
  
SALEM                            

	  CYHOEDDIADAU	  MIS	  RHAGFYR	  

Dyletswyddi – mis Rhagfyr 
Cyhoeddi : Dai 
Croesawu/te a choffi: Cath 

Oedfaon	  y	  Sul:	  Am	  10:30	  y	  bore	  a	  6:00	  yr	  hwyr.	  
Ysgol	  Sul	  yn	  y	  bore	  wedi	  i’r	  plant	  a’r	  ifanc	  gyfrannu	  i	  rannau	  arweiniol	  yr	  Oedfa	  foreol.	  
Pob	  dydd	  Sul	  byddwn	  yn	  meddwl	  am	  eglwys	  arall	  (**)	  o	  fewn	  ein	  henaduriaeth:	  gofynnir	  i	  chi	  gweddïo’r	  
canlynol:“Arglwydd	  Da,	  llawenhawn	  yn	  ein	  haelodaeth	  o’th	  Eglwys	  di	  sy’n	  gymdeithas	  fyd-‐eang	  dy	  bobl.	  	  
Cofiwn	  yn	  arbennig	  heddiw	  eglwys	  *……….	  o	  fewn	  ein	  Henaduriaeth	  ni.	  	  Cyflwynwn	  hi	  a’i	  Swyddogion	  i’th	  
ofal	  a’th	  arweiniad	  gan	  ofyn	  i	  Ti	  barhau	  i’w	  hysgogi	  a’i	  chynnal	  yn	  dy	  waith.	  	  Clyma	  ni’n	  un	  yn	  dy	  fwriadau	  
sanctaidd,	  Amen.”	  

Rhagfyr 6ed ** 
Libanus,  
Yr Hendy 

Bore a Nos: Parch.T. Evan Morgan – ein Bugail  
Gwasanaeth cymun yn y bore.  
Nos: Oedfa hwyrol o fyfyrdod a gweddïau. 

Blodau:  
- 

Casglu: 
Blaenoriaid 

Te a choffi: 
Ceri a 

Siwan G. 
12fed	  	  Dydd	  
Sadwrn	  

Ymarfer	  a	  pharti’r	  Ysgol	  Sul	  –	  créche,	  meithrin,	  bl.1,2&3	  ymarfer	  2:00pm,	  	  
parti	  3pm-‐4pm;	  bl.	  4,5,6,	  ymarfer	  3:00pm,	  parti	  4pm-‐5pm;	  	  
ymweliad	  Siôn	  Corn	  am	  4pm;	  Ymarfer	  uwchradd	  am	  4:30pm; 

13eg	  	  	  **Bethel-‐
Nebo,	  Hirwaun	  

Bore	  -‐	  Gwasanaeth	  Nadolig	  yr	  Ysgol	  Sul	  	  
Casgliad tuag at Gymorth Cristnogol. 
Hwyr	  -‐	  Gwasanaeth	  y	  Goleuni	  	  

- Ysgol Sul / 
Pobl Ifainc 

Nona  a 
Matthew  

20fed 

**Seion,	  
Ealing	  
Green 

10:15am – Capel Bethel, Maes y Deri, Rhiwbeina – Oedfa’r Ysgol Sul 
Bydd Gwasanaeth yn Salem yn y Nos: Gwasanaeth carolau i’r 
cymuned gydag aelodau Band Melin Gruffydd a Brigyn.   
Casgliad at y ddigartref. Gofynnir yn garedig am eich cefnogaeth. 
Bydd y canu'n parhau ar ôl yr oedfa tu fewn neu tu allan i Chapter yn 
dibynnu ar y tywydd. Diolch am gydweithrediad Chapter. 

