
 

 

 

 

 

 

Y Clwb Sul        Rydym wedi bod yn meddwl am bobl eraill yn ystod mis Mai. Cawsom 
daith feicio noddedig ar gyfer cyfrannu arian i Gronfa Caio Bryn, bachgen bach o Langybi 
sydd yn wael yn Ysbyty Alder Hay. Mae llawer o’r mamau yn adnabod mam Caio gan ei 
bod yn trin gwallt yn siop Igam Ogam yma yng Nghricieth.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cogyddes o Fri     Llongyfarchiadau mawr i Catrin Glwys am y gamp o fynd drwadd i 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanelwedd yn y gystadleuaeth Cog Urdd. Da iawn 
chdi Catrin,dipyn o gamp. Pob lwc iti yn y Genedlaethol. Mi fyddi’n cyfrannu i’r Ffynnon 
yn fuan iawn. Look out Nain Brychyni!! 

 

 

 

Capel y Traeth ar Waith  
          www.capelytraeth.com 

 Rhif 88     Mehefin 2018 

03 Parch R.E.Hughes  Mrs Margaret Rees Owen 
10 Sul aelodau   Mrs Martha Hughes 
17 Parch Iwan Ll. Jones  Mrs Enid Rees Roberts 
24 Gwasanaeth Gŵyl Cricieth Mrs Carole Coles 

   
28 o Fai hyd at Fehefin 2 siop elusen er budd Ambiwlans Awyr 
 yn Siop Celt 
04 Taith Gerdded yn ardal Llanfrothen dan ofal Dafydd Henry. 
 Cyfarfod yn y Maes Parcio am 10.00 
05 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
12 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
19 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 
20 Trip y Gymdeithas i Ynys Môn 
26 Drws Agored yn y Festri 10.00 – 11.30 

 

Llywydd y mis:  Catrin Codd 
Ymweld: Bryn a Gwenan 
Glanhau: Catherine a Gwenan 
Croesawu: Jerusalem 

 

Gŵyl Gristnogol symudol yw'r Sulgwyn a gynhelir ar yr wythfed Sul ar ôl 
y Pasg. Mae'n dathlu disgyn yr Ysbryd Glân ar yr Apostolion ac yn seiliedig ar 
yr 'Ŵyl    yr   Wythnosau' Iddewig. Gellir olrhain ei dathlu i'r 3ed ganrif OC. 

Yr enw Lladin ar yr ŵyl yw Pentecost, sy'n deillio o'r gair Groeg pentikosti, sef 
'y 50fed ddiwrnod' (ar ôl y Pasg). Enwir sawl enwad a mudiad Cristnogol yn 
'Bentecostaidd'. 

Bu Anti Elin yn rhedeg hanner marathon 
Manceinion i godi arian at Ystafell Efan yn 
Ysbyty Manceinion. Un o ystafelloedd 
Ronald Macdonald yw Ystafell Efan sydd 
yn gofalu am le i rieni aros pan mae eu 
plant yn wael yn yr ysbyty. 
Llongyfarchiadau i Anna a Harri Vaughan 
am gwblhau ras y plant i godi arian at yr 
un achos.  

