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Encilio

M
ae’r gair encil yn cael ei
ddisgrifio fel ‘cyfnod neu
lle neilltuol ar gyfer

gweddi neu myfyrio’.  Wel dyna mae
llawer o’n chwiorydd wedi gwneud
yn ystod y flwyddyn gan fanteisio ar
y gwahoddiad i dawelu ym
mhresenoldeb yr Arglwydd. Fe
gofiwch ddarllen adroddiad Eleri
Davies yn rhifyn 76 o encil Is-
bwyllgor y Chwiorydd pryd
cawsom ‘ein herio i weithredu’r
Gair ac i fod yn oleuni’r byd’. A’i
dyna oedd her Mari Jones hefyd
wedi iddi dderbyn ei Beibl gan
Thomas Charles? Roedd yn ferch
ifanc 15 oed yn cerdded i’r Bala a
manteisiodd ar bob cyfle i ddarllen a
rhannu’r Gair. Ond mae ei hanes yn
tyfu i fod yn wraig a mam yn stori
trist. Gwynebodd sawl her wrth
fynd drwy gyfnodau tywyll a throdd
at y Gair am gysur a goleuni. Bu i
ferched Henaduriaeth Myrddin
wahodd Carys a Sarah i ddysgu
mwy am ei hanes trwy encil Llwybr
Mari a’n Llwybr Ni (tud 3). Yna

mis Medi cynhaliwyd encil i
chwiorydd Sasiwn y De a’r Gogledd
yng Ngholeg Trefeca a’r Bala.
Clywodd merched y De am y
problemau cymdeithasol sy’n
gwynebu pobl yng Nghymru a
Madagascar, diolch i Eglwys Efail
Isaf a Cenhadon o Gymru cafodd
bywyd sawl teulu ei drawsnewid.
Dau gymuned pell iawn o’u gilydd
yn uno i oleuo’r ffordd tuag at
dyddiau gwell (tud 5).  Yn y Bala
agorwyd y Gair trwy’r adnod ‘Myfi
yw goleuni’r Byd’ sef thema Is-
bwyllgor y Chwiorydd. Roedd yn
gyfle da i’r chwiorydd ddysgu sut i
ddefnyddio’r llyfr adnoddau
goleuni’r byd yn bersonnol neu
ymysg eu cyd-aelodau (tud 10).

Tri encil gwahanol, ond yr un
oedd y nôd: i weddio neu myfyrio
mewn lle arbennig. Credaf bod
pawb wedi gadael Caerfyrddin,
Trefeca a’r Bala gyda rhywbeth
gwerthfawr ar eu calonnau a goleuni
ein Gwaredwr yn galluogi ni
gyrraedd allan at eraill sydd mewn
man tywyll.  
Eirian

Gair o’r 
Swyddfa



Daeth nifer o Chwiorydd Henaduriaeth Myrddin at eu gilydd i Westy’r
Llwyn Iorwg Caerfyrddin i fwynhau prynhawn anffurfiol dros ginio, ac i
ddysgu mwy am y blynyddoedd coll ym mywyd Mari Jones.

Yn dilyn defosiwn gan y Llywydd, Mrs Elizabeth Jackson, cafwyd cyfle,
o dan arweiniad Mrs Sarah Morris a Mrs Carys Davies, i ddilyn llwybr
bywyd Mari, trwy gyflawni gweithgareddau amrywiol a diddorol.

I ddechrau, cafwyd hwyl
yn ceisio adnabod
lluniau o Gymry enwog;
yna gweithgaredd i
gyfateb adnodau a
dyfyniadau i gyfnodau
ym mywyd Mari; cyfle i
wrando ar dystiolaeth
unigolion ar werth y Gair
iddynt yn ystod cyfnodau
anodd yn eu bywydau a
darllen am, a gwrando ar
adnodau am rai o
ferched y Beibl. I orffen y

sesiwn dosbarthwyd llyfr lloffion i bawb
i’w addurno er mwyn cadw penillion,
adnodau, erthyglau a.y.b. sydd wedi
bod o gysur neu gefnogaeth.

