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Sawl allwedd sydd gennych yn eich meddiant?  Mae’n siwr fod gennych allwedd i’r tŷ, allwedd i’r car a’r 

garej, allwedd efallai i droi’r cloc, ac o bosib casgliad o hen allweddi mewn ryw ddrôr yn y tŷ yr ydych wedi 

hen anghofio amdanynt.  Mae allweddi yn bethau gwerthfawr iawn: bydd allwedd s’yn agor drws y tŷ yn 

rhoi mynediad i gynhesrwydd yr aelwyd ac fe fydd allwedd s’yn agor drws y car a throi’r injan yn galluogi 

rhywun i deithio milltiroedd lawer ac i fynd a dod fel y dymunwn.    

Ond a ydych chi erioed wedi colli allwedd?  Efallai i chi golli allwedd y car rywdro a  chael eich gorfodi i alw 

am wasanaeth yr AA neu’r RAC er mwyn agor y drws a thanio’r injan; neu efallai i chi golli allwedd y tŷ a 

gorfod cael benthyg ysgol i ddringo mewn drwy ffenest agored yn y lloft. Hen brofiad annifyr yw colli 

allwedd ac mae’n medru bod yn brofiad costus iawn hefyd. Am hynny byddwn yn gwneud ein gorau i gadw 

pob un allwedd sydd gennym mewn lle diogel rhag ofn iddi fynd ar goll.  

Er mai casgliad o lyfrau yw’r Beibl mae modd ei ddisgrifio fel allwedd werthfawr iawn am ei fod yn agor  

inni ddrws y bywyd newydd yn Iesu Grist.  Dyma a ddigwyddodd ar Sul y Pentecost, sef y pumdegfed 

diwrnod ar ôl y Pasg, pan dywalltwyd yr Ysbryd Glân ar y criw bach o ddisgyblion nerfus a di-hyder yn yr 

oruwchystafell yn Jerwsalem. Rhoddwyd allwedd iddynt i agor drws y ffydd Gristnogol i’r byd yn gyfan. 

Cawsant nerth rhyfeddol i fynd ati i bregethu i’r tyrfaoedd am Iesu  ac ar Sul y Pentecost fe fedyddiwyd tua 

thair mil o bobl o ganlyniad i bregeth Pedr.   Yn wir, dyma sy’n digwydd yn gyson yn Actau’r Apostolion 

wrth i ddrws y Ffydd Gristnogol gael ei agor i gymeriadau fel Paul, Cornelius, Dorcas, Lydia, Apolos a llu o 

rai eraill a ddaeth o dan ddylanwad yr Ysbryd Glân. Do, bu’r Apostolion yn weithgar iawn yn defnyddio’r 

allwedd i agor y drws i Iesu Grist er mwyn i eraill ddod i’w  adnabod.  

Yr un yw’r allwedd sydd heddiw yn parhau i agor y drws i’r bywyd newydd ac y mae bellach yn ein 

meddiant ninnau. Gwyddom fod yna lawer o bobl sydd wedi anghofio beth yw diben yr allwedd arbennig 

hon tra bo eraill wedi ei lluchio ymaith ers tro a cholli gafael arni. Boed inni ddiolch o’r newydd am yr 

allwedd hon a chydnabod ei gwerth wrth inni barhau yn ein hymdrechion i agor y drws a chroesawu  eraill i 

brofi o drysorau lu y Ffydd Gristnogol.    
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CALENDR MIS MEHEFIN 2012 
Cyhoeddwr y Mis: 
Mairwen  

Organydd y Mis: Mair   

3 Mehefin   2.30yp 
 

Oedfa Gymun : Gweinidog   
 

Bwrdd y Cymun: 
Mairwen  

10 Mehefin. 10.30yb 
                       

Oedfa Deuluol : Gweinidog  
Edrychwn ymlaen at glywed am brofiad Derfel yn 
cario’r Fflam. 

