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Dyddiadau Pwysig ar gyfer y Dyddiadur:
› Dydd MEC - Wyddgrug - Hydref 10fed

› Cyfarfodydd Merched  - Tachwedd 7fed

    - Ionawr 9fed

    - Mawrth 6ed

    - Mai 8fed

    - Gorffennaf 3ydd

Rota
Agor a Chroesawu - Steffan 
Paned - Huw a Rachi
Glanhau’r Adeiliad - Angen rhywun

Taflen y Mis
Medi, 2009

Gwyn ei fyd y sawl nad yw’n dilyn cyngor y drygionus nac yn ymdroi hyd 
ffordd pechaduriaid nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy’n cael ei 

hyfrydwch yng nghyfraith yr ARGLWYDD ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd 
a nos. Y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn 

ei dymor, a’i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna, fe lwydda. 

Salm 1: adnodau 1-3

Estyn allan yn 
Effeithiol i’r 

Gymuned gyda 
neges Berthnasol

Edrychwch ar daflen y mis ar y wefan - www.capelyffynnon.org
Cofiwch am flog y gweinidog - thelandofuz.blogspot.com

6ed 
Ieuan 
Sylvia

27ain 

Dafydd Job
20fed 
Daf Jones 

13eg      
Steff 
Rachi  

Stori Plant 
Ysgol Sul       
Cyfieithu y.b       
Cyfieithu y.h 

Adnod i ddysgu:
Gan hynny, rhowch fin ar eich meddwl, ymddisgyblwch, a gosodwch eich 
gobaith yn gyfan gwbl ar y gras sy’n cael ei ddwyn atoch pan ddatguddir Iesu 
Grist. Fel plant ufudd, peidiwch â chydymffurfio â’r chwantau y buoch yn eu 
dilyn gynt yn eich anwybodaeth; eithr fel yr Un Sanctaidd a’ch galwodd chwi, 
byddwch chwithau yn sanctaidd yn eich holl ymarweddiad. 1 Pedr 1: 13 a 14



Cyfarfodydd Medi

Suliau (10y.b. a 6y.h.)
6ed - Dafydd Job (Cymun nos)

13ddeg - Gwynn Williams
20fed - Dafydd Job (Cymun bore)

27ain - Dafydd Job  

Cyfarfodydd Wythnosol

Dydd Mercher (12.30 yn y Capel)
2ail - Dim Cyfarfod 

9fed - Cyfarfod Gweddi Lleol 
16fed - Cyfarfod Gweddi Lleol
23ain - Cyfarfod Gweddi Lleol
30ain - Cyfarfod Gweddi Lleol 

 
Dydd Iau (7.30 yn y Capel) 

3ydd - Astudiaeth - Actau 13: 13-52
10fed - Cyfarfod Eglwys

17fed - Cyfarfod Cenhadol
24ain - Cyfarfodydd Cartref 

Defnydd o’r Adeilad
Bydd y myfyrwyr yn dechrau defnyddio’r adeilad eto’r mis hwn.

Cyfarfodydd Arbennig

Nos Iau y 10fed - Cyfarfod Eglwys
Bore Sadwrn y 12fed - Cyfarfod Merched yn Pen y Garreg

Nos Fawrth y 15fed - Cyfarfod Dynion
Bore Sul y 27ain - Cinio croesawu Myfyrwyr

Pwyntiau Gweddi:
۰ Diolch i Dduw am ein cadw dros yr haf ac am orffwys;
۰ Am ffrwyth i weithgareddau’r haf - gwersylloedd, 
   ymgyrchoedd, beach missions ayyb;
۰ Am y nifer o bobl a ddaeth i’n cyfarfodydd dros yr haf;
۰ Cyfarfodydd Merched a Dynion dros y tymor nesaf;
۰ Am arweiniad a doethineb wrth gynllunio gwaith y 
   tymor;
۰ Oedfa Darganfod (Cymraeg) yn Rhydaman;
۰ Cofiwch hefyd am nifer o’r Eglwys sy’n ymgymryd a gwaith yn ystod y 
   mis:

● Dafydd Job - Pregethu yng Nghaerdydd (13ddeg);
● Huw a Rachi - Clwb plant Llanberis (nos Sul am 7);
● Steffan - Siarad gyda’r Myfyrwyr - wythnos y glas.
  

    ‘Mind the Gap!’ 
Ar fore Sul y 23ain o Awst fe bregethodd Dafydd Jones ar lythyr Paul i Titus. 
Fe’n rhybuddiwyd fod yn rhaid i wir ffydd nid yn unig gael ei seilio ar wirionedd yr 
Efengyl, ond hefyd fod yn arwain at weithredoedd. Fe gawsom ein hannog i wylio’r 
‘gap’ rhwng yr hyn yr ydym yn ei gredu a’n hymddygiad yn ein bywyd o ddydd i ddydd. 
Roedd gan John Wesley gwestiynau yr oedd yn eu hystyried yn aml a fydd o gymorth i 
ni wrth geisio ‘byw’ yr hyn yr ydym yn ei gredu. Dyma nhw :
• Is there a tendency for me to put others down so that I’ll be thought of more highly?
• Do I pass on to others what is told to me in confidence?
• Am I thoughtful in expressing ‘thanks’ to people for what they’ve done for me, no 
   matter how insignificant it seems?
• Am I a slave to dress, friends, work or habits?
• Am I self-conscious, self-pitying, or self-justifying?
• Did the Bible live in me yesterday?
• Did I disobey God in anything yesterday?
• Did I insist on doing something about which my conscience was uneasy?
• Did I handle discouragement well or did I have to be coddled?
• Am I enjoying prayer?
• When did I last speak to someone about Christ?
• Is there anyone whom I fear, dislike, disown, criticise or hold resentment toward? If 
   so what am I doing about it?
• Is Christ real to me?           


