
 

 

 

 

 

 

  
Gwasanaeth Cymorth 
Cristnogol yn Eglwys Santes 
Catherine. Yn y llun gwelwch 
blant y Clwb Sul yn trafod 
gyda Sarah Roberts y pethau 
angenrheidiol y buasai 
ffoadur angen eu rhoi mewn 
bag cyn ffoi o’i wlad i geisio 
cael lle diogel i fyw.   
Cymanfa’r Plant     Hyfryd oedd 
bod yn bresennol yn y gymanfa 
fore Sul 21 Mai.  Plant y Clwb Sul 

oedd yn gyfrifol am y Gwasanaeth dechreuol. Cariad oedd y thema a 
ddewiswyd ganddynt ac fe wnaeth bob un ohonynt eu gwaith yn 
ardderchog. Fel arfer, roedd gwahoddiad i 
gymdeithasu yn y Festri ar y diwedd a’r plant yn 
mwynhau Hufen Iâ (ac ambell i oedolyn hefyd!) a 
phaned a bisged i bawb arall. Roedd y bwrlwm yn y 
Festri yn anhygoel!  Diolch i’r chwiorydd am ofalu am y 
baned ac i Anna Price am ofalu am yr Hufen Iâ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dyma mafia Dr Pugh wedi 
gwisgo crysiau tebyg i’r 
Gymanfa! 

 
 

 
Capel y Traeth ar Waith   

      www.capelytraeth.com 
  Rhif 76    Mehefin 2017 

 04 Parch R.E.Hughes  Mrs Martha Hughes 
 11 Parch Euros Wyn Jones (J) Mrs Enid R. Roberts 
  Cymanfa Unedig Llŷn ac Eifionydd. 8.00 y.h. 
 18 Parch Iwan Ll. Jones (J)  Mrs Gwenan Williams 
 25 Gwasanaeth Gŵyl Cricieth (J) Mrs Carole Coles 
  Parch Ddr Geraint Tudur 10.30 

 02 Te Dathlu am 3 y.p. yn y Festri 
 06  Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 13 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 20 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 27 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 28 Trip y Gymdeithas i Fethesda yng nghwmni J. Elwyn Hughes 

01  Gorffennaf  Taith Gerdded - Ardal Beddgelert 
 
  Digwyddiadau Gŵyl Cricieth yn Festri Capel y Traeth: 
 18  7.30 Elinor Bennett ‘Fy Hoff Bethau’ 
 19 11.00 y.b. am 11.30 - Cyngerdd Coffi – Pedwarawd Baroc 
  7.30 ‘Quirkish Delights’ 
 21 11.00 y.b. am 11.30 -  Cyngerdd Coffi – Pedwarawd Baroc 
 23 11.00 y.b. am 11.30 -  Cyngerdd Coffi – Pedwarawd Baroc 
 24 11.00 y.b. am 11.30 – Coffi a Chabare     
 25 ‘Amser Te yn y Grand Hotel’ 4.00 y.p. 
 25 Cyngerdd Côr Eifionydd yn y Capel 7.30 
 
 Llywydd y mis: Buddug Roberts 

Croesawu: Jerusalem 
 Ymweld: Eira a James 
 Glanhau: Catherine a Gwenan 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cofion      Anfonwn ein cofion arferol at bob un 
ohonoch. Rydym yn meddwl am y rhai sydd 
bellach yn methu mynychu’r oedfa fore Sul a’r 
gweithgareddau eraill sydd ynghlwm â’r Capel. 
Gobeithio eich bod drwy gyfrwng y Cylchlythyr 
yma yn dal i deimlo eich bod yn rhan o bopeth 
sydd yn mynd ymlaen. 

Braf yw cael dweud fod Mrs Buddug Ll. Roberts 
yn dal i wella ac yn treulio ychydig amser yng 
Nghartref Bryn Meddyg, Llanaelhaearn, cyn 
dychwelyd adref yn o fuan. Braf hefyd yw gweld 
Mrs Megan Jones, Gorseddfa wedi gwella ac yn 
ôl yn yr Oedfa ar fore Sul. Anfonwn ein cofion at 
Mrs Joyce Jones, Garreg Gnwc, sydd wedi cael 
damwain a thorri ei braich. 

