rhagfyr 2012 
  

Gweddiwch dros; 

 Gweithgaredd “Christmas wrapped up” - Rhagfyr 10fed a 

12fed - am ddiogelwch ac am i Dduw agor llygaid a 

chalonnau’r plant i ddeall beth yw gwir ystyr y Nadolig. 

 Cinio Nadolig—Rhagfyr 15fed.—cyfle i wahodd rhai i rannu 

pryd o fwyd gyda ni a chlywed am ddyfodiad ein Ceidwad. 

 Gwasanaeth teuluol - Rhagfyr 16eg - Hywel sy’n arwain y 

cyfarfod  - i Dduw roi i ni ysbryd o addoliad a gwir lawenydd. 

 Carolau yng ngolau cannwyll  - Rhagfyr - 23ain - i Dduw 

rhoi i ni a’n cyd-Gristnogion o egwlysi arall yn yr ardal 

ymwybyddiaeth o’r rhyfeddod yna oedd ym mhrofiad y 

bugeiliaid a’r doethion gynt. 

Cyfarfodydd y Sul  

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

Pregethwyr mis Rhagfyr 

*2 — Dafydd Job (Bore—cymun) 

9 — Dafydd Job  

16 — Gwasanaeth Teuluol (Bore) Dafydd Job (Nos—cymun) 

23 — Dafydd Job (Bore) Gwasanaeth Carolau (nos) 

30 — Dafydd Job  

* DPJ yn Gaerwen (bore) 

 


