
 

 

 

 

 

Y Clwb Sul   Diolch oedd y prif beth y buom yn ei drafod yn ystod mis Hydref 
a cheisio sylweddoli gymaint sydd gennym i ddiolch amdano. Buom yn gwylio 
ffilm oedd yn dangos plant yn byw mewn tlodi, heb dai na bwyd a dŵr. Buom 
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Gan ein bod wedi gwneud ein gwaith yn dda cawsom drêt fore Sul canlynol a 
chael mynd i Cadwaladers am hufen iâ ar ôl bod yn y Capel am y rhan gyntaf 
o’r Gwasanaeth a chael gwers gan Mr Llewelyn ar fod yn ddiolchgar am y byd 

a chofio mai ein cyfrifoldeb ni 
yw edrych ar ei ôl.  
Mae’r ddrama Nadolig ar y gweill 
hefyd ac fe fydd yn hwyl cael 
bod yn rhan o hon achos mae hi 
ychydig bach yn wahanol! 

Cardiau Nadolig     Mae’r cardiau 
gennym yn awr ac ar 
werth am £6 am becyn 
o 10 cerdyn. Os 
gwelwch yn dda, 
cysylltwch efo Gwen 
neu Siân os ydych am 
brynu rhai. 

 

 

 

Capel y Traeth ar Waith               

                        www.capelytraeth.com 

 Rhif 81     Tachwedd 2017 

 05 Parch R.E. Hughes  Mrs Buddug Lloyd Roberts 
 12 Parch Iwan Ll. Jones (J)  Mrs Carys Hughes 
 19 Parch Iwan Ll. Jones (J)  Miss Valerie Owen 
 26 Parch A.M. Roberts  Mrs Jean Richards 
  

06  Taith gerdded – Gweler y manylion y tu mewn 
 14 Cylch Trafod – 10.30 Gwyneth Jones – Hoff Emynau 
 14 Cyfarfod y Merched yn y Festri am 1.30 
 21 Cymdeithas Ddiwylliadol – 

 Dewi Llwyd yng nghwmni John Eifion 7.15 
  

08  Rhagfyr (Bore Gwener) Bore Coffi at achosion da yn lleol  
 Llywydd y mis: Ariel Evans 
 Croesawu: Capel y Traeth 
 Glanhawyr: Hugh ac Elsbeth Gwynne  
 Ymweld: Buddug ac Ariel  
 
  
   
 
 

Y nos dywell yn distewi – caddug 
Yn cuddio Eryri, 
Yr haul yng ngwely’r heli, 
A’r lloer yn ariannu’r lli. 
 Gwallter Mechain 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cofion     Dyma gyfle unwaith eto i gofio’n 
gynnes iawn at bob un ohonoch. 

Gyda thristwch y clywsom yn ystod y mis am 
farw Mr Cecil Morgan a fu’n aelod ac yn Ddiacon 
yn Eglwys Jerusalem am dros 30 o flynyddoedd. 
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at ei briod 
Mair ei blant Bryn, Jane a David a’r teulu i gyd. 

Da deall fod Mrs Enid Rees Roberts yn gwella’n 
dda yn dilyn triniaeth yn yr ysbyty’n ddiweddar. 
Rydym yn meddwl amdanoch Enid. 

Gwasanaeth Diolchgarwch     Roedd y 
Gwasanaeth Diolchgarwch dan ofal rhieni a 
phlant y Clwb Sul ac fel arfer roedd hi’n fraint 
cael bod yno i werthfawrogi eu cyfraniad ac i 
fwynhau eu cwmni. Cafwyd darlleniadau a 
gweddiau amserol gan y rhieni a’r plant oedd yn 
gyfrifol am y canu – pob un yn gwneud ei waith 
yn ardderchog. Cafwyd cyfle yn ystod y 
Gwasanaeth i wylio ffilm fer oedd yn sôn am 
anghenion pobl y Philipinas a gwaith Cymorth 
Cristnogol yn y wlad. Gwnaed casgliad o £195 yn 
ystod y Gwasanaeth tuag at Apêl Corwynt 
Cariad. Roedd y plant wedi gofalu am rôdd fach 
o afal pren a’r gair Diolch arno i bawb oedd yn y 
gynulleidfa. Diolch o galon ichi blantos a’ch 
rhieni. 

Swper Diolchgarwch     Mae’r swper blynyddol 
yma’n boblogaidd iawn. Roedd pob bwrdd yn 
llawn a phawb yn mwynhau yn blant ac 
oedolion. Roedd y cawl yn flasus dros ben a’r 
pwdinau yn ardderchog yn ôl y sôn! Diolch i 
bawb a gefnogodd ac i’r chwiorydd am yr holl 
fwyd unwaith eto. Gwnaed casgliad o £175 at 
Apêl Corwynt Cariad. 

Bore Coffi MacMillan a Hosbis yn y Cartref      
Diolch o galon i bawb a gefnogodd mewn 
unrhyw ffordd. Llwyddwyd i godi £620 at y ddau 
achos teilwng yma. Diolch i’r chwiorydd am 
drefnu ac am y cacennau blasus. Diolch i Mair 
am ofalu am y tocynnau a’r posteri. 

Taith Gerdded       Buom yn ddigon ffodus i gael 
tywydd braf i gerdded o Ryd – ddu i Feddgelert. 
Cawsom daith bleserus iawn a phawb yn 
mwynhau sgwrs ar y ffordd a phaned ar y 
diwedd. Diolch unwaith eto i Dafydd Henry am 
drefnu ac am arwain. 