Bu’n brynhawn pleserus, difyr,
addysgiadol a bendithiol mewn cwmni
da. Diolchwn i’r darparwyr am eu
hymroddiad wrth greu digwyddiad
llwyddiannus a chofiadwy.

Elinor Wyn Nicholson

Bethel, Penbre.
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Sliperi Anti Magi
Braf ydi clywed am grwpiau gwau sy’n

cyfarfod ac yn cynhyrchu nifer o eitemau at

achosion da. Mae rhai ohonoch wedi bod yn

brysur yn gwau sliperi. Mae sliperi Anti Magi

yn batrwm syml (Bwletin rhif 76) ac yn apelio

at rhai sy’n llai hyderus yn gwau (fel fi) Mae

llawer wedi bod yn gofyn lle mae’r sliperi yn

mynd wedyn?  Wel yr ateb ydi, Romania.

Trwy eich haelioni chi rydym wedi cefnogi’r

elusen Reaching Romania ers 2016. Mae Irene Philips, sy’n un o’r

ymddiriedolwyr ac yn ysgrifennydd gweithgar, yn trefnu achosion i godi arian

ac yn ymweld â Romania yn flynyddol.  Un o’r dyletswyddau mae hi’n rhoi

oriau o’i hamser ydi llenwi bocsus esgidiau a’u dosbarthu erbyn y Nadolig.

Wrth i’r rhifyn yma fynd i’r wasg mae Irene yn brysur yn gofalu bod pob bocs

wedi ei orchuddio’n daclus ac mae hi’n llenwi y bocsus yn ofalus gyda chariad.

Bydd hi’n mynd allan i Romania i dderbyn y bocsus ac yn eu dosbarthu’n

bersonnol i’r plant a’r henoed.  Yr henoed yma sy’n derbyn y sliperi ac yn rhan

o’r prosiect ‘Widows Mite’, mae llawer iawn ohonynt yn fregus, yn weddw ac

angen cymorth i oroesi’r gaeaf. Unwaith eto eleni rydym wedi cyfrannu £2,000

allan o gasgliad arbennig y chwiorydd.  Mae posib dysgu mwy am y gwaith yn

Romania wrth ymweld a’u gwefan www.reachingromania.com

Ewch ati y gaeaf yma i wau mwy o sliperi,

tydi byth rhy hwyr i gyfrannu. Gweddïwn

dros y gwaith ac yn arbennig dros Irene, ei

gŵr Wayne, yr ymddiriedolwyr a

gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser i helpu yr achos teilwng yma.  Yn

ddiweddar mae Y Parch Gwyn Rhydderch wedi ffilmio Irene yn ei chartref i ni

glywed mwy am y gwaith arbennig.  Ewch i wefan EBC neu teipio 

https://vimeo.com/297193616 yn y bar chwilio i wylio’r ffilm. 

Mae Gwyn hefyd wedi paratoi ffilm am brosiect arall rydym yn cefnogi, sef

Ysbyty Tebellong yn Lesotho.  Eto ewch i wefan EBC neu teipio

https://vimeo.com/297181277 yn y bar chwilio; mae’r ddau ffilm werth eu

gwylio. Rydym yn diolch i’r Parch Gwyn Rhydderch am baratoi y ffilmiau ac

am ddod ar prosiectau yn weladwy i’n cartrefi i chi gael darlun clir o sut 

mae casgliad cenhadol y chwiorydd yn cael ei ddefnyddio.  
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Cynhaliwyd Encil Chwiorydd y De ddydd Mawrth, Medi’r 25ain, yng
Ngholeg Trefeca.  Croesawyd yr aelodau gan y Llywydd, y Parch Lona
Roberts, ac arweiniodd y Defosiwn o Dduw yn ein gwahodd ac yn ein
croesawu i’r wledd.

