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Lawnsio Gwefan y Capel! www.hopesilohpontarddulais.btik.com
Lawnsiwyd gwefan y capel ym mis Mawrth. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am y
capel, calendr digwyddiadau, rotas, lluniau a newyddion. Gyda chymorth Luned Manon
(Ysgrifennydd Gweithgor Cyfathrebu'r capel) lawnsiodd Lisa Tucker (Cadeirydd) y wefan
yn swyddogol yn dilyn gwasanaeth Gŵyl Ddewi'r plant, a rhoddodd Ashley gyflwyniad ar
sut i ddefnyddio'r wefan. Mae dolenni i'r wefan bellach ar safle'r BBC ac ar safle'r
Annibynnwyr.
Mae’r wefan wedi cael 160 o ymweliadau
('hits') er i’r wefan ddechrau, a thua 21 yr
wythnos. Hoffem godi'r rhif hwn i 50 yr
wythnos. Rydym yn gweithio ar rai
syniadau i wneud y wefan yn fwy
defnyddiol i blant ac oedolion. Os oes
gennych unrhyw syniadau pellach, ebostiwch ni ar e-bost newydd y capel:
hopesiloh@hotmail.co.uk

Cawl a Chân
Nos Iau Mawrth 6 daeth nifer o aelodau’r capel ynghyd i ddathlu Gŵyl Ddewi. Roedd nifer
o wragedd gweithgar y capel wedi bod yn brysur drwy gydol y prynhawn yn coginio’r cawl
a pharatoi’r festri. Rhaid dweud i ni gael gwledd – y cawl yn flasus, y danteithion yn hyfryd
a’r gweini gan y gwŷr yn eu ‘dici bows’ o’r safon uchaf!! Yn glo i’r noson mwynhawyd
adloniant ‘brethyn cartref’ gan blant ac aelodau’r capel. Braf oedd cael y cyfle i ddathlu ac i
gofio am ein Nawdd Sant. Diolch i bawb a fu’n gyfrifol am drefnu’r noson.

Gweinidog:

Y Parch. Llewelyn Picton Jones, BSc, MEd
50 Heol Glanffrwd, Pontarddulais, Abertawe, SA4 1QE
01792 882889
Lpicjones@aol.com

Neges y Gweinidog
Y Sulgwyn/Pentecost
“Ond fe dderbyniwch nerth wedi i’r Ysbryd Glân ddod arnoch….” Actau 1:8
Y Pentecost neu’r Sulgwyn! Un o dair Wŷl pwysicaf yr Eglwys. Gellir ei galw yn Ddydd Genedigaeth neu
benblwydd yr Eglwys Gristnogol. Ystyr y gair ‘Pentecost’ ydyw hanner cant, ac yr oedd Gwŷl y Pentecost yn disgyn ar
yr hanner canfed dydd wedi’r Pasg.
Cyn iddo esgyn i’r nef, dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion am aros yn Jerusalem hyd nes y deuai’r Ysbryd Glân
arnynt. Deg diwrnod yn ddiweddarach fe gyflawnwyd yr addewid i anfon yr Ysbryd. Roedd y gwynt nerthol a’r tafodau
tân yn arwyddion o Ysbryd Duw. Fe lanwyd y disgyblion gyda’r Ysbryd Glân a ganwyd yr Eglwys Gristnogol – yr
Eglwys rydym ni’n perthyn iddi heddiw.
Rwy’n cofio teithio i Gaerfyrddin rai blynyddoedd yn ôl ac wrth ddilyn Fan y Post Brenhinol darllen y geiriau hyn
ar gefn y cerbyd - “Royal Mail - Parcel Force – the Power to Deliver”. A dyna beth mae’r Ysbryd Glân yn gallu
gwneud. Yr Ysbryd Glân sy’n rhoi’r pwer i Gristnogion i gyflawni comisiwn yr Iesu. Mae’r Ysbryd Glân wedi cael ei
ddisgrifio fel “Cyfarwyddwr y Genhadaeth Gristnogol.
Ar ôl i Pedr gael ei lenwi â’r Ysbryd Glân ar ddydd y Pentecost fe aeth ymlaen i ddweud wrth y dorf fel roedd
dyfodiad yr Iesu wedi cael ei ragddweud yn yr Hen Destament a pham fod rhaid i Iesu fyw a marw ac atgyfodi fel rhan
o gynllun Duw. Ac roedd ei araith o dan ddylanwad yr Ysbryd mor effeithiol fel ein bod yn darllen i dair mil o bobl
ddod yn ddilynwyr i Iesu Grist.
Mae angen yr Ysbryd Glân ar Gristnogion i’w galluogi i wneud Ei waith. Ac mae’r nerth yma ar gael i ni heddiw –
mae addewid yr Ysbryd Glân gennym ni heddiw. Mae’r nerth a addawyd, yr Ysbryd Glân ar gael yn eiddo i bob un yn
bersonol sydd â’r ewyllys a’r dymuniad ganddo i’w dderbyn – i bob un sydd yn wir am ddod i adnabod Iesu Grist yn
iawn – “Ac fe rydd ef i chwi eiriolwr arall i fod gyda chwi am byth – Ysbryd y gwirionedd” (Ioan 14:16)
Bydded i ni ddysgu o’r newydd nad yw hadnoddau ni, er mor dda ydynt, ddim yn ddigon wrth eu hunain. Trwy
help yr Ysbryd, ‘rydym ni, yn araf iawn, yn dysgu byw’n debycach i Iesu, fel y gall pobl eraill weld y gwahaniaeth yn
ein bywydau.
“O’r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi, daeth Iesu i’m calon i fyw”