Te Dathlu        Brynhawn Gwener, 2 Mehefin am 
3 o’r gloch yn y Festri, bwriadwn drefnu te bach 
prynhawn i ddathlu fod gennym nifer dda o 
Aelodau sydd wedi cyrraedd oedran teg. Bydd 
gwahoddiad arbennig i’r bobl hyn ond mae 
croeso mawr i unrhyw un droi mewn am de ac 
ymuno yn y dathlu. Cofiwch ddod, byddwn yn 
edrych ymlaen i’ch gweld. 

Bowlio Deg     Cafodd 20 ohonom dipyn o sbort 
yn Bowlio Deg yn Glasfryn, nos Fawrth 16 Mai. 
Robert Codd oedd y star tro hwn ac i ddathlu fe 
aethom am swper i siop Allports ym Mhwllheli. 
Noson llawn hwyl a chymdeithasu. Diolch i Mair 
am drefnu. 

Gwasanaeth Cymorth Cristnogol    Cynhaliwyd y 
Gwasanaeth eleni yn Eglwys St. Catherine. Fel 
arfer roedd y Gwasanaeth wedi ei seilio ar 
anghenion mawr pobl ar draws y byd – y rhai heb 
loches diogel nac unrhyw gynhaliaeth yn eu 
gwlad eu hunain ac oherwydd hynny yn gorfod 
ffoi i wledydd eraill. Roedd rhai o blant y Clwb 
Sul yn bresennol a chawsant sgwrs arbennig gan 
Sarah Roberts merch ifanc sydd ar fin cael ei 
sefydlu’n Giwrat yn ardal Llanbedrog ac sydd 
wedi bod yn gweithio efo ffoaduriaid yn Calais. 
Cymerwyd rhan gan aelodau Eglwys Jerusalem 
a’r Traeth.        
Drws Agored   Cofiwch  bydd y drws yn agored bob 
bore Mawrth yn ystod mis Mehefin. Dewch am sgwrs, 
paned dda a thafell o dôst. Edrychwn ymlaen i’ch 
croesawu. 

Gŵyl Cricieth   Eleni bydd nifer o ddigwyddiadau 
yn Festri Capel y Traeth. Fe welwch restr 
ohonynt ar flaen y 
Cylchlythyr. Mae’r 
rhain i gyd wedi eu 
trefnu gan Bronwen 
Naish. Fel y 
gwyddoch mae Bronwen a’i phriod yn ffyddlon 
iawn yn y Gwasanaethau ar y Sul. 

Bore Sul 25 Mehefin bydd Gwasanaeth yr Ŵyl 
pryd y pregethir gan y Parch Ddr. Geraint Tudur 
ac yna gyda’r nos am 7.30 bydd cyngerdd gan 
Gôr Eifionydd. 

Trip y Gymdeithas. 

Bnawn Mercher, Mehefin 28ain y trip. 

Penderfynwyd yn ein pwyllgor eleni y bydden ni 
yn trefnu trip i ardal a chynefin y bardd a’r 
nofelydd Caradog Prichard, sef ardal Bethesda. 
Ef a ysgrifennodd “Un nos ola leuad”, a 
gyhoeddwyd gyntaf yn 1961. Mae’n siwr fod 
llawer ohonoch yn cofio ei darllen rhywdro, wel, 
dowch am dro gyda ni i ddilyn yr hanes bnawn 
Mercher, 28 Mehefin. Byddwn yn gadael 
Cricieth am 1 o’r gloch y pnawn, gan wneud ein 
ffordd drwy Bethel, lle byddwn yn codi ein 
tywysydd am y diwrnod, John Elwyn Hughes, i 
gyfeiriad Bethesda. 

Bwriadwn stopio am baned ar y ffordd rhwng 
1.30 a 2 o’r gloch.  Bydd y daith ei hun tua 2 awr, 
yna byddwn yn dod yn ôl drwy Gaernarfon gan 
aros am swper yn y Black Boy yng Nghaernarfon. 

Os ydych am ddod, a fuasech mor garedig â 
gadael i Mair wybod, os gwelwch yn dda. Mi 
fyddwn yn mwynhau y tripiau yn flynyddol. Braf 
fyddai cael eich cwmni. Os ydych angen unrhyw 
wybodaeth bellach, cysylltwch wrth gwrs. 
523121/ 07767 610 692.  Mair Millar 

 

Fore Sadwrn, Gorffennaf 1af- taith gerdded. 