Bu Bethan, Mam Sŵyn a Siôn yn rhedeg 
‘Race for Life’ yng Nghaernarfon sydd 
yn codi arian at ymchwil Cancr. 
Llongyfarchiadau i Swyn, sydd ond yn 5 
oed, am redeg yr un râs, a chael medal 
ar y diwedd. Da iawn chdi Sŵyn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cofion   Rydym yn anfon ein cofion 
cynhesaf at bob un ohonoch fel arfer. 
Roedd yn ddrwg iawn gennym ddeall fod 
Mr Robin Hughes yn cwyno. Mae Robin 
wedi treulio cyfnod yn Ysbyty Gwynedd ac 
yn Lerpwl. Dymunwn adferiad llwyr a buan 
ichi Robin. Mae’n siwr eich bod wedi colli 
gweld Mair Millar yn brysur o gwmpas y 
dref. Yn anffodus cafodd Mair ddamwain  a 
thorri ei ffêr. Gobeithio y byddi’n gwella ac 
ar dy draed eto’n fuan iawn Mair. Mae Mrs 
Buddug Lloyd Roberts wedi bod yn ôl yn 
Ysbyty Gwynedd am gyfnod. Rydym yn 
cofio atoch chithau Buddug ac at Mrs 
Margaret Rees Owen a Mrs Betty Williams 
sydd hefyd yng Nghartref Bryn Meddyg. 
Mae rhai aelodau wedi bod yn dathlu 
penblwydd Priodas go arbennig yn ystod y 
misoedd diwethaf yma. Anfonwn ein 
llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch. 
Rwy’n siwr y carech i mi longyfarch John a 
Siân ar ddod yn Daid a Nain am y tro 
cyntaf. Gobeithio na fydd Nain yn rhy 
brysur yn magu i helpu efo’r Cylchlythyr 
bob mis! 
Y Gymanfa  Roedd bwrlwm yn y capel fore 
Sul 20 Mai gyda’r plant ar eu gorau yn canu 
i gyfeiliant Mr Bryn Jones ar yr organ a’r 
arweinydd, y Parch Mererid Williams, ar yr 
allweddellau. Cafwyd Gwasanaeth 
dechreuol ardderchog gan blant Ysgol Sul 
Bryncir. Fel arfer roedd paned yn y Festi ar 
y diwedd ac wrth gwrs Hufen iâ i’r plantos. 
Diolch i’r chwiorydd am ofalu am y baned 
ac i Anna Price am ofalu am yr Hufen iâ. 

Diolch       Mae’r Baneri sydd yn ymddangos 
ar waliau’r Capel o dro i dro yn werth eu 
gweld  Yn ystod mis Mai gwelwyd baner 
oedd yn cydfynd efo’r Pentecost a hefyd 
baner ar gyfer Cymanfa’r Plant. Diolch o 
galon i Eira Gleasure am ofalu am wneud a 
gosod rhain yn eu lle.  

 
Gwasanaeth yr Aelodau     Cafwyd 
Gwasanaeth llwyddiannus a bendithiol iawn 
yn ystod mis Mai. Thema’r Gwasanaeth 
oedd Cydraddoldeb. Roedd y Gwasanaeth 
wedi ei seilio ar hanes un ferch fach o’r enw 
Malala a safodd yn gadarn dros 
gydraddoldeb yn ei gwlad enedigol ym 
Mhacistan ac o’r herwydd cafodd ei saethu 
yn ei phen gan y Taliban. Dewiswyd 
darlleniadau o’r Beibl, gweddïau ac emynau 
oedd yn sôn am gydraddoldeb a chafwyd y 
pleser o wrando ar Ian Rees yn canu ‘Hawl 
Fyw’ i gyfeiliant Hugh Gwynne. Roedd y 
Gwasanaeth dan ofal Dewi a Gwen a hoffwn 
ddiolch iddynt ac i bawb arall sydd wedi 
gofalu am ‘Wasanaeth yr Aelodau’ am eu 
cyfraniad gwerthfawr a bendithiol. 
  John Jones  

                                                                                                                                                           
Y Banc Bwyd       Diolch o galon i bawb  a 
gyfrannodd fwyd ar gyfer y Banc Bwyd yn 
ystod mis Mai. Cawsom air o ddiolch gan y 
rhai sydd yn gofalu am y Banc Bwyd ym 
Mhwllheli. Yn y llythyr roeddent yn dweud 
eu bod wedi rhannu 41 pecyn o fwyd yn 
ystod mis Ebrill. 26 i deuluoedd a 15 i 
gypla.  Mae’r angen yn fawr mae’n amlwg 
ac mae’n braf meddwl bod ein cyfraniad 
bach ni o un peth bob wythnos yn gwneud 
gymaint o wahaniaeth. 

