
Bob blwyddyn fe fydd eglwysi yr hen ddosbarth Llanarmon o’r
hen Henaduriaeth Fflint yn cynnal Sasiwn y Plant. Tro eglwys
Soar, Nercwys oedd hi y tro hwn i roi cartref i’r Sasiwn. Yr oedd
hi’n achlysur dwbl wrth inni gofio hefyd ei bod yn Bentecost
neu’n Sulgwyn a rhoddwyd balfins gwynion ar giat y capel i nodi
hynny. 

Os mai hen draddodiad yw’r Sasiwn, fe gafwyd canu caneuon
newydd o’r gyfrol Tyrd i Ddathlu yn ogystal a rhai o adran yr
Ysbryd Glân yn Caneuon Ffydd. Cymerodd blant yr Ysgol Sul a’r
Clwb plant sydd yn cyfarfod yn ysgol Terrig ran i gychwyn. Lowri
Mitton, gweithwraig plant, ieuenctid a theuluoedd rhan amser yn
yr Henaduriaeth oedd yn arwain y canu. Hi hefyd a luniodd
droslais effeithiol dros ben i fideo hyfryd yn amlinellu ymwneud
yr Ysbryd Glân efo’r byd drwy’r Beibl. 

Gan ei bod hi’n ‘Benblwydd’ yr eglwys Gristnogol wrth ddathlu
dyfodiad yr Ysbryd ar y Pentecost, addas iawn oedd hi ein bod
yn cael clamp o de parti i bawb ar ol yr oedfa, ac wrth gyfeirio at
y te parti fe ofynnodd Huw Powell-Davies (gweinidog Soar) i’r
plant a’r oedolion: ‘beth sydd ei angen i wneud parti da?’ Cafwyd
amryw byd o atebion yn cynnwys balfins a chanhwyllau a
ffrindiau a hwyl a chacen a ‘parti poppers’, a’r cyfan yn ein
hatgoffa o’r diwrnod hwnnw pan ‘lanwyd hwy oll â’r Ysbryd Glân’.
Diweddwyd y cyfarfod drwy ysgrifennu gweddïau ar bapurau
siâp fflamau bychain a cholomennod a chymylau gwynt.

Llywyddwyd gan Dafydd Roberts a diolchwyd i bawb fu wrth y
gwaith o baratoi a threfnu gan Gwenfron Chmielewski ac fe
wnaed casgliad o £100 tuag at elusen Mind.

Gwelir y plant yn y llun yn tynnu’r llinyn ar eu ‘popars parti’ (dan
amgylchiadau reoleiddiedig y tu allan!) er mwyn cael gweld y
ffrwydryn ynddo yn anfon y stribedi ar chwâl – eto yn arwydd o’r
modd y mae’r Ysbryd yn rhoi nerth i ninnau i fynd allan i rannu a
gwasanaethu yn enw Iesu Grist.
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EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

yn calonogi

yn ysbrydoli

yn adeiladu

Sasiwn y Plant yn Nercwys

Dros benwythnos gfiyl y banc mis Mai,
ges i a fy chwaer, Magw, brofiad
anhygoel yng Ngholeg y Bala. Ry’n ni’n
mynd i’r Ysgol Sul yng nghapel Seion,
yn Llandysul ac yn joio dysgu am Iesu.
Pan ofynnodd mam os oedden ni eisiau
mynd i Miri Mai, doedd dim angen iddi
holi eilwaith! 

Mae’r Coleg ei hun yn le arbennig iawn,
adeilad llawn cymeriad – ac mae’n sifir
bod yna lot o hanes yn perthyn i’r lle.
Ond ro’n ni yno i gael sbri, cwrdd â
ffrindiau newydd, chwarae gêmau
gwirion, gwneud crefftau, canu, nofio ac
yn fwy na dim dysgu pethau newydd am
Iesu.

Cafodd y ddwy ohonom flas mawr ar
chwarae’r gêmau, yn enwedig Capture
the Flag – ac roedd y criw mor neis yna,
a phawb yn edrych ar ôl ein gilydd. 

Roedd hi’n antur a hanner, gyda

diwrnodau llawn i’n difyrru ni – doedd
dim amser i hiraethu am adre! Roedd
merched eraill yn rhannu’r un ystafell
wely â ni, roedd e’n grêt cael cyfle i
ddod i adnabod ffrindiau newydd. Ac
roedden ni wrth ein boddau yn sgwrsio
tan yr oriau mân (shhh, peidiwch â
dweud wrth mam!)

Ar ôl penwythnos lawn o
weithgareddau, roedd Magw a finne
wedi blino’n lan, ond wrth i ni adael y
Bala ro’n i’n gwybod un peth – mae’n
rhaid mynd yn ôl eto.

Mae Coleg y Bala yn GRÊT! 

Mari Glwys, 11 oed, Llandysul

Melys moes mwy – Miri Mai

Penwythnos Cymorth Cristnogol
Coleg Trefeca, Hydref 12-14, 2018

Thema: ‘Rhaid i ni adael!’
Cyswllt: Cheryl Williams
rosemeadec@gmail.com
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Os oes gennych ddiddordeb mewn cynrychioli eich
Henaduriaeth yno, cysylltwch ag
Ysgrifennydd eich Henaduriaeth

Agored i bawb