Dosbarth Beiblaidd
Siomedig o ran rhif yw’r ymateb i’r Dosbarth Beiblaidd, ac mae hyn yn peri gofid i mi fel eich
Gweinidog. Os ydym am ddod i adnabod y Gair Bywiol, mae’n anghenrheidiol i ni astudio’r Gair.
Beth am ymuno gyda’r grwp cyfeillgar sy’n cyfarfod yn anffurfiol i astudio’r Beibl yn festri’r Hope?
Y tymor hwn byddwn yn parhau i astudio Efengyl Ioan.
os Iau Mai 8, Mai 22, Mehefin 5 a Mehefin 19 am 7 yr hwyr.

Calendr Gwasanaethau
Mai11
(Y Pentecost)
Mai 18
Mai 25

Gweinidog (Oedfa Undebol)
(C.P. Bethesda yn yr hwyr am 6.00)
Parch. Leslie Jones
Parch. Idris Hughes

Siloh

Mehefin 1
Mehefin 8

Hope
Hope

Mehefin 15
Mehefin 22
Mehefin 29

Gweinidog (Cymun)
Gweinidog (Tabernacl yn ymuno)
(Cymanfa Ganu Undebol Llangennech- 6.00)
Parchg. Derwyn Morris Jones
Gwasanaeth o dan ofal yr aelodau
Gweinidog

Gorffennaf 6
Gorffennaf 13
Gorffennaf 20
Gorffennaf 27

Mr. Glynnog Davies
Gweinidog (Cymun)
Dr. Iwan Davies
Gweinidog

Siloh
Tabernacl
Siloh
Siloh

Siloh
Siloh

Hope
Hope
Hope

Newyddion y Capel
Llongyfarchiadau!
•

•

•

Llongyfarchiadau i Sara a Phil David ar
enedigaeth eu hail blentyn, Cellan, brawd
bach i Anwen. Croeso mawr iddo i’n plith.
Llongyfarchiadau hefyd wrth gwrs i Phil a
Vicky ar enedigaeth eu hŵyr newydd.
Rydym hefyd yn llongyfarch Maureen
Lewis ar enedigaeth ei hŵyr, Joshua,
baban newydd Huw a Marilyn a brawd
bach i Rhodri.
Llongyfarchiadau calonnog i Ieuan a
Myfanwy Thomas, Heol Glynhir, ar
ddathlu eu Priodas Ddiemwnt (60
mlynedd) yn ddiweddar.

Cofio'n Cleifion
Mae nifer o’n haelodau yn byw mewn Cartrefi
Gofal neu yn gaeth i’w cartrefi ar hyn o bryd.
Cofiwn yn dyner amdanynt yn ein gweddiau.

