


DYDDIADUR

clnlo'r Ofelnslh
Cynhellr Cinio Nadmig

yn y Capel Mawv
Dydd Gwener, Rhagfyr sied
am 12 dydd. AV pns yn 212.00

Croeso l bawb

cnuo DYDD NADOLIG
Bydd cinio ar gam yn Festrî su Thames eto y
llwyddyn yma w unryw un sydd ar ben eu hun.

Mae Human yng ngnam y cadwyn Em
Cysymwch gyda Mrs Wona Thomas — oms mszss

NSU Parch Nesta Davies — 07870323790

RHAGHVSEYSIAD

Nos Sul 18fed Mawrth 2018
Cyngerdd yng Nghapel y Pemre

gyda Côr Cyigan Cîwyd



Astudiaethau Beiblaidd Cyfnod yr Adfeni
Elenl byddwn yn lreullo ycnyalg amser yn edrych ar ein hoii garolau ac
yn gweld beth mae'r rnaln yn dweud wnnym nl am neges y Nadolig.
Croeso mawl i bawbl

os Rnagiyr. i.30 y,p. Fesul Tleinani
la Fihagiyr. l.:lo y.p. Fasili Capel y Penue
20 Rhaglyr. mo, yn. Fesiri Tveinanl

TREFNIADAU'R EGLWYSI

BODFARI

Dydd Sul. Rhuniyr lo —

mae , Parch Nasla Davies (Cymunl
Dydd LIun.Rhugiyr11 _ iam—1,015

Cinlo Cymru yn y Fesirl
Croe5o cynnes l bawb

Dydd Sui, all-wyr 17
am - Parch Andras [ago

Dydd Llun. Rhagfyr 25 - Capel y Fron
940 - Bore'r Wyl Oerm Gymun i'r Fro

Dydd Sul, Rhagfyr 31
mm — Oedia'l Fro — Capel y Dyiiryn —

Pnrch Andras Iago a'r Parch Nesta Davies

Dymunwn Nadolig Llawen i'r holl aeiodau





Nod Lun Rhagfyr wlad
Pdnl Nadciig

Dydd Sul RhquyrZulu Im 11.15 - Parch Anwes Iago
Emyn a darllen 4 Glasni
Organ - Gienya
Blodau - Nia

Dydd sul Hh-giyr 31lln am 10 > Sul y Fro-
Palch Andru Iago a'r Parch Nesta Davies
Emyn a dariien - Liz
Organ - Ann
Bigddu - Mary

Ai ddechrau Hydrei cynhaiiwyd Dioichgarwch y plant ar y cyd gyda
piani Geiiiior. Yn ysiod y gwasanaeih cyiiwynodd y plan! roddlon
syiweddci ai Banc Bwyd Dinoych ynghyd a chasgilad o 2140.00.
Cyhoeddwyd helyd bod Casgliadau y ciycnau eisni yn cael eu rannu —

£150.00 yr un rhwng
Tŷ Gobalm ac Vsbyly Gobowen ac hefyd bod y swm amam wedi a.
gasgiu ai Corwyni Cariad
Diolch | bawb am au caincgaaih,
Ein coiicn ai ain aelodau sydd ddim yn mwynhaw iechyd gorau ar hyn
o bryd
Dymunwn Nadoilg Bendiihioi ] bawb.



GELLIFOR

Dydd sul . Rhlgfyr a _ Dyîiryn
1145 — Parch Errc Jones

Dydd Sul. RMWr 10 - Eglwys mawn-m
aoo — Carolau Gymuned
Gwasanaem Dechreuai - Marian Hai

Dydd Sul, Rhlnfyr 17
1000 Ferch Anwes ano
Llywydd — Nic
GwasanaethDechreuul _ Bryn Bedw
cwanw — Richard

Dydd Sul. Rhagfyr 24
10,00- Llun a Chaml—
Llywydd - Gran
GwasanaalhDechreuol - sarem. Nlc a Glen
Cyfeiuo — Margam

Dydd Sul. Hhuufyr al _
moa Sul y Fro:CApel y Dynryn - Parch Nesta Davies a'r
Parch Andras !ago

(r











RHAGHVSBVSIAD

Nos Sul teled Mewrtn adla Cyngerdd yng Nghapel y Pentre gyda CDr
cytgan clwyd

GLVN

Nea sul, nn-qur 17eg am 7 o'r gloch
Cynhelir ein Gwasanaeth Nadollg, ac ar derfyn y gwasanaaln dawn
ddod at eln gllydd i Mynhau llunlaetn wedl el baretol gan y merched
llanc.