Arweiniwyd sesiwn y bore gan Mrs. Elenid Jones, sy’n hynod o
weithgar gydag Undeb yr Annibynwyr a’i brwdfrydedd dros faterion
rhyngwladol.  Testun ei sgwrs oedd Dathlu 200mlwyddiant cenhadaeth
yr Annibynwyr ym Madagascar.  Daeth ei diddordeb personol hi ym
Madagascar yn gynnar yn ei bywyd gan i’w hen ewythr, Daniel Owen
Jones, roedd yn genhadwr yno a chanddi atgofion clir iawn ohono.  Ceir
ei hanes yn y llyfryn ‘Triawd yr Ynys’.

Cafwyd darlun byw iawn o’r cenhadon cyntaf, David Jones, yn 21ain
oed, a Thomas Bevan, yn 22ain oed, yn gadael gyda’u teuluoedd i
Fadagascar ar Awst 18fed 1818.  Yn dilyn afiechyd trofanol bu pump o’r
criw farw mewn ychydig fisoedd gan adael David Jones i fwrw ymlaen
â’r gwaith.  Ymunodd David Griffiths, yn 27ain oed, ag ef o fewn y
flwyddyn.  Bu iddynt gyflawni gwaith anhygoel gan sefydlu ysgol
gymunedol, cyfieithu’r Beibl i’r iaith Madagaseg, paratoi llyfrau emynau
a phregethu yn yr iaith.  Cyfieithiwyd ‘Taith y Pererin’ gan David Griffiths.

Bu’n rhaid i’r cenhadon ddychwelyd i Gymru yn dilyn erlid creulon ar y
Cristnogion yn ystod teyrnasiad y frenhines, Ranavalona.  Wedi
dychwelyd ysgrifennodd David Griffiths y llyfr ‘Hanes Madagascar’ sydd
bellach wedi ei gyfieithu i’r Saesneg a Madagaseg.

Erbyn hyn mae 22 o genhadon o Gymru wedi gwasanaethu ym
Madagascar.  Ymunodd y Presbyteriaid a’r Annibynwyr i sefydlu Eglwys
Crist gan roi y pwyslais ar addysg ac iechyd o fewn y gymuned.  Mae’r
Eglwys yn cynnal Cartref i Blant Amddifad, Lloches i Fenywod,
Meddygfa, Hyfforddiant i Weithwyr Iechyd, Prosiect Trais yn y Cartref a
Phrosiect Hunan Gynhaliol.  Mae 350 o ysgolion o dan ofal yr Eglwys
gan gynnwys Ysgol David Jones ac Ysgol Thomas Bevan.
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Yn anffodus, nid ym Madagascar yn unig y gwelir problemau
cymdeithasol dybryd, ond yn ein cymunedau ni yng Nghymru, a
phlethwyd hyn i sgwrs Mrs. Ann Dwynwen Davies yn Sesiwn y
Prynhawn.  Mae Ann Dwynwen Davies yn aelod o Eglwys Efail Isaf,
eglwys a gofrestrwyd fel Cwmni Elusennol ddeng mlynedd yn ôl. 

Roedd clywed brwdfrydedd Ann Dwynwen Davies yn heintus tra’n rhoi
darlun o’r egni byw sydd o fewn yr Eglwys trwy eu Gweithgor Cydwybod
Cymdeithasol o dan gadeiryddiaeth ysbrydoledig John Llywelyn
Thomas.  Maent yn cyfrannu i leddfu y beichiau cymdeithasol aruthrol
sydd o fewn y gymuned. Ymysg eu gweithgareddau y mae ‘Dragon
Savers’, cyfle i deuluoedd sy’n dioddef yn ariannol i gynilo, benthyg a
chreu cyfrif.  Maent hefyd yn cefnogi elusennau lleol fel Capel Mohale’s
Hoek yn Lesotho, Cymorth Cristnogol a ‘Help Save Lives’. Mae’r eglwys
yn gweithio’n agos ag Eglwys Babyddol yng Ngogledd Iwerddon sydd
yn trefnu bod loriau yn cludo nwyddau i Iraq. Dyfynwyd geiriau y
diweddar Jo Cox, yr Aelod Seneddol a lofruddiwyd,  ‘Mae mwy yn ein
huno nac sy’n ein gwahanu’.

