
 

 

 

 Y Clwb Sul - ‘O Steddfod i Steddfod’ Dyma fu hanes plant a rhieni’r Clwb Sul yn 
ddiweddar. I ddechrau, Eisteddfod Capel y Traeth ar ddydd Gŵyl Ddewi gwyntog iawn! 
Ond er gwaethaf y gwynt roedd y cystadlu’n fyrlymus a’r plantos yn mwynhau y profiad 
a’r gynulleidfa yn gwerthfawrogi eu hymdrechion. Mr Cen Hughes, Mrs Pat Jones a Mrs 
Carys Jones oedd y beirniaid ar y diwrnod. Mrs Bet Owen oedd y beirniad Llenyddiaeth 
a Mrs Nia Povey wnaeth feirniadu’r gwaith celf ac rydym yn ddiolchgar iawn i bob un 
ohonynt am eu gwaith caled. Diolch i Mair am drefnu unwaith eto ac i chwithau fu’n 
ffyddlon i’r drws agored yn ystod y flwyddyn. Eich cyfraniadau chi sydd yn ei gwneud 
hi’n bosib i ni roi gwobr ariannol i bob plentyn sydd yn cystadlu. Yna daeth ‘Steddfod 
Cylch yr Urdd a’r rhan fwyaf o’r plant yn cystadlu unwaith eto! Daeth cryn lwyddiant 
hefyd a rhai unigolion, Côr, Parti Unsain, Parti Llefaru ac Ymgom yn mynd ymlaen i’r 
‘steddfod Sir ym Mangor. Na, aeth neb drwodd i’r Genedlaethol, ond ydi ots? nac ydi 
siwr. Mae’r profiadau mae’r plant yma wedi eu cael yn amrhisiadwy, rhai ddim ond yn 5 
oed wedi dysgu yr holl eiriau a chael cyfle i fagu hyder a chymdeithasu efo plant eraill. 

 

Mae’n diolch ni’n enfawr i’r plant am eu ffyddlondeb, i rieni prysur ac ymroddgar y Clwb 
Sul, i‘r Parch Iwan Llewelyn Jones am roi o’i amser prin i gyfeilio yn yr ymarferion ac yn 
yr eisteddfodau, i Mr Hugh Gwynne  am wneud tracs ar CDs fel bod y plant yn gallu 
ymarfer adref. I Anti Mair Millar am y fasged o wyau Pasg oedd yn aros am y plant fore 
Sul wedi’r steddfod Cylch gyda’r neges ‘Da iawn chi’. 

Mae un diolch mawr arall hefyd am rôdd ariannol. Welsoch chi mor smart oedd y plant 
yn ‘Steddfod cylch? Diolch i Anti Mair Hughes, Plas Gwyn, roedd y plant yn gwisgo crys 
coch efo bathodyn arno oedd wedi ei gynllunio gan Ffion Gwyn. Roedd y bathodyn yn 
dangos y Golomen Heddwch a’r geiriau Adran Clwb Sul y Traeth, Cricieth. Diolch i Ffion 
am ei gynllunio. Mae’r adroddiad yma yn profi un peth yn bendant a hynny yw, drwy 
gydweithio ac ymroddiad gellir cyflawni llawer iawn ac mae’r pleser sydd i’w gael o 
wneud hyn yn fendigedig.  
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  Rhif 86    Ebrill 2018 

 01 Parch R.E. Hughes (Sul y Pasg) Mrs Rhian Ellis 
 08 Parch Reuben Roberts (J) Mrs Mair Williams 
 15 Parch Iwan Ll. Jones (J)  Mrs Ann Price 
 22 Parch Iwan Ll. Jones  Mrs Lucy Williams 
 29 Sul Aelodau   Mrs Winnie Bates 
   