THEFNANT

Llywydd y Mle EIFlON WlLLlAMS

Dydd sul Rnaaryr sydd
llmo Parch Ertc Jones ll.oo ysu
am Parch Eric Jones
Blodau : Morludd Evans

Dydd Sul lan-atyr loved
10,00 Ml Royce Warner ”400 vso
100 GwasaneathGweddi a Mawl
Blodau Morludd Evans

Dydd Sul anantyr 17au
lom GwasanaethNadollg gyda enened i ddilyn
3,00GwasanaethGweddl e Mawl
Blodau : Dllys Hughes

Dydd Sul RheglyrRum
10,00 Parch Andras lago
Blodau : Drlys Hughes

Dydd Nudallg Rhlgîyr 25lln a.:su
Dedla Gymun i'r Fro CAPEL mawn

Dydd Sul Rhaglyr alaln
logo — oedle'r FrD v DVFFHVN
Parcn Andras lage a'r Parch Nesta Dawes



OYFARFOD GWEITHGAREDDAU Mae'r cyrenedydd ar brynhawneu
Llun yn dal i'w cynnal rhwng 2.00 - um pm ac mae'r aelodau. erbyn hyn

wed| bod yn bryaur iawn yn llenwi'r bocsys Nadolig. Amonwyd deuddeg e

(days ar ran yr Eglwys I'w desbarrhu 1 bien! cnnsxrnaeehud, Diolch | chi

gyd am sîch gwahh, Cymru y Ffair Nadoug Fîynyddok ar Ddydd Sadwrn.

Tachwedd zsaln, yn Neuadd y Pemm? ac elen. rhennlr yr elw rhwng

“cuc SERGEANT" Cancav Plenr. a'r Capel. Croeso cynnes
1 bawb.

v ewnamas LENVDDOL Yn ein cyrendd ar Nea Wener. Hydra!

27aln cawsom noeen ddiddorok gan Elra Jonas, Tremw. wnh iddr rannu

hanes Plas Pren, Bryncrmyn gyda nl. Lwywyddwyd y noson gan Eleri

Jones a dloînhwyd | Elre gan Dyîan Rubens Yn eln cyfarfod nesaf ar Nos

Wanar, Tachwedd 24ain, byddwn yn croesawu wiemrdn capel y Dyffryn

alom ! Mynhau ndsdn d Blngo dan ofal Angharad Ellis ac yna ar nos

Wener, RhsgVyl 22aln. gobeithiwn arn noson gymdeithasol pan ddaw

Slon Cam 1 ymweld a rn arbeeo cynnes y bawb,

CVFARDHION a DYMUNIADAU eoaeu lhawb sydd wed. bod yn sal

yn ddiweddar _ hreo am bod wedi denu croesawu niler yn ol î'r oedfaon

erbyn hyn ond eslynnwn ein canon yn arbennig nl Marian Rubens e
Gwyneth Evans yn yr mmrmarl yn Ninbych. Bryslwch adre eich Llwyr



NEGES NESTA

Wele li yn ôl yn fy ngwanh av Al bythefnos .. ACHOS
GWENWVN BWYDl
Gewsoch chl hwnnw erloed? Dydy :: ddlm yn brollad
pleserus....a does wybod :: ble yn unlcn y cawsoch chi'r allwydd.
ond unwaith mae'n cydisd. llw Ichwl symud o'r lŷl Dyna lle'r
ydych yn rhedeg am y tŷ bach, gan devmlo'nwen. a meddwlmna
lvmes |? Gan dyhlo had popeth rydych yn ei gynwrdd wedi al
halmlo..ac mel cawl dlr :: dlgun o ddŵr ydy'r peth gerau | gael el
wared.

