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“Ar Goll, Fe’m Caed.”

Yn gwasanaethu eglwysi
Sir Gaerfyrddin.

gyfan gwbl. Aeth y bachgen
adre’n drist gan wylo’n
chwerw am iddo golli’r llong
roedd e mor falch ohoni.

Un tro roedd yna fachgen
wnaeth dreulio oriau lawer
yn creu model o long hwylio.
Aeth lawr wrth ymyl yr afon
a gollwng y llong ar wyneb y
dŵr. Cymrodd yr awel afael
yn yr hwyliau a dechreuodd
y llong symud yn gyflym.
Daeth braw mawr ar draws y
bachgen wrth i’r llong
garlami i lawr yr afon a
mynd o’r golwg! Er iddo
chwilio a chwilio, ofer fu ei
ymdrechion i ddod o hyd
iddi. Roedd wedi diflannu’n

Tua phythefnos yn
ddiweddarach mae’r bachgen
yn mynd heibio siop oedd yn
gwerthu pethau ail law ac yn
y ffenestr mae’n gweld llong
yn debyg i’r llong wnaeth e
golli. Aeth i mewn i’r siop ac
ar ôl edrych yn fanwl ar y
llong, sylweddolodd mai hon
oedd yr union un roedd e
wedi colli. Cydiodd y
bachgen yn y llong gan
ddweud wrth berchennog y
siop mae ei long e oedd hi.
Ond mae’r perchennog yn
dweud wrth y bachgen ei fod
wedi talu pris da am y llong
ac os oedd e am ei chael yna
byddai rhaid iddo ei phrynu.
Aeth y bachgen adre ar
garlam a chasglu ynghyd pob
ceiniog oedd ganddo a
dychwelyd i’r siop gyda’r
arian. Talodd i’r siopwr y
pris oedd e’n gofyn am y
llong ac fe aeth adre yn
gorfoleddu gan ddweud dan
ei anadl, “Dw i’n dy berchen
di dwywaith. Yn gyntaf oll,
fi wnaeth dy greu di, a
bellach dw i wedi talu’r pris i
dy gael yn ôl.”

Tymor Y Gwanwyn 2019
Bwletin Newyddion a Gweddi
M.I.C.

Dyna i chi ddarlun o neges
fawr y Pasg. Duw sydd wedi
ein creu ni, ond oherwydd ein
pechodau rydym wedi mynd
ar goll. Daeth Iesu i’r byd i’n
prynu yn ôl at Dduw.
Gostiodd hi bopeth i Iesu. Bu
farw i dalu ein dyled, “er
mwyn i bob un sy’n credu
ynddo ef beidio â mynd i
ddistryw ond cael bywyd
tragwyddol.” (Ioan 3:16).
Mae’r Pasg yn gyfle nid yn
unig i gofio a diolch o’r
newydd am y pris a dalwyd
trosom ond hefyd i orfoleddu
ym muddugoliaeth y bedd
gwag. “Am fod fy Iesu’n
fyw, byw hefyd fydd ei
saint.”
Pasg hapus i chi.

Wythnos Hwyl Penygroes
cynnwys caets pêl droed
(“football cage”), saethyddiaeth,
gemau cyfrifiadurol, ynghyd â
gemau awyr agored. Roedd y
tywydd yn braf a daeth 15 o bobl
ifanc ynghyd dros gyfnod o 3
diwrnod i fwynhau’r hwyl.
Pwrpas yr achlysur oedd creu
cysylltiad gyda phobl ifanc
gyda’r nod o gychwyn clwb
Yn ystod gwyliau hanner tymor
ieuenctid Cristnogol yn y
trefnwyd gweithgareddau hwyl
pentref. Mae’r clwb bellach wedi
ym Mhenygroes ar gyfer pobl
ifanc. Roedd y gweithgareddau’n ei sefydlu ac mae’n cyfarfod

ar nos Sul yn
festri capel
Calfaria,
Penygroes o 7:00 8:15 y.h.
Arweinwyr y clwb
yw Corey a Catrin
Hampton ac am
wybodaeth
bellach gellir
cysylltu â Catrin
ar 07595183826.

“Mae pris uchel wedi'i dalu
amdanoch chi!”
(1 Corinthiaid 7:23)
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Rhai o’r bobl fu’n cynorthwyo yn ystod
yr Wythnos Hwyl gan gynnwys Troy
Wright (E.B.C.) a Mike Adams
(Scripture Union Cymru) - rhes gefn yn
y canol.

Tudalen 2

Menter Ieuenctid Cristnogol

Chwaraeon

Priordy, Caerfyrddin
Buddugwyr pêl droed uwchradd.

Siloam, Pontargothi / Clwb Sbri Llangynnwr
Buddugwyr pêl droed cynradd.

Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion
Sul a chlybiau Cristnogol ein sir yw’r
cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd
blynyddol. Cynhaliwyd y cystadlaethau
eleni ar ddydd Sadwrn Ionawr