Yn ystod y dydd cyflwynodd Mrs. Sarah Morris y gwahanol adnoddau
sydd ynghlwm â’r thema ‘Myfi yw Goleuni y Byd’ gan annog yr Eglwysi
a’r Henaduriaethau i’w defnyddio.

rhan o adroddiad Nans Couch

(Ysgrifennydd Sasiwn Cenhadol y De)
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Byddai carys a Sarah yn falch iawn o dderbyn gwahoddiad os
byddwch angen cymorth i roi y llyfryn goleuni'r byd ar waith.  

Hefyd, os dymunwch wybod mwy am waith y chwiorydd, rhowch
alwad i Eirian i gael gwybod mwy.

carys davies - carys.davies@ebcpcw.org.uk         01248 750 323

Sarah Morris - sarah@ebcpcw.org.uk         01559 364 928

Eirian roberts - eirianebcpcw@outlook.com      01678 520 065

Mae'r dair yn edrych ymlaen i ddod atoch.



Myfi yw goleuni’r byd

dyma ymateb rhai o’r chwiorydd sydd wedi derbyn y llyfr goleuni’r byd. Mae rhai
wedi derbyn mwy nag un copi gan roi
un i ffrind neu aelod o’r teulu. Mae’r
llyfryn, sy’n rhan o weithgareddau ein
thema am y flwyddyn, yn llawn o
adnoddau gwerthfawr. 
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Mae’n braf cael syniadau
defnyddiol er mwyn i ni allu rhannu
cariad a goleuni’r Arglwydd ag
eraill mewn ffyrdd ymarferol.

Awgrym arall yw defnyddio rhai o’r
defosiynau ar ddechrau ein cwrdd

neu y gwasanaeth yn y cwrdd
cenhadol, bydd bron pawb yn gallu

cymeryd rhan wedyn.

Ces fy ysbrydoli wrth gael y llyfr, mae’n
llawn o adnoddau gwahanol i hybu ein
gwaith yn yr eglwysi. Mae’r patrymau crefft
yn rhoi syniadau gwahanol i’w defnyddio yn
ein grwpiau Gwnio, Gwau a Gweddi ac i
wneud pethau newydd i werthu yn y Ffair
Nadolig. Mae cydweithio tuag at y nôd yma
wedi sparduno lot o waith creadigol
rhyngom a lot o hwyl hefyd! 

Mis Medi cynhaliodd Chwiorydd
Henaduriaeth Myrddin gyfarfod o “Myfi yw
goleuni’r byd” yn Babell Zion Newydd
Caerfyrddin. Mae yn fraint cael cyfarfod
wedi ei baratoi a dyma’r ail flwyddyn i ni
gynal y gwasanaeth. Mae’n anodd cael
gapeli’r ardal gyda’n gilydd i cyflwyno’r
gwasanaeth ond mae’n dda gen i ddweud
ein bod wedi cael ymateb dda bob tro.
Rydym yn gobeithio parhau a’r gwasanaeth
yn flynyddol mor hir a gallwn. Yn anffodus
mae’r cynulleidfaoedd yn heneiddio a llai o
merched ifainc yn dod yn ei lle.  Roeddwn
yn falch iawn i gael cwmni Sarah Morris yn
y gwasanaeth. Mae’n aelodau yn fach iawn
yn ein capel lleol ond fel unigolion yr ydym
yn gwerthfawrogi y patrwmau a’r
esiamplau.

Mae’r astudiaethau Beiblaidd yn
ddefnyddiol iawn yn bersonol neu
mewn grŵp os fydd gweinidog ddim
yn troi lan! Hyn oll a’r adroddiadau
gan y pobol rydym yn ariannu yn
gwneud y llyfr cenhadol 2018 yn un
gwerthfawr. Diolch amdani!