 10 Cymdeithasu yn y Festri dros De a Thôst 10.00 – 11.30 
 10 Cyfarfod y Chwiorydd am 1.00 y.p. yn y Festri 
 16  Cyfarfod Chwarter yr Annibynwyr yng nghwmni Dr Hefin Jones  

a Dr Geraint Tudur am 7.00 y.h. 
 17 Cymdeithasu yn y Festri dros De a Thôst 10.00 – 11.30 
 17 Pwyllgor y Gymdeithas yn y Festri am 7.15 y.h. 
 24 Cymdeithasu yn y Festri dros De a Thôst 10.00 – 11.30 
  
  Llywydd y mis: Helen Vaughan Williams 
  Croesawu: Eglwys Jerusalem 
  Glanhau: Eirwen, Buddug ac Elisabeth 
  Ymweld: Annette a Deian  

‘Gaeaf ni bydd tragfyth; 
Daw’r wennol yn ôl i’w nyth’. 
  Waldo Williams 
   

Eisteddfod Capel y Traeth 01/03/18 



 

 

 

 

 

 

 Cofion     Fel arfer rydym yn cofio at bob 
un ohonoch yn gynnes iawn. Braf yw 
gweld y dydd yn ymestyn ac arwyddion 
o’r Gwanwyn i’w weld yn y gerddi. 

Y mae Duw yn neffro’r Gwanwyn 
Ef yw awdur popeth byw, 
A chyhoedda miwsig adar 
yn y coed mai da yw Duw. 

Mae nifer wedi bod yn cwyno ac rydym 
yn mawr obeithio eich bod yn gwella 
erbyn hyn. 

Roedd yn ddrwg gennym glywed fod Dr 
Tudor Jones wedi bod yn yr ysbyty. 
Rydym yn meddwl amdanoch Tudor ac 
yn edrych ymlaen i’ch gweld yn ôl yn y 
pethau unwaith eto. 
Gyda thristwch y clywsom am farw dau 
o aelodau Eglwys Jerusalem yn 
ddiweddar. Bu farw Miss Mair Eluned          
Thomas, Cae’r Ffynnon, Llanystumdwy, 
yng nghartref Bryn Meddyg ddechrau 
mis Mawrth ac yna ganol y mis bu farw 
Mr Gwilym Jones, 38 Ty’n Rhos. 
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at 
eu teuloedd yn eu colled. 
Cydymdeimlwn hefyd gyda Mrs 
Alwena Roberts, Rhos Heli a gollodd ei 
chwaer ynghyfraith yn ddiweddar a 
hefyd Mr Hywel Richards, Rowen a 
gollodd ei frawd ynghyfraith ddiwedd 
mis Mawrth. 
 

Adroddiad Eglwys Jerusalem   Rwyn 
siwr eich bod i gyd erbyn hyn wedi 
derbyn copi o Adroddiad 2017. Mae’n 
diolch yn fawr i’n trysorydd,Nia, am ei 
holl waith caled yn gofalu am ochr 
ariannol yr Eglwys. 

Banc Bwyd    Fe gofiwch i ni sôn yn y 
Cylchlythyr diwethaf ei bod hi’n fwriad 
gennym gasglu bwydydd ar gyfer Banc 
Bwyd lleol a bellach mae bocs yn y 
ddau gyntedd ar gyfer rhoi y bwydydd 
yma. Buasem yn ddiolchgar iawn os 
medrwch gyfrannu drwy roi un peth 
bach yn eich basged siopa chi bob 
wythnos ac yna ei roi yn y bocs ar fore 
Sul. Os oes unrhyw un sydd yn methu 
dod i’r capel ar y Sul ond yn dymuno 
cyfrannu cysylltwch efo un o’r 
chwiorydd ac fe drefnwn i’w nôl. 
Tuniau o unrhyw beth, Grawnfwyd 
brecwast, Pasta ac yn y blaen sydd ei 
angen.Bwydydd nad ydynt yn difetha wrth 
eu gadael. Diolch o galon am bob cyfraniad. 
Bydd y bwyd yn cael ei ddanfon yn fisol i’r 
Banc bwyd agosaf ym Mhwllheli. 