- Blaenoriaid - 

24ain	  	  Noswyl	  y	  Nadolig	   11:30pm	  Gwasanaeth	  Carolau	  a	  Chymun	  dan	  ofal	  y	  Parch.	  T.	  Evan	  Morgan	   
25ain	  	  	   Bore	  Dydd	  Nadolig	  9:30am	  –	  Oedfa	  Teuluol	  anffurfiol	  	  

Croeso	  cynnes	  i	  bob	  oedran	  –	  dewch	  i	  ddangos	  eich	  teganau	  i	  Evan!!	  
27ain ** Libanus, 
Ystradgynlais 

10:15am – Capel Bethel, Maes y Deri, Rhiwbeina – Oedfa Undebol dan ofal y Parch. 
Dafydd Andrew Jones     (Does dim gwasanaethau yn Salem) 

Ionawr 3ydd ** 
Bethania, Treforus 

Bore a Nos: Parch.T. Evan Morgan – ein Bugail  
Bedydd Lea – merch Angharad a Dafydd   
Gwasanaeth cymun gyda’r hwyr. 

Hywel 
Owen Blaenoriaid Bois grŵp 

canu’r Capel 
	  

Cyfarfodydd	  yn	  ystod	  yr	  Wythnos	  
Nos Fawrth 1af 7:00pm Ymarfer Grwp Canu’r Capel dan arweinyddiaeth Geraint Cynan 
Bore Mercher 2il 9:45am Clwb Brecwast i rieni a phlant/babanod dan oed feithrin yn Ystafell Edwin 
Nos Iau 3ydd 6:00-7:00pm Adran yr Urdd, Salem, oed cynradd, yn y festri/Ystafell Edwin  
Nos Fawrth 8fed 7:00pm Ymarfer Grwp Canu’r Capel dan arweinyddiaeth Geraint Cynan 

Dydd Gwener 11eg 11:00am 
- 12:00 

Clwb Coffi yn Ystafell Edwin. Croeso i bawb sy'n rhydd yn ystod y bore i 
ymuno â ni am goffi a sgwrs a chwmnïaeth.  

Dydd Sul 13eg 2:30pm Bwydo’r di-gartref – festri Tabernacl yr Ais – Tîm Gareth  

Bore Mercher 16eg 9:45am Clwb Brecwast i rieni a phlant/babanod dan oed feithrin yn Ystafell Edwin – 
efallai bydd ymweliad gan Siôn Corn !! 

Dydd Gwener 18fed 10:00-
10:30am 

Y Gell Weddi yn stafell Edwin, cyfle i weddio dros unigolion, gwaith yr 
eglwys a sefyllfaodd yn y byd. Cyfarfod anffurfiol iawn. 

Nos 
Lun 21ain 5:30 -

6:30pm 
Awr dawel yn y capel:  Unwaith y mis bydd y capel ar agor ar gyfer gweddi 
tawel, cynne canwyll, cyfle i unrywun taro heibio am lonyddwch. (Nid oes rhaid aros 
am yr awr o gwbl!) Mis yma, gweddïwn dros y bobl digartref. 

PWYSIG: Tan mis Mawrth, rydym yn Salem yn ymuno ag eglwysi eraill yn y ddinas i fwydo a 
lletya’r digartref. Nos Fawrth yw ein noson ni, felly mae angen gwirfoddolwyr o 7:00–10:00yh 
o 22 Rhagfyr ymlaen. Cysylltwch ag Evan neu Catrin Wyn cyn gynted ag sy’n bosib, plîs!  

"...yn gymaint ag ichwi ei wneud i un o'r lleiaf o'r rhain..i mi y gwnaethoch." 
Rydym yn ddiolchgar iawn am gyfraniadau ariannol ein haelodau, ond a wnewch chi nodi plîs:  

bydd llyfrau’r cyfraniadau am 2015 yn cau dydd Sul cyntaf Ionawr yn ddi-ffael. 
Rhaghysbysebion	  

Mis Ionawr      
Nos Fawrth 5ed 7:00pm Ymarfer Grwp Canu’r Capel dan arweinyddiaeth Geraint Cynan 
Bore Mercher 6ed 9:45am Clwb Brecwast i rieni a phlant/babanod dan oed feithrin yn Ystafell Edwin 

 