Diolch am y llyfryn ‘Myfi yw Goleuni’r
Byd’.  Mae llawer iawn o adnoddau
defnyddiol iawn wedi ei gynnwys yn y
llyfryn. Bydd y Gwasanaeth a’r Astudiaeth
Feiblaidd yn ddefnyddiol, a dwi’n  siwr y
bydd y syniadau am waith crefft, boed osod
blodau, weu neu grosio yn hynod
boblogaidd. Bydd y rhestr o garolau, emynau
ac adnodau hefyd yn sicr o gael eu
defnyddio.   

Ar y dudalen nesa mae siart
syml yn dangos at bwy mae’r
gweithgareddau yn addas 
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Carolau/crefftau@capel

Ydych chi’n mwynhau siopa
Nadolig, ydych chi wedi
gorffen siopa?  Pob anrheg
wedi’i brynu a’i lapio?   Un
o’r pethau dwi’n mwynhau
am siopa ‘dolig ydi clywed
carolau yn canu yn y cefndir,
byddai’n mynd o gwmpas y
siopau yn mwmian canu.
Wrth i’r Nadolig agosau does
dim byd gwell na noson o ganu carolau, gwasanaeth neu hyd
yn oed cael carolwyr yn canu tu allan i’r tŷ. 

Os ydych yn trefnu neu yn rhan o dîm sy’n paratoi
gwasanaeth Nadolig, oes angen cymorth arnoch i ddewis
carolau? Ar dudalen 30 yn llyfr goleuni’r byd mae rhestr
amrywiol o garolau ar y thema Myfi yw goleuni’r byd, pob un

yn clodfori goleuni
ein Gwaredwr.  Os
dymunwch gynnal
rhywbeth gwahanol,
anffurfiol, mae
Digwyddiad Arbennig
3: (tud 25) yn rhoi
cyfle i chi gyfuno
carolau a chrefft ar y
thema.  Rhywbeth
bach arbennig ar
gyfer addurn yn y
Capel neu gartref, i’w
werthu mewn Ffair
Nadolig neu hyd yn
oed i’w roi fel anrheg,
dyna ni y rhestr siopa
wedi gorffen!



Dydd Iau Medi 27ain daeth 15 o Chwiorydd y Gogledd i Goleg y Bala i
fwynhau diwrnod i encilio ym mhresenoldeb yr Arglwydd. Wedi gair o groeso
gan Eirian, cawsom defosiwn agoriadol gan lywydd Sasiwn y Gogledd, Mrs
Gwenfron Ogwen Jones.  Darllenodd adnodau o 1 Ioan oedd yn cyhoeddi mae
Goleuni yw Duw a myfyrdod i ddilyn o lyfr hyfryd John Lewis Jones, Coronwch
Ef yn ben. Addas iawn oedd yr adnodau gan mae thema’r Encil oedd ‘Myfi yw
goleuni’r byd’ gyda Carys Davies, Cyd-lynydd Rhaglen Dorcas a Marion
Simkin, Cynrychiolydd Henaduriaeth y Gogledd Ddwyrain yn arwain. Roedd y
ddwy wedi eu gwahodd gan bwyllgor y Sasiwn yn dilyn lawnsio thema Is-
bwyllgor y Chwiorydd yn y Sasiwn a cyhoeddi llyfr adnoddau goleuni’r byd.  Yn
ystod sesiwn y bore cyflwynodd Carys y llyfr a cawsom gyfle i fyfyrio ar eiriau
Iesu Grist yng nghwmni Marion. Dyfynwyd o eiriau Parch Eirlys Gruffydd-
Evans, Llywydd Is-bwyllgor y Chwiorydd o’r cyflwyniad ym mlaen y llyfryn: 

Ceir cyfnodau tywyll ym mywydau pob un ohonom ond gwyddom 

fod Iesu, yn ei gariad tuag atom, yn gallu dod a’r goleuni dwyfol 

i mewn i’r conglau mwyaf cyfyng.