Gweithgor Bugeilio
•

•

Cydymdeimlo
Hoffem fynegi ein cydymdeimlad dwys fel
eglwys gyda nifer o’n haelodau a’u teuluoedd
• Menna Francis, Wyndham Close, ar
farwolaeth ei chwaer Mrs Mair Williams –
un o blant Siloh.
• Heulwen Rees, Heol Glynhir, ar
farwolaeth ei mam – Mrs. Mia Miles, ein
haelod hynaf.
• Len Rees, Heol Glynhir, ar farwolaeth ei
frawd Mr. Alcwyn Rees.
• Delwyn Hopkins, Maesteg, ar farwolaeth
ei fam, Mrs. Megan Hopkins – un o’n
haelodau.
• Beti Williams, Heol y Plas, Fforest, ar
farwolaeth ei brawd Mr. William (Bili)
Griffiths.
• Doreen Evans, Stryd Fawr, ar farwolaeth
ei chwaer yng nghyfraith Mrs. Dorothy
Bayliss.

Mae nifer o bobl wedi cyfeirio at
lwyddiant y wefan a’r cylchlythyr. Da
yw
clywed
bod
aelodau
yn
gwerthfawrogi’r ddarpariaeth. Mae
cynnwys “Cwlwm” yn dibynnu ar
dderbyn newyddion oddi wrthych chi’r
aelodau. Plis, rhowch wybod i ni am
lwyddiannau plant ac oedolion ym
mhob maes, a dathliadau arbennig.

•

•

•

Gan ddechrau fore Gwener, Mai yr ail,
byddwn yn cynnal bore coffi yn Festri’r
Hope fore Gwener cyntaf bob mis. Cyfle
yw hwn i aelodau gymdeithasu a rhannu
sgwrs, yn ogystal â chodi ychydig o arian
at waith y capel. Felly, galwch heibio fore
Gwener, 6ed Mehefin, rhwng 10:30 a
12:00.
Mae’n ofid i ni nad ydy’r Gweinidog yn
derbyn gwybodaeth am bob aelod sydd
mewn ysbyty, neu’n sâl. Mae’n well bod
sawl person yn ffonio na bod neb yn
gwneud! Diolch i bawb sydd wedi ffonio.
Cofiwch eich bod yn cymryd copi o
“Cwlwm” i aelodau sy’n gaeth i’w
cartrefi, neu heb fod yn y capel yn
ddiweddar.
Byddwn yn dosbarth taflenni o dŷ i dŷ yn
rhai o stadau tai mwyaf newydd y Bont, y
Fforest a’r Hendy yn croesawu aelodau
newydd i ymuno â ni. Croeso i chi ddod
gyda ni i ddosbarthu’r taflenni. Dewch i
Festri’r Hope fore Llun, 19 Mai erbyn
10:00 o’r gloch!
Os oes teulu Cymraeg wedi dod i fyw yn
agos atoch chi, beth am ddodi taflen
drwy’r drws iddynt?

Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau gwresog i blant yr Ysgol
Sul a fu’n llwyddiannus yn ddiweddar yn yr
Eisteddfod Gylch h.y. Heledd, Cai, Lowri,
Carys a Rhys. Llongyfarchiadau arbennig a
dymuniadau gorau am lwyddiant pellach i
Lowri, Carys a Rhys. Fe fydd Lowri yn
cystadlu yn Sir Conwy ar yr Unawd dan 8 a’r
Unawd Cerdd Dant dan 8, Rhys yn cystadlu
yn y llefaru dan 12 a Cerys yn aelod o’r Parti
Cerdd Dant dan 12. Yng nghystadlaethau Celf
a Chrefft yr Urdd, enillodd Catrin Thomas y
wobr gyntaf am ddylunio a thechnoleg yn
rhanbarth Gorllewin Morgannwg ac aeth
ymlaen i ennill yr ail wobr yn y genedlaethol.

