Capel y Traeth ar Waith
Rhif 112

www.capelytraeth.com
Hydref/ Tachwedd 2020

Cynhelir gwasanaethau yn ystod misoedd Hydref a Thachwedd ar y suliau a
nodir isod yn unig. Ni fydd gwasanaethau ar y suliau eraill.
18 HYDREF

Gwasanaeth Diolchgarwch

8 TACHWEDD, 15 Tachwedd a 29 Tachwedd

Gŵyl Diolchgarwch
I’r Duw Mawr – a’i dymhorau – y canaf
Yn f’acenion gorau.
Er i ni ymdrin a hau
Hwn yw Awdur y cnydau.

(R.Jones )

Dydd Diolchgarwch
Wedi’r rhodd a’r daer weddi, - wedi’r dweud,
Wedi’r dydd o foli,
Rhoi mwy ‘nawr yw’n rhwymau ni,
Byw a diolch heb dewi.

(R.J.Roberts)

Annwyl Gyfeillion,
Wel, dyma ni'n ôl yn y capel! O'r Sul diwethaf,13 Medi roeddem yn ôl ond nid i wasanaeth yr
oeddem yn gyfarwydd â'i drefn cyn y Clo Mawr ym Mawrth, ond i wasanaeth lle roedd y capel
wedi'i osod i gydymffurfio â Rheolau Cofid 19, ac i wasanaeth lle nad oedd yna ganu
cynulleidfaol, a threfn tra gwahanol i'r cyfan. Carwn ddiolch o galon i bawb fu wrthi'n paratoi'r
capel ar gyfer y gofynion newydd ac yn gwneud yn siwr bod popeth yn ei le ac mewn trefn.
Fel ag y cyfeiriais yn y gwasanaeth fore Sul 13 Medi, bu inni golli tri o'n plith. Yn weddol gynnar
yn ystod y Cyfnod Clo collwyd Allan Jones, Llanystumdwy. Gŵr annwyl a siriol bob amser ac yn
un teyrngar i'w ardal. Yna, yn Awst, collwyd Buddug Lloyd Roberts - un a roddodd gyfraniad
aruthrol i fywyd cerddorol ac addysgol y cylch a Chymru heb anghofio ei ffyddlondeb mawr i
Seion a Chapel y Traeth. Yna ymhen ychydig ddyddiau wedyn collwyd Huw Roberts, Bodawen,
Porthmadog yn frawychus o sydyn yn ŵr ifanc llawn bywyd. Cyfeiriwyd yn yr oedfa hefyd at
golli Geraint Lloyd Jones, Penrhyndeudraeth, Ysgrifennydd Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd yr Henaduriaeth y mae Capel y Traeth yn perthyn iddi. Estynnwn ein cydymdeimlad mwyaf
diffuant â'r teuluoedd hyn yn eu hiraeth, ac at bawb arall sydd mewn sefyllfaoedd anodd.
Carwn i chi sylwi ar rai pethau pwysig eto:
* Bydd gwasanaethau yn fuan iawn yn cael eu darlledu ar Zoom. Yr hyn sydd angen inni ei
gael yw eich cyfeiriad e-bost OS ydych yn dymuno ymuno yn y gwasanaeth A HEB FOD YN
TEIMLO'N GYFFORDDUS YN DOD I'R CAPEL am pa bynnag reswm. Y syniad yw tra bydd yr
oedfa ymlaen yn y capel y bydd cyfle i chi sy'n methu dod i ymuno â ni drwy gyfrwng y
dechnoleg yma ar yr un amser sef 10 o'r gloch ar fore Sul
* O hyn i'r Nadolig (2020), dim ond y gwasanaethau pan fydd y gweinidog yn gwasanaethu
fydd yn cael eu cynnal yng Nghapel y Traeth. Teimlad Swyddogion Y Traeth a Jerwsalem oedd,
gan fod yna arwyddion o'r feirws yn ail-godi yn ystod y dyddiau diwethaf, na fyddai'n deg
disgwyl i bregethwyr dieithr ddod atom, fel ag y dywedais, o hyn i'r Nadolig. Ein gobaith mawr
ydi y bydd pethau'n gwella yn 2021.
* Yr ydym yn hynod ddiolchgar i rieni'r Clwb Sul am eu parodrwydd i fod wrth law drwy'r
Cyfnod Clo. Cysur a chalondid mawr i mi fu derbyn neges yn ystod y dyddiau diwethaf yn
dweud bod y cynnig yn dal ar gael i bwy bynnag sydd angen o hyd. Dyma yw cymorth
Cristnogol. Dyma yw Cristnogaeth ac ysbryd Efengyl Iesu Grist yn dechrau wrth ein traed.
Canodd Trebor Edwards 'Un Dydd ar y Tro' gannoedd o weithiau ar hyd y blynyddoedd. Felly'n
union y mae hi y dyddiau yma yn hanes gwareiddiad, yn ein hanes ni ac yn hanes yr Eglwys
drwy'r byd. "Iesu Grist, yr un ydyw ddoe, heddiw ac yn dragywydd" meddai'r Llythyr at yr
Hebreaid. Rydwi wedi cydio o ddifrif yn y neges yna yn arbennig yn y cyfnod diweddar yma 'Does gyffelyb iddo Ef' meddai Pantycelyn. A dyna'r gwir. Fedrwn ni ddim gwneud hebddo fo, a
fedrwn ni ddim gwneud heb ein gilydd chwaith .....wedi'n clymu ynddo fo.
Diolch am bob teyrngarwch
Cofion Iwan.