 
 

17 Mehefin 2.30yp Oedfa Bregethu: Sion Meredith  Gofal y Te:I'w drefnu 

24 Mehefin 10.30yb Clwb Sul 
Taith i Bantycelyn 
Enwau i Ceris cyn gynted ag y bo modd. (Gweler 
isod) 
 

 

1 Gorffennaf  2.30yp Oedfa Gymun: Gweinidog   
 

Bwrdd y Cymun: Sue  

 
I’CH DYDDIADUR 
11 Mehefin: Cinio Cymorth Cristnogol: Eglwys Dewi Sant: 12.00-2.00yp 
13 Mehefin: Cinio Cymunedol Penrhyn-coch yn Neuadd yr Eglwys am 12.00yp 
16 Mehefin: Taith Cymdeithas y Penrhyn i Flaenau Gwent. Enwau i Ceris.  
20 Mehefin: Cymdeithas Bethel am 2yp 
26 Mehefin: Cylch Darllen y Beibl: Llythyr Paul at y Philipiaid, Pennod 1 
27 Mehefin: Cinio Cymunedol Penrhyn-coch, Neuadd yr Eglwys am 12.00yp.Horeb yn gyfrifol am weini.  
30 Mehefin: Taith Gerdded Ann Griffiths o Ddolanog i Bontrobert o dan arweiniad Dilwyn a Carys Jones, 
Tal-y-bont. Bydd y daith oddeutu 6 milltir ac fe fydd Nia Rhosier yn rhannu ychydig  o hanes Pontrobert â 
ni. Rhowch wybod i’r Gweinidog os hoffech ymuno â’r daith.  
11-13 Gorffennaf: Cyfarfodydd Undeb Bedyddwyr Cymru, Llysfasi, Rhuthun. 
20 Gorffennaf: Barbeciw yn Stablau Sian. Manylion pellach i ddilyn.  
 
Lloffion 
Llongyfarchiadau i Richard a Gwenan ar ddod yn daid a nain a chroeso cynnes i Megan. 
Llongyfarchiadau i Linda a fydd yn cael ei hurddo i’r Orsedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  
 
Dymuniadau gorau i Mrs Doreen Sedgwick sydd wedi bod yn yr ysbyty ym Mronglais. Brysiwch wella! 
Dymuniadau gorau hefyd i Mrs Minnie Williams sydd wedi symud i Blas Cwmcynfelin ac  i Menna sydd 
wedi cael triniaeth yn ysbyty Gobowen. Brysiwch wella. 
Diolch yn fawr i Cerys Humphreys am ei chyflwyniad hynod ddiddordol am Fudiad y Samariaid yn ein 
hoedfa ym mis Mai a dymuniadau gorau iddi wrth iddi gychwyn ar swydd newydd fel Rheolwr Bwyd a 
Maeth gyda Chyngor Sir Gwynedd.   
 
Pen-blwydd hapus i Mairwen Jones a fydd yn dathlu pen-blwydd arbennig ar yr 20fed Mehefin ac hefyd i 
Dafydd Sheppard a fydd yn dathlu pen-blwydd arbennig ar yr 21ain o Fehefin.  
 
Diolch i bawb a fu’n cynorthwyo gyda chasgliadau a gweithgareddau Cymorth Cristnogol. Mawr yw’r 
gwerthfawrogiad. 
 
Pererindod i Bantycelyn: Byddwn yn gadael Penrhyn-coch tua 11.45yb ac yn teithio i Bantycelyn. Byddwn 
yn ymweld â’r ffermdy lle bu William Williams yn byw ac yn cyfarfod ag un o’i ddisgynyddion. Yna byddwn 
yn cynnal oedfa yng nghapel yr Annibynwyr i gofio am yr emynydd. Os hoffech ddewis un o emynau 
Pantycelyn ar gyfer yr oedfa rhowch wybod imi. Wedi’r oedfa byddwn yn galw am de prynhawn yn 
Llanymddyfri. Ar y ffordd adref awn heibio i fedd Pantycelyn yn Eglwys Llanfair ar y Bryn. Croeso cynnes i 
bawb.  
 
Diwrnod i’r Brenin, Maes y Sioe, Llanelwedd 6 Hydref: Mae angen stiwardiaid am ddwy awr ar y tro ar 
gyfer y digwyddiad  hwn. Rhowch wybod i’r gweinidog os oes gennych ddiddordeb.  