Mae gan bawb sy’n ei ganlyn oleuni. Un opsiwn sydd gennym – byw gyda
Iesu neu byw yn y tywyllwch, mae gan yr Arglwydd y gallu i newid y tywyllwch.   

Mae gennym dri ffordd i gadw bywyd i ddisgleirio:

q Cadw’n agos at Iesu
q Darllen ei Air
q Byw, yn ei ddilyn fel Arglwydd

Trwy wylio ffilmiau byr o www.beibl.net bu i dri cyfaill rannu adnodau am
oleuni. Roedd Sarah Dafydd yn rhannu o Salm 43 adnod 4, yn tystiolaethu bod
Duw yn dangos y ffordd trwy ei olau.  Yna roedd Gwilym Tudur yn darllen yr
adnod 1af o Salm 27, eto mae Duw yn cynnig gobaith ac yn ein hachub trwy ei
olau. Roedd John Robinson am i ni weld y cysylltiad rhwng y creu yn Genesis
a’r goleuni yn 2 Corinthiaid 4 adnod 6.  Mae nerth Duw, trwy greu y goleuni, yn
rhoi Iesu Grist i ni.   

Cyn cloi am ginio cawsom gyfle i gyfrannu a thrwy ddefnyddio siart a pump
cylch, trafodwyd sut byddai’r llyfr goleuni’r byd yn helpu ni yn unigol, ein teulu a
ffrindiau, mewn cymdeithas a gyda’r chwiorydd.  Diddorol oedd sylwi bod y
cynlluniau/gweithgareddau yn addas ar gyfer sawl cylch. (ewch i dudalen 8  i
weld enghraifft). 
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Yn y prynhawn cawsom gyd gyfle i
ddangos ein dwylo crefftus trwy greu
addurn bwrdd o ddail bythol wyrdd, blodau
melyn a channwyll yn y canol i’n hatgoffa o
gariad bythol fyw yr Arglwydd ac mai Crist
yw goleuni ein byd ac mewn grwp arall
cafwyd trafododaeth agored a rhannu
syniadau ar gyfer dyfodol cynllun Dorcas.
Bu i’r cyfan brofi i fod yn amser bendithiol
iawn a gwelsom addurniadau hyfryd iawn
gan bawb.  I ddiweddu’r diwrnod, rhannodd
Carys lun hyfryd iawn o waith Hannah
Dunnett – ‘Light of the World’.  Mae’r
adnodau o amgylch y goleudy yn profi sut
mae’r Arglwydd yn waredwr sy’n deallt ein
hofnau, yn goleuno ein llwybrau ac yn
tawelu ein henaid wrth i ni ymdrin a
sialensau bywyd.  

Cafwyd encil bendithiol iawn a
chymdeithas hyfryd gyda
chwiorydd y Gogledd. Diolchwyd
ar eu rhan gan Eirian Jones,
Carrog gan ddiolch yn arbennig i
Carys a Marion am baratoi ond
hefyd i danio’r fflam a rhoi i ni yr
awydd i agor llyfr goleuni’r byd yn
ein Capeli a hefyd i fyfyrio adre.

[os am dderbyn copi o’r llyfr
goleuni’r byd mae rhai ar gael
gan Carys, Sarah a swyddfa’r
Chwiorydd yn y Bala]