Newyddion Pellach
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi
Cynhaliwyd gwasanaeth bendithiol yn Siloh ar yr ail
o Fawrth i nodi Dydd ein Nawddsant. Cyflwynwyd yr
emynau gan Carys, Caitlin, Rhiannon, Arianwen,
Rebecca a Tom. Bu’r plant ifanca yn sôn am Dewi ar
lafar ac ar gân – sef Tomos, Llyr, Steffan Wyn,
Rhodri, Steffan Gwyn, Seren, Adrienne, Cai, Nathan,
Heledd a Lowri. Cafwyd cyflwyniadau gan Catrin,
Ffion, Danielle a Lowri, ac arweiniwyd ni mewn
gweddi gan Rhys a Dyfan. Cafwyd unawd swynol
gan Ashley a datganiad hyfryd ar y delyn gan Lowri a
Ffion. Darllenwyd rhannau pwrpasol o’r ysgrythur
gan Mr. Ifor Miles a Mr. Eric Jones, a chyflwynodd
Mrs. Marie Lynne Jones fyfyrdod ar Dewi, y Cristion
o Gymro. Offrwymwyd gweddiau ymhellach gan
Mrs. Ann Easter a Mrs. Rhiannon Killa. Yr organydd
oedd Mrs. Dorcas Walters.

Newyddion Grantiau
Rydym wedi derbyn nawdd o £1000 oddi wrth Gronfa Prosiectau Raglen AGAPE Undeb yr
Annibynwyr. Nid grant ar gyfer yr adeiladau yw hwn, ond cyllid er mwyn gwella’r dystiolaeth
Gristnogol o fewn ein capel a’n bro. Bwriedir defnyddio’r arian yma i hybu rhai o’r blaengareddau
newydd a welwyd eisoes gennym yn y capel, a phrynu offer angenrheidiol i’r eglwys yn gyffredinol,
yr Ysgol Sul a’r Clwb Ieuenctid – uwchdaflunydd (projector) a stondin, teledu a DVD, argraffydd ac
inc, hysbysfyrddau ac ati. Hefyd, rydym i dderbyn £1000 gan Gronfa Ymddiriedolaeth Deddf y
Degwm Abertawe (Swansea Welsh Church Act Trust Fund) a £250 gan yr Austin Bailey
Foundation. Caiff y symiau yma eu hychwanegu at y grant sylweddol a ddaeth wrth CADW er
mwyn adfer yr adeiladau. Mae’r grantiau ‘bychain’ yma yn bwysig yn enwedig os llwyddwn i ddenu
nifer ohonynt. Rydym yn disgwyl clywed wrth sawl corff arall y gwnaethpwyd ceisiadau iddynt –
rhai am symiau cymharol fach, ond eraill am nawdd sylweddol iawn. Gobeithiwn y cawn ragor o
newyddion da eto maes o law.

Gwasanaeth yr Oedolion Ifainc
Fore Sul, 27 Ebrill, yr oedolion ifainc oedd yn gyfrifol am y
gwasanaeth. Gyda chymorth y dechnoleg gyfoes,
cyflwynwyd oedfa ar y thema “Pontio”. Yn eu dull arferol,
cafwyd cyfraniadau ar lafar ac ar gân. Holwyd cwestiynau ac
awgrymwyd atebion am y modd y gall pob un ohonom, yn
unigol, neu fel eglwys, weithredu fel pont yn ein cymdeithas:
pont rhwng pobloedd difreintiedig a breintiedig, rhwng pobl
nad sy’n mynychu addoldy ac addolwyr, pont i estyn
cymorth ar lefel lleol, gwlad, planed. Cyfeiriwyd at wahanol
fathau o bontydd: rhai cadarn, cryf a rhai simsan, sigledig.
Rhoddwyd esiamplau o bobl enwog a fu’n “bont” ac fe’n
hanogwyd i fod yn “bont “ yn Y Bont! Canodd Rhian unawd,
a chyfrannodd Mark, Rhian W. Nia, Elen, Heledd, Luned,
Luned a Meinir ar lafar.
Yn canu gyda’r “cor” roedd y llefarwyr a enwyd uchod a Susan, Christine, Eira, Elisabeth, a Rhys.
Roedd unarddeg wedi ymddiheuro am fethu â chymryd rhan. Diolchwyd yn frwd i bawb am eu
cyfraniadau a’r neges gyfoes, berthnasol. Yn dilyn yr oedfa, aeth pawb i’r festri am ddishgled o de.