Bellach mae gan y dworlald ma aamedi gwnnllollg
cryfion ac 05 Cymrwch cnl nhw'n syth ml fyddwch chi'n wall.
Ac ml quddheuele | gyngov y meddyg- yn enwedlg am 9! bod hl
wedi fy "Dnln | gamal | ddweud wnnyl am fynd draw I'r leddygla
| nol prascrlpslwn o (ewn nannsrawvw Ond yn lle teimlo'n well .
roeddwn yn bsnyagam e chyda phendm e trôdd yv wythnos i

"wldd o'n ngwaith yn bylhelnus...a wlr l chl, dwi'n dal yn ceisio
dod nôl [ normalvade Ond ml lasa llawer ononnoch yn deud
nad ydw rn Normal b'run bynnag!

yn y cyvamser ml welodd llawer uhonnoch lunleu
ariannol. . ar y (eli yn Dechrau Canu Dechrau Canmol (a
reoovdlwyd gaent dwaalhal) neu'n hysbysebu y Gymanla Gyîun
sr HENO. oedd wedl ei bafslox wythnos a Haen llaw,..a rhaid
cylâddel bod rhwaalnl o oleuo a llwyîennu yn mynd | mewn I'r

rhaglennl nynl OND A'N LLAW AR FY NGAHLON — dw [ arloed
wsdl cael brws awyr yn agos at ly wynebu Beth sy'n bwyslg - y
Ddelwedd neu'r Sylwedd?
Dyna oedd byvdwn sln Siarl ddlweddar efo AGOFI Y LLYFFl —

Samuel yn Creu Brenhinoedd, le thodudd Duw y rhan lwys! D

Felhlnn Jesse l led yn Frenin, gan 615"an lauengal — Dafydd.
Achos yr hyn sydd yn y un mewn yn hytrach new m enw sydd
bwysicall



Hyfryd oedd cm lwlp vvnn l'wm n'r Num , (?)Hwyun'r Nugcx

ymn

.Hcfyd Diolch i huwh wuncxh gefnogi ('ynnlnrn onnn tynn. nnmych

nr nm Sul lnlmlu w Yng Nghupc! ) nnn (îmmcthpwyd clw n

ma yn Apêî wnawn yr Urdd mn Dinbych zuzn . nynngnnnnd
cludwm um hynodrwydd y Pêr mm.-dyna gan y I’mch Dr Andras hyn

a bu cnnu penigamp ur emynau ndnnhydnns “ clwrrnnmnnn . lbnnl

gan Nerys Ann an mn- Jnnn .nnm n nnnnn Lynnllcullhnl dun

nmcinydninah y r-nwn Ncsm Dumas



“yny-| yw gwm Helen mm Capel y Fron yn elwa nr
mm.-nemcum Dynhl Wunguxeusueu . as lvolïuch chwl enw.
ury Gwnunnelh nan guul Chun mwmnu () g yn Eglwys sm
11.an Cysymwch n n
07570323700

CINIO DVDD NADOLIG

Bydd cinio av gael yn Fesm St Thomas am y uwyaayn yma |

unrhyw un sydd a hen el nun,
Os ydych am ymuno a m llenwch y Nudlen isod A'I dychwelyd gyda
biaendal o 2500 mur fuan a sydd bosib. Fe gewch ad-dallnd ar ôl
y clmn.

Enw..

Cyfeiriad .....
Rhi' "o

Angen CludlEnL. .,Oss - Names

Angnemon Dlelsgol Arbennlg

Dychwelwch y Human a'r bîaendal I

Mrs Iona Thomas 01745 813256
neu Parch Mama Dnvîes 07870323790



Rhifyn Ionawr o'r Cadwyn Bro, erbyn
dydd Gwener Rhagfyr 15

e-bost: gwenfyIJonesthinternemom neu:
01745890417