Fore Sadwrn, 1 Gorffennaf, tywydd yn 
caniatau!!! rydym am fynd i gerdded yn ardal 
Beddgelert h.y.  cerdded y llwybr troed o 
Feddgelert, heibio Llyn Dinas ac i Nantgwynant. 
Mae’r llwybr yn wastad ac fe gawn olygfeydd 
ardderchog o’r Wyddfa a’i chriw, a gogoniant 
Eryri. Gellir gwneud hanner y daith os dymunir, 
hynny i’w drafod eto. Byddwn yn cyfarfod yn y 
maes parcio yng Nghricieth am 10 o’r gloch, ond 
mi hoffem gael enwau y rhai sydd yn bwriadu 
dod cyn hynny. Rydym yn ffodus iawn o gael 
Dafydd Henry ac Arwyn i’n harwain eto eleni, a 
mawr yw ein diolch i’r ddau ohonynt. Edrychwn 
ymlaen at gael eich cwmni. Cysylltwch â Mair, 
rhif ffôn uchod.                   Mair Millar 

Emyn a gyfansoddwyd ar gyfer 
Gwasanaeth Cymorth Cristnogol eleni gan 
Casi M. Jones. 

Crist y Ffoadur 

Ffoadur Grist, o Fethlehem 
gyrrwyd dy deulu tlawd ar daith, 
i ffoi rhag erledigaeth lem 
gan deimlo’n ofnus lawer gwaith. 
Bydd gyda’r rhai mewn ofn a ffy 
rhag cysgod angau’n dyddiau ni. 
 

 
Bererin Grist, o’th gartref clyd 
bu’n rhaid i tithau grwydro mhell. 
Bydd gyda’r rhai ar daith o hyd 
i geisio canfod bywyd gwell. 
Yn eu hwynebau gad i ni, 
Bererin Grist, d’adnabod di. 
 
O Grist y Bugail, clyw ein llef 
dros braidd y nos, dan ddüwch nen 
i’r rhai ar goll ymhell o dref 
rho siriol wawl un seren wen: 
-arwydd i’r byd o’th gariad mawr, 
ernes o olau nes daw’r wawr. 
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phaned a bisged i bawb arall. Roedd y bwrlwm yn y 
Festri yn anhygoel!  Diolch i’r chwiorydd am ofalu am y 
baned ac i Anna Price am ofalu am yr Hufen Iâ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dyma mafia Dr Pugh wedi 
gwisgo crysiau tebyg i’r 
Gymanfa! 

 
 

 
Capel y Traeth ar Waith   

      www.capelytraeth.com 
  Rhif 76    Mehefin 2017 

 04 Parch R.E.Hughes  Mrs Martha Hughes 
 11 Parch Euros Wyn Jones (J) Mrs Enid R. Roberts 
  Cymanfa Unedig Llŷn ac Eifionydd. 8.00 y.h. 
 18 Parch Iwan Ll. Jones (J)  Mrs Gwenan Williams 
 25 Gwasanaeth Gŵyl Cricieth (J) Mrs Carole Coles 
  Parch Ddr Geraint Tudur 10.30 

 02 Te Dathlu am 3 y.p. yn y Festri 
 06  Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 13 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 20 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 27 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 28 Trip y Gymdeithas i Fethesda yng nghwmni J. Elwyn Hughes 

01  Gorffennaf  Taith Gerdded - Ardal Beddgelert 
 
  Digwyddiadau Gŵyl Cricieth yn Festri Capel y Traeth: 
 18  7.30 Elinor Bennett ‘Fy Hoff Bethau’ 
 19 11.00 y.b. am 11.30 - Cyngerdd Coffi – Pedwarawd Baroc 
  7.30 ‘Quirkish Delights’ 
 21 11.00 y.b. am 11.30 -  Cyngerdd Coffi – Pedwarawd Baroc 
 23 11.00 y.b. am 11.30 -  Cyngerdd Coffi – Pedwarawd Baroc 
 24 11.00 y.b. am 11.30 – Coffi a Chabare     
 25 ‘Amser Te yn y Grand Hotel’ 4.00 y.p. 
 25 Cyngerdd Côr Eifionydd yn y Capel 7.30 
 
 Llywydd y mis: Buddug Roberts 

Croesawu: Jerusalem 
 Ymweld: Eira a James 
 Glanhau: Catherine a Gwenan 
 

 


