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Dyddiadau Pwysig ar gyfer y Dyddiadur:

› Cyfarfod Pregethu ‘Duw yn y dirwasgiad’ (Derrick Adams) 
    - Mehefin 4ydd - Capel y Ffynnon
› Cynhadledd Eglwysi’r Gogledd - Mehefin 27ain - Ysgol Tryfan
› Gwas da i Grist - Gorffennaf 10fed - 11fed - Aberystwyth

Rota

Rota newydd ar y wal i bawb gael llenwi.

Taflen y Mis

Mai, 2009

Estyn allan yn 
Effeithiol i’r 

Gymuned gyda 
neges Berthnasol

Edrychwch ar daflen y mis ar y wefan - www.capelyffynnon.org
Blog newydd y Gweinidog (Joblogs!)- http://thelandofuz.blogspot.com 
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Oherwydd nid i ddigofaint y penododd Duw ni, ond i feddu 
iachawdwriaeth drwy ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn a fu 
farw drosom, er mwyn inni gael byw gyda ef, prun bynnag 
ai yn effro ai yn cysgu y byddwn. Am hynny, calonogwch 

eich gilydd, ac adeiladwch bob un ei gilydd ....
1 Thesaloniaid 5: 9-11

31ain 

Daf Job
Gwenan

Clwb y Goleuni
› 6 Mai - Duw yn berffaith - o dan ofal Dafydd Jones
› 20 Mai - Duw yn siarad o dan ofal Deborah



Cyfarfodydd Ebrill

Suliau (10y.b. a 6y.h.)
3ydd - Dafydd Job (Cymun nos)

10fed - Wyn Davies (bore) Dafydd Jones (nos)
17eg - Dafydd Job (Cymun bore)

24ain - Irfon Parry
31fed - Dafydd Job

Cyfarfodydd Wythnosol

Dydd Mercher (12.30 yn y Capel)
6ed - Cyfarfod Gweddi Lleol 

13fed - Cyfarfod Gweddi Lleol
20fed - Cyfarfod Gweddi Lleol
27ain - Cyfarfod Gweddi Lleol 

 
Dydd Iau (7.30 yn y Capel) 

7fed - Cyfarfod Eglwys
14fed - Cyfarfod Gweddi

21ain - Cyfarfod Cenhadol
28ain - Cyfarfodydd Cartref 

Defnydd o’r Adeilad
Bob nos Fawrth - Global Cafe

Nos Iau - Te a Tost
Bob Bore Mercher - Cyfarfod Gweddi Myfyrwyr

Cyfarfodydd Arbennig
Dydd Llun - Trip Capel - Mai 4ydd

Dydd Iau - Cyfarfod Eglwys - Mai 7fed

Pwyntiau Gweddi:
۰ Diolch i Dduw am Yr Arglwydd Iesu Grist;
۰ Cofiwch am ddatblygiadau’r wefan a chlwb y goleuni;
۰ Rhun Murphy a Derrick Rees (llythyr gweddi);
۰ Cynhadledd European Leadership Forum yn Hwngari
۰ Cofiwch hefyd am nifer o’r Eglwys sy’n ymgymryd a gwaith yn ystod y 
mis:

● Dafydd Job a Dafydd Jones wrth iddynt ein harwain;
● Dafydd Job yn pregethu yng Nghaerfyrddin ar y 10 fed
● Huw a Rachi - Clwb plant Llanberis (nos Sul am 7);
● Y rhai sy’n helpu gyda clwb y goleuni.

    Trawsnewidia ni ar dy ddelw

Mae’n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch yn gwybod fy mod wedi 
bod yn dilyn cwrs gosod blodau dros fisoedd y gaeaf. 
Pob wythnos mi fydd y tiwtor yn esbonio pa steil fydd dan 
sylw’r  wythnos ddilynol ac yn dweud pa flodau, offer ayyb 
fydd eu hangen. Ar fore Mercher fe fydd gennym i gyd gasgliad 
o bethau tebyg ac wedi i’r tiwtor greu eu gosodiad hardd a 
diddorol hi, bydd y gweddill ohonom yn rhoi cynnig arni. Ond 
er bod y deunyddiau’n ddigon tebyg tydi’r canlyniad ddim 
wastad mor llwyddiannus. Fe ddaw’r tiwtor o gwmpas wedyn 

ac awgrymu y dylem symud ambell i flodyn i le mwy neu lai 
amlwg neu dynnu ambell un o’r gosodiad yn llwyr ac ychwanegu rhywbeth 
arall. Mae’n syndod fel mae dwylo’r meistr yn gallu troi pentwr o flodau blêr 
yn rhywbeth tipyn mwy deniadol.

Fel Cristnogion rydym i gyd am i’n bywydau ni fod yn hardd ac yn ddeniadol 
am fod enw Crist arnom. Mae gennym i gyd ein doniau, ein cryfderau a’n 
gwendidau, ein  nodweddion cymeriad, ein diddordebau a’n cyfrifoldebau. 
Os oes angen cyfarwyddyd tiwtor i greu gosodiad blodau hardd, yn sicr mae 
angen cymorth y Meistr mawr wrth i ni geisio byw yn y byd er Ei glod.

“Bydded i Dduw tangnefedd ... eich cymhwyso a phob daioni, er mwyn 
ichwi wneud ei ewyllys ef; a bydded iddo lunio ynom yr hyn sy’n gymeradwy 
ganddo...”         
 Hebreaid 13:20,21 Gwenan