  
Apêl Undeb yr Annibynwyr 2018          Ar 
fore Sadwrn hyfryd o Fai teithiodd pedair 
o ferched Jerusalem i Lanuwchllyn i 
gyfarfod o Rwydwaith Merched yr 
Annibynwyr.Bwriad y cyfarfod oedd tynnu 
sylw at Apêl Madagascar 2018. Eleni, mae 
200 mlynedd ers i genhadon o Orllewin 
Cymru sef David Jones a Thomas Bevan 
deithio i Fadagascar. Erbyn heddiw mae 
dros 5 miliwn o Gristnogion yn aelodau o 
eglwysi ym Madagascar. 
Mae Madagascar y bedwaredd ynys fwyaf 
yn y byd, mae hefyd yn un o wledydd tlotaf 
y byd. Cefnogi lloches i ferched, sy’n byw 
mewn tlodi affwysol, ym mhrif ddinas y 
wlad , mae rhan o apêl eleni.Cawsom wylio 
ffilm o’r cartref sydd yn rhoi lloches 
ddiogel a chlyd i’r merched a phlant a 
achubwyd oddi ar y strydoedd. Pleser 
oedd gweld yr hapusrwydd ar eu 
hwynebau a gwrando arnynt yn tystio’n 
ddiolchgar am y cartref a’r gofal a geir yno. 

Cafwyd mwy o wybodaeth gan y Fon. 
Elenid Jones sy’n brofiadol iawn o hanes 
Madagascar. Soniodd am ragor o dlodi sy’n 
debygol yn y wlad eleni wedi i gynhaeaf 
Fanila ddifetha yn dilyn corwynt dinistriol 
a gafwyd yno. Cawsom gyfle ar y diwedd i 
drafod y gwahanol ffyrdd i gefnogi’r Apêl 
yn ein hardaloedd. Edrychwn ymlaen felly 
at drefnu gweithgareddau i gefnogi’r Apêl. 
  Alwena Davies 
             
Gwasanaeth Cymorth Cristnogol     
Daeth cynylleidfa gref i Wasanaeth 
Cymorth Cristnogol a gynhaliwyd eleni yng 
Nghapel y Traeth. Y Parch Iwan Llewelyn 
Jones oedd yng ngofal y Gwasanaeth 
gydag aelodau o bob Eglwys yn cymryd 
rhan. Mr James Gleasure oedd wrth yr 
Organ.  

 
 Gweddi’r Pentecost 2018 

 “O Ysbryd byw, dylifa drwom, 
bywha dy waith â grym y groes. 
O Ysbryd byw, tyrd gweithia ynom, 
cymhwysa ni i her ein hoes.” 
O Dduw ein Tad ar y Pentecost fel hyn ein 

gweddi ni ydy ar i’th Ysbryd Glân ein 
meddiannu o’r newydd i agor ein meddyliau i 
dderbyn dy Air sanctaidd a bywiol. Wrth i ni 
agor ein meddyliau bydded i’th Ysbryd ein 
meddiannu a’n harwain i ail ddarganfod dy 
ewyllys di ar ein cyfer fel Eglwys ac fel 
unigolion. Gweddïwn y byddwn drwy  
adnewyddiad a thywalltiad o’th Ysbryd Glân 
yn dod yn ddisgyblion ufudd a ffyddlon i’th 
Fab, Iesu Grist ein Harglwydd a’n Gwaredwr. 
Cyflwynwn ein gwlad a’n byd iti gan erfyn 
arnat drwy dy Ysbryd i feddalu’r calonnau 
caled hynny sy’n mynnu hau hadau o 
dristwch, anobaith, trais a dioddefaint. 
Disodla hynny gyda hadau o lawenydd, 
gobaith, heddwch a chariad. 

Trwy dy Ysbryd bydd gyda’r rhai sydd yn 
wael, yn unig ac yn alarus. Cynorthwya’r 
digartref, y ffoaduriaid y newynog a’r rhai 
sydd yn dioddef oherwydd gormes neu 
greulondeb eraill. Gad i ninnau chwarae’n 
rhan i gario beichiau ein gilydd. Sylweddolwn 
na allwn wneud dim yn ein nerth ein hunain 
felly cydnabyddwn ein hangen am rym a 
nerth dy Ysbryd i drigo ynom ac i’n cymhwyso 
i wynebu her a sialens yr oes. Gad i’th Ysbryd 
ein harwain i ymateb i’th alwad “Pwy a 
anfonaf?”fel y gallwn ateb yn hyderus ac yn 
ffyddiog “Anfon fi” 

“Bywha ni, Grist: mae’n sêl ar ddarfod, 
Mor aeddfed wyn yw’r meysydd mawr, 
bywha ni,Grist, mae’r byd yn barod, 
 rho inni ras i daenu’r wawr.   Amen  
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