Dyma lun o Megan Jones a John Bryn yn adrodd 
cerdd i Lyn y Gadair gan T.H.Parry Williams. 

Dyma fanylion y daith gerdded nesaf: 
Dydd Llun 6 Tachwedd 
Dal trên 9.48 o Gricieth a chyrraedd Fairbourne 
tua 11.00  
Cerdded i Bermo tua 3.5 milltir.  Dod â phecyn 
bwyd efo chi.  Cerdded dros yn bont yn ôl i ddal 
trên 2.00 (rhaid talu £3.10 i ddod adra gan fod 
hon yn drên plant ysgol rhwng Harlech a 
Phenrhyndeudraeth).  Cofiwch eich Pas Bws i 
fynd yn y bore. Am fwy o fanylion cysylltwch efo 
Dafydd Henry 01766 523385  
 
Drws Agored   Cawsom glo ardderchog i’r Drws 
Agored eleni. Y dynion oedd y gyfrifol am bopeth 
o drefnu’r blodau ar gyfer y byrddau i wneud y 
tôst! Rhaid cyfaddef iddynt wneud eu gwaith yn 
rhagorol – llawer iawn gwell na’r disgwyl! 
Cafodd bawb ei baned a’i dôst heb orfod aros 
dim a’r weitar yn hynod o fedrus. Cafodd bob un 
o’r merched oedd yn bresennol rosyn coch gan 
John Jones, y prif dostiwr ar y bore. Bore llawn 
hwyl a tynnu coes. Da iawn chi bois. Mae’r 
boreau yma wedi ei gwneud hi’n bosib inni 
gynnal Eisteddfod y Plant ym mis Mawrth ac i 
gyfrannu at dalu am y llinell ffôn ar gyfer y Wê. 
Llwyddwyd i godi £485. Diolch o galon i bawb a 
drodd i mewn yn ystod y tymor. 

Cais Caredig   Rydym fel chwiorydd yn gofyn am 
help y brodyr. Beth bynnag yw’r gweithgaredd 
yn y Festri mae angen cadeiriau a weithiau 
cadeiriau a byrddau. Tybed a oes rhai dynion 
fuasai’n fodlon bod yn gyfrifol am hyn? Efallai un 
neu ddau i ofalu am ofyn am help gan rai eraill.  
Mae bob gweithgaredd wedi ei nodi yn y 
Cylchlythyr misol. Gadewch i mi wybod os 
gwelwch yn dda. Diolch o galon o flaen llaw ar 
ran y pwyllgor Chwiorydd. 

Y Cylch Trafod    Cofiwch am y Cylch Trafod 
cyntaf y tymor fore Mawrth 14 Tachwedd rhwng 
10.30 a 11.30. Fe gofiwch i mi sôn yn y 
Cylchlythyr diwethaf mai Mrs Gwyneth Jones 
fydd yn arwain ac mae hi am ichi feddwl am eich 
hoff Emyn a’r rheswm dros eich dewis. 
Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni a chofiwch 
dim rhaid cymryd rhan yn y drafodaeth. Gallwch 
ddod a chael paned a gwrando. 

. 

Donuts (dough-nuts)          
 Yda chi’n 
hoff o 
Donuts? 
Sgwrsio 
efo Anna a 
Harri dros 
gino dydd 
Sul 
oeddwn i a 
gofyn 
iddynt beth oeddent wedi bod yn ei wneud yn y 
Clwb Sul. Ateb Harri oedd – sôn am Donuts ac 
Anna’n cadarnhau hynny . Dyma holi ymhellach 
a chael y stori’n llawn. 
Gan ei bod yn gyfnod Diolchgarwch gofynnwyd 
i’r plant beth tybed oedd ganddynt i ddioch 
amdano. Aed ymlaen wedyn i ddangos cacen 
Donut iddynt a dweud wrthynt mai y gacen yma 
oedd yn cynrychioli yr holl bethau oedd 
ganddynt i ddiolch amdano, ond beth am y twll 
yn y canol? Roedd y twll yn cynrychioli pethau 
nad oes ganddynt a sylweddoli fod y gacen ei 
hun yn llawer iawn mwy na’r twll sydd yn y 
canol. Oes na wers i ni i gyd yma tybed? 
Fyddwch chi, fel finnau ar brydiau, yn 
canolbwyntio ar y twll yng nghanol y Donut yn 
hytrach nag ar y gacen ei hun? Mae un peth yn 
siwr, bob tro y byddaf yn gweld Donut o hyn 
ymlaen, byddaf yn cofio am y stori yma . 

Y Gymdeithas Ddiwylliadol    Cawsom noson 
ddifyr iawn, ar 14 Hydref, yng nghwmni’r Athro 
Peredur Lynch yn trafod ei gyfrol ddiweddaraf 
‘Caeth a Rhydd’. Bydd ein cyfarfod nesaf ar 21 
Tachwedd pryd y cawn y pleser o gwmni y 
darlledwr Dewi Llwyd yn holi John Eifion. 

Yr Hen Ŵr Caredig     Mi fydd yr hen greadur yn 
siwr o alw eto eleni ar ddiwedd Gwasanaeth y 
Plant ym mis Rhagfyr. Mi fuasai’n biti i’w sâch 
fod yn wâg, felly os hoffech gyfrannu at ei lenwi 
buasem yn ddiolchgar dros ben.  

Bore Coffi   Bwriadwn drefnu Bore Coffi i godi 
arian at achosion da yn lleol  fore Gwener 8 
Rhagfyr.  Bydd byrddau gwerthu, tombola a 
rafflau. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu rhwng 
10.00 a 12.00. 
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