 

Swper y Gymdeithas    Daeth tymor y 
Gymdeithas i ben gyda Chinio ardderchog 
yn Ngwesty Plas Isa ar 20 Mawrth. Roedd 
40 o aelodau yn bresennol a phawb yn 
canmol y bwyd a’r adloniant gan Gwilym 
Bowen Rhys. Mae gan Gwilym y ddawn i 
ddiddanu pobl o bob oed ac fe wnaeth 
hynny’n ardderchog tro hwn. Diolch i Mair 
Millar am ei threfniadau twt fel arfer ac am 
ei gwaith caled gydol y tymor aeth heibio. 
Cofiwch am y Pwyllgor i drefnu 
gweithgareddau’r Haf a thymor 2018/ 
2019. Manylion ar flaen y daflen 

Codi arian at Ambiwlans Awyr Cymru        
Mae’r chwiorydd yn bwriadu llogi 
siop,sydd yn wag, ar gyfer codi arian at 
Ambiwlans Awyr Cymru. Y bwriad yw 
gwneud hyn yn ystod gwyliau’r 
Sulgwyn. Gwerthu beth? Wel unrhyw 
beth sydd gennych chi nad ydych ei 
angen bellach! Bric a brac, llyfrau plant, 
dillad mewn cyflwr da, esgidiau, ac yn y 
blaen. Gadewch i ni wybod os oes 
gennych chi unrhyw beth fuasai’n 
gwerthu. Cysylltwch efo un o’r 
chwiorydd ac fe ddown i’w nôl. 

Gwasanaeth yr Aelodau   Sul olaf ym 
mis Chwefror cafwyd Gwasanaeth 
arbennig  dan ofal Aelodau Jerusalem. 
Diolch o galon i’r rhai a drefnodd ac a 
gymrodd ran. Gwasanaeth oedd hwn i 
gofio’r bardd Eifion Wyn. Mae’r 
Gwasanaethau yma yn fendithiol iawn 
ac os y byddwn yn dod ar eich gofyn i 
drefnu un rwy’n siwr y byddwch yn 
gwneud, neu yn well byth, os hoffech 
drefnu gwasaneth ar rhyw thema 
arbennig gadewch i ni wybod. Mae 
ambell i Sul wedi ei adael yn wag yn 
arbennig ar gyfer y math yma o 
Wasanaeth. 

 

 

 

 

 

 

 

Y Pasg 

Y pasg yw gŵyl fawr yr Eglwys 
i gofio buddugoliaeth ein 
Harglwydd Iesu Grist, 

buddugoliaeth yr Atgyfodiad. 
Gŵyl i seinio buddugoliaeth a datgan 
ein llawenydd oherwydd bod ‘yr Iesu 
eto’n fyw’ ydyw gŵyl y Pasg. Nodyn 
buddugoliaeth a glywir yn holl 
emynau’r Pasg, buddugoliaeth bywyd 
ar angau, cariad yn gorchfygu drygioni, 
tristwch yn troi’n orfoledd. 

Cododd Crist o’r bedd yn fyw, 
Haleliwia, 

Llawen ddydd o foliant yw’ 
Haleliwia. 

Yn llyfr y Salmau ceir geiriau sydd yn 
ddigrifiad byw o ddigwyddiadau 
chwerw Gŵyl y Groglith a llawenydd a 
buddugoliaeth Gŵyl y Pasg. ‘Dros 
brynhawn erys wylofain ac erbyn y 
bore bydd gorfoledd.’ Pan 
groeshoeliwyd yr Iesu taflwyd y 
disgyblion i anobaith, gorchfygwyd 
hwy gan siomiant a theimlad o 
fethiant. Ond trwy yr Atgyfodiad daeth 
iddynt yn lle anobaith , brofiad o 
fuddugoliaeth gorfoleddus. Roedd y 
disgyblion yn argyhoeddedig bod yr 
Iesu wedi concro marwolaeth.Ac fel 
dywed yr emynydd: 

Hwn ydyw’r dydd y cododd Crist, 
Gan ddryllio pyrth y bedd; 

O! cyfod f’enaid- na fydd drist- 
  I edrych ar ei wedd. 
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