Cymorth Cristnogol

Sawl sebon sy’n eich cegin a’ch ‘stafell molchi chi ac erbyn hyn sawl potel o hylif
diheintio sydd acw? Os ydy’ hynny rywbeth tebyg i’n tŷ ni yr ateb ydy’ MWY na digon
ond dychmygwch am funud beth ydy’ bod yn yr India a’r Yemen a sawl tref shanti yn
Ne Affrica a mannau eraill a gorfod wynebu dychryn y Pandemig ofnadwy yma heb
sebon hyd yn oed.
Yma `rydym wedi gweld Gwasanaeth Iechyd ar ei orau ac wedi gwerthfawrogi mwy
nag erioed y gofal a’r diogelwch ac eisiau diolch a diolch. Dyna pam `rydym fel
pwyllgor lleol Cymorth Cristnogol am i’r diolch hwnnw gael ei adlewyrchu yn ein
consyrn ni dros eraill.
£2000, fel arfer, mae Cricieth yn llwyddo i godi’n flynyddol i Apêl CymorthCristnogol
ond, eleni mae wedi bod yn amhosib’ casglu o ddrws i ddrws na threfnu unrhyw
weithgaredd arall felly apêl ydy’ hon ar i’n cyfraniadau ni eleni wir adlewyrchu’n
diolch ni am yr holl ofal a’r diogelwch `rydyn ni’n ei dderbyn.
Erbyn meddwl i gyrraedd y £2000 `does ond angen 20 ohonom ni i gyfrannu £100 yr
un neu 40 i gyfrannu £50.
Gallwch anfon eich cyfraniadau naill ai i :Eirwen Jones,
Celyn,
Ffordd Caernarfon,
Cricieth.

neu i’n trysorydd

Michael Parry,
Dolwerdd,
Heol Ty’n Llan,
Cricieth.

Gyda diolch,
Eirwen (ar ran ein Cadeirydd Y Parchedig Iwan Llewelyn Jones)

Cofion Dyma gyfle unwaith eto i gofio atoch yn gynnes iawn gan fawr obeithio eich
bod yn teimlo’n weddol dda. Bu John Jones, Gorseddfa yn yr ysbyty am gyfnod byr
yn ystod y mis ond braf yw cael dweud ei fod adref ac yn gwella.
Rwy’n siwr ein bod i gyd yn colli gweithgareddau cymdeithasol y capel megis Drws
Agored a’r Cylch Trafod pryd yr oeddem yn cael cyfle i gyfarfod a sgwrsio dros
baned.Gobeithio wir y gwellith pethau ac y cawn gyfle i wneud hyn eto cyn bo hir.
Braf iawn yw cael dweud bod nifer dda wedi bod yn bresennol yn y ddau wasanaeth
yr ydym wedi ei gael hyd yn hyn. Gwasanaethau byr dan ofal y Gweinidog a phawb
yn eistedd 2 fedr ar wahân sy’n golygu defnyddio y galeri!
Fel mae’r Gweinidog wedi sôn rydym wedi prynu iPad ar gyfer y capel ac am
ddefnyddio rhaglen Zoom er mwyn i chi sy’n methu dod i’r Gwasanaeth ar fore Sul
gael dilyn y gwasaneth ar yr un pryd. Byddwch angen cyfeiriad e-bost a chyfrifiadur
neu iPad. Os ydi’r dechnoleg newydd yma yn eich poeni gofynnwch i aelod o’r teulu
am help. Os y byddwch yn methu cael rhywun i’ch helpu cofiwch adael i mi wybod.

Y Clwb Sul
Sul diwethaf cawsom gyfarfod bendigedig ar
lan y môr ger Dylan’s. Roedd 22 ohonom yno a’r plant yn
andros o dda ac yn aros yn eu ‘Swigod’ fel y rheolau sy’n
bodoli yn yr ysgol bob dydd. Gan ei bod yn ddechrau
blwyddyn newydd yn yr ysgol a hwythau heb weld eu
ffrindiau ers rai misoedd, Ffrindiau Iesu Grist oedd thema y
wers tro yma. Ar ôl i’r plant lleiaf gasglu 12 carreg bu’r plant
hŷn yn ysgrifennu enwau y deuddeg disgybl ar y cerrig.
Rydym wedi bod yn cyfarfod dros Zoom o dro i dro yn ystod
y cyfnod rhyfedd yma a bwriadwn wneud Gwasanaeth Diolchgarwch ar Zoom hefyd.
Oherwydd bod y plant yn gorfod cadw oddi mewn i’w ‘Swigan Ysgol’ mae hi’n anodd
iawn i ni gyfarfod yn y Festri ar hyn o bryd.

Y Clwb Sul (a’r Tedi) yn cael
gwers ar ‘Ffrindiau’ gan Anti
Elin ar lan y môr wrth Dylan’s.