Eirian Roberts

Trefnydd Gwaith y Chwiorydd
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coLEg y BALA – unwaith eto eleni mae myfyrwyr ifanc wedi elwa ar y
cyfle i dreulio 12 mis mewn hyfforddiant yng Ngholeg y Bala.  Fe
gofiwch i ddwy ferch gael eu cyflwyno yn rhifyn 75, Hydref 2017, sef
Emily a Lydia.  Ar ddiwedd Awst wedi cyfnod prysur gyda cyrsiau mawr
yr haf daeth y cwrs i ben i Emily a cyfnod newydd ym Mhrifysgol Caer.
Ond penderfynodd Lydia aros am flwyddyn arall ac i weld beth oedd
gan yr Arglwydd ar ei chyfer. Dyma ychydig o uchafbwyntiau ei
blwyddyn gyntaf ……… wedi blwyddyn hapus a llwyddiannus yng
Ngholeg y Bala penderfynais aros am flwyddyn arall. Un o fy hoff
weithgareddau ydi boreau ‘Ti a Fi’ gyda mamau a babis, dwi wrth fy
modd yn chwarae gyda’r plant bach a chael sgwrsio gyda’r mamau. Dwi
hefyd wrth fy modd yn cyd-arwain y Clwb Ieuenctid yn y Coleg. Mae yna
griw da o bobl ifanc lleol yn dod ac mae’n fraint cael rhannu gyda nhw
am gariad Duw a’u gweld nhw’n ymateb. Dwi mor ddiolchgar am y
cyfleoedd yma.  Yn ystod fy ail flwyddyn dwi methu aros i ddarganfod
mwy am y doniau y mae Duw wedi’u rhoi i mi, ac i ddod yn fwy hyderus
am rannu Iesu gyda eraill.

Nid yw Lydia yma ar ben ei hun, yn gwmni iddi mae merch ifanc o
Bwllheli. Mae Rhiannon Hughes, sy’n mynychu Capel y Drindod, yn
barod wedi blasu ambell i weithgaredd newydd. 
Dyma ofyn wrthi - Pam dod i Goleg y Bala ar flwyddyn gap? Dwi wedi
bod yn dod i Coleg Y Bala ers ychydig o flynyddoedd ac wedi helpu ar
lot o gyrsiau plant, felly dwi yn teimlo’n gyfforddus i wneud blwyddyn
gap yma gan bod o ddim yn hollol newydd i mi. Dwi heb weithio llawer
efo’r ieuenctid eto ac yn edrych ymlaen i cael y profiad ac i ddatblygu
sgiliau newydd. Dwi’n edrych ymlaen hefyd i cael siawns i dyfu yn fy
ffydd yn Nuw.

Sgen ti gynlluniau at flwyddyn nesa’? Does gen i ddim cynllun ar gyfer
blwyddyn nesaf eto. Dwi am dreulio y flwyddyn yma yn trio gweithio
allan beth ydw i eisiau wneud efo fy mywyd a ffeindio allan ar pa lwybr
mae Duw eisiau i mi fynd.

Dymunwn pob bendith i Lydia a Rhiannon wrth iddynt geisio atebion
gan yr Arglwydd.
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Mynd a dod…



SASiwN cENHAdoL y gogLEdd
Mai 1af
capel y groes 
wrEcSAM

Siaradwyr:
2 o’r gloch –
Lowri Mitton, Yr Wyddgrug

5.30 o’r gloch – 
Parch Euros Wyn Jones, Llangefni

SASiwN cENHAdoL
y dE

Mai 23ain
capel Salem
LLANdEiLo

Siaradwyr: 
2 o’r gloch – 

Ruth Gwilym, Caerdydd

5.30 o’r gloch – 
Parch Aneurin Owen, Llansannan
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SaSiynau Cenhadol

2019

Capel Y Groes

Capel Salem
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Bwrdd gwEddi
gweddïwn am …

Cylch eich
teulu a

ffrindiau

Eich pentref /

tref

Y rhai sy’n sâl,
unig, mewn
profedigaeth

Cornerstone, Uganda;Reaching Romania;Ysbyty Tebellong,
Lesotho

Eich Eglwys 
a’r rhai sy’n
mynychu

Arweinwyr yn 
eich cymuned 

a’n gwlad

Gwaith Is-bwyllgor

y Chwiorydd
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Swyddfa Adran y Chwiorydd
Coleg y Bala, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RY

( 01678 520 065
8 eirianebcpcw@outlook.com

Cysodwyd gan Aeron Jones, Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn 07729 960484
Argraffwyd gan WPG, Y Trallwng 01938 552260


