
 

 

 

 

 

 

Y Clwb Sul   Daeth ein tymor yn y Festri i 
ben efo Gwasanaeth arbennig yn y Capel. 
Cawsom gyfle i gymryd rhan drwy 
ddarllen a chanu. Roedd y Parch Iwan 
Llewelyn wedi darparu pregeth ar ein 
cyfer, wel dim pregeth go iawn o’r 

pulpud, ond sgwrs gydag adnoddau 
i egluro tri pheth am yr Ysbryd 
Glân. Fe wnaethom fwynhau y 
gwasanaeth yn fawr iawn. 

Rydym yn edrych  ymlaen yn awr am y daith gerdded ddechrau Gorffennaf. 
Blwyddyn ysgol arall wedi mynd heibio a braf yw cael dweud ein bod wedi 
cael tri aelod bach newydd yn ystod y cyfnod yma. 

 

Trip y Clwb 
Sul. 

Am newid 
bach eleni 
aethom i 
lan môr 

Abererch.  Roedd Anti Elin wedi mynd â’i charafan yno a chawsom 
‘Hot Dog’ a llawer o hwyl yn chwarae gemau ar y traeth a rhai yn 
nofio hefyd. 

 

 

 

Capel y Traeth ar Waith   
      www.capelytraeth.com 

Rhif 77    Gorffennaf 2017 
02 Parch R.E.Hughes   Mrs Jean Hughes 
09 Parch Euros Wyn Jones (J)  Mrs Eira Gleasure 
16 Parch Iwan Ll. Jones (J)  Mrs Mair Millar 
23 Sul Aelodau   Mrs Nell Davies Hughes 
30 Parch William Davies  Mrs Carole Stanton 
01 Taith Gerdded - ardal Beddgelert -  cychwyn o’r Maes Parcio am10.00 
04 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
11 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
11 Cyfarfod y Chwiorydd yn y Festri am 1.30 
18 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
25 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
 
Llywydd y mis: Helen V. Williams 
Croesawu: Capel y Traeth 
Ymweld: Eirwen a Glenys 
Glanhawyr:  Eira a James 

 

Dydd Iau Gorffennaf 27: Taith o Pont y Pant, ger Dolwyddelan i Tŷ Mawr, Gwybrnant, oddeutu 5 
milltir. Mae rhaid i hon fod ar ddydd Iau neu ddydd Gwener i gael y tŷ ar agor. Fe wnaeth John 
Jones, John Bryn Williams a finnau y daith hon yn ddiweddar ac mae gwesty hefo caffi cyfleus i 
adael ceir. 

Dydd Gwener Awst 18: Taith ar ochr Mynydd Rhiw ym Mhen Llŷn i’r hen Gapel Galltraeth lle 
mae’r  ddau frawd Watkin a Griffith Jones wedi eu claddu. Fe gofiwch y ddrama gan Wil Sam am 
y brodyr nad oeddent yn siarad â’i gilydd. Yn y ddrama y brodyr oedd Stewart Jones a Gari 
Williams a Mei Jones oedd y gweinidog. 

Dydd Llun Medi 18: Mynd ar y bws o Feddgelert i Rhyd-ddu a cherdded yn ôl i Feddgelert ar Lôn 
Gwyrfai. Mae’r daith ychydig llai na phum milltir. Fe gofiwch inni wneud hon ddwy flynedd yn ôl 
hefo’r plant. 
Mae’r tair thaith oddeutu pum milltir mewn hyd a ddim yn anodd. 
Dim ond os bydd y tywydd yn ffafriol y byddwn yn mynd ar y teithiau. 
     Dafydd Henry 

                          

Teithiau Cerdded         Ar ôl trafod hefo Gwen a 
Mair yr wythnos  ddiwethaf cefais air ag Arwyn 
ynglŷn â gwneud teithiau gweddol fyr am y tri 
mis yn cychwyn ym mis Gorffennaf fel a 
ganlyn:. Cyfarfod ym maes parcio Cricieth am 
10.00 a mynd â chyn lleied phosib o geir. 
 



 

 

  

 

 

 

 

  
Cofion       Rydym yn cofio atoch yn gynnes 
iawn fel arfer ac yn gobeithio eich bod wedi 
mwynhau’r tywydd ardderchog gawsom yn 
ystod mis Mehefin.  Braf yw cael dweud bod 
Mrs Buddug Lloyd Roberts wedi dod adref 
ac wedi gwella’n dda iawn. Da deall hefyd 
fod Mr David Jones, Cae Clyd, Muriau yn 
gwella’n dda yn dilyn ei lawdriniaeth yn 
ddiweddar. 

Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at Mrs 
Megan Owen, 25 Ty’n Rhos. Bu farw ei gŵr 
yn ystod mis Mehefin. Rydym yn meddwl 
amdanoch Megan yn eich colled a’ch 
hiraeth. Trist hefyd oedd clywed am farw 
Dr.Jonathan, Isallt ar drothwy ei ben-
blwydd yn 100 oed. Anfonwn ein 
cydymdeimlad dwysaf at y teulu i gyd. 
Cynhelir Gwasanaeth Coffa i Dr Jonathan 
yng Nghapel y Traeth ar 7 Gorffennaf  sef y 
diwrnod y buasai yn dathlu ei ben-blwydd 
yn 100 oed. 

Te Dathlu     Cawsom brynhawn bach 
llwyddiannus iawn ar 5 Mehefin pan ddaeth 
tua 50 o aelodau a ffrindiau at ei gilydd i’r 
Festri i ddathlu bod gennym nifer dda o 
aelodau sydd wedi cyrraedd oedran teg. 
Roedd pawb yn canmol y te ardderchog 
oedd wedi ei ddarparu gan y chwiorydd. Yn 
anffodus roedd rhai wedi methu bod yn 
bresennol am wahanol resymau ac yn ei 
mysg Mrs Margaret Rees Owen oedd yn 
dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed ar y 
diwrnod. Roedd y chwiorydd wedi trefnu 
cael anrheg arbennig iddi sef llun o waith 
Ffion Gwyn, wedi ei gymryd o glawr y llyfr o 
gasgliad o gerddi gan Margaret ac englyn o 
waith y Prifardd Twm Morys. Rydym yn 
hynod ddiolchgar i’r ddau am eu gwaith 
crefftus. 

Dyma lun o Mair a Gwen yn       
cyflwyno’r llun i Margaret Rees, ar 
ran y chwiorydd, ar ei phen-blwydd 
yn 100 oed. 

 

Drws Agored     Cofiwch am y Drws Agored 
bob bore Mawrth rhwng 10 a11 30.  Mae 
nifer dda yn troi mewn ac yn mwynhau 
sgwrs. Bore dydd Mawrth 6 Mehefin 
cawsom funud o dawelwch i gofio am y rhai 
a laddwyd ac a anafwyd a’r holl deuluoedd 
sydd mewn profedigaeth yn dilyn y 
trychinebau mawr sydd wedi digwydd yn 
ddiweddar. 

Gwasanaeth yr Ŵyl  Trefnwyd y 
Gwasanaeth eleni gan Eglwys Jerusalem a 
death nifer dda i wrando ar y Parch Geraint 
Tudur fore Sul 25 Mehefin. Gwnaed 
Casgliad yn ystod y Gwasanaeth at ‘Apêl 
Corwynt Cariad’ sef apêl Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru a Chymorth 
Cristnogol eleni ar gyfer helpu y Philipinas. 

Diolch     Dymuna Elin, Anna a Harri ddiolch 
yn fawr iawn am bob nawdd â 
dderbyniasant tuag at Gronfa Efan yn 
ddiweddar. Llwyddodd Anna a Harri i redeg 
râs y plant ac Elin i redeg râs fawr 
Manceinion a hyn dridiau’n unig ar ôl y 
gyflafan fawr ym Manceinion 

Y Gymanfa      Cafwyd Cymanfa lwyddiannus 
eto eleni dan arweiniad Trystan Lewis, 
Dyffryn Conwy a Bryn Jones yn cyfeilio. 
Rhaid nodi fod y gynylleidfa wedi gwirioni 
efo datganiad ardderchog Bryn ar yr organ 
yn ystod y casgliad. Roedd y Gymanfa yn 
cael ei recordio ar gyfer rhaglen Caniadaeth 
y Cysegr, BBC Cymru. 

 

Yn dilyn yr holl drychinebau yn Llundain a 
Manceinion yn ddiweddar gofynnwyd i 
ddigyblion Ysgol Pwll Coch yng Nghaerdydd 
ysgrifennu llythyr o obaith i’r bobl oedd 
wedi cael eu heffeithio gan y trychinebau 
yma. 

To the people of London and Manchester, 

You have the right to feel anxious and sad – 
why wouldn’t you be? I am writing this 
letter to tell you that all the people of 
Cardiff are here to give you sympathy and 
to show support. We children are the future 
generation and together we will promise 
and ensure that in our future these 
atrocities will not happen. We will unite in 
strength and understanding and stand 
positively in solidarity against hatred. 
Everybody in Wales are sending a message 
of hope and love to you. With 
determination, togetherness, belief and 
strength – we will conquer!  

There is definitely light at the end of the 
tunnel. 

*Don’t give up! 
*Good is stronger than bad.       
*Together Unite! 
Thinking of you 

Megan xx 

 

Ysgrifenwyd y llythyr hwn gan Megan 
Vaughan sydd yn 11 oed ac yn wyres i 
Gwen. Dewisiwyd y llythyr i’w roi ymysg yr 
holl flodau a negeseuon ar Bont Llundain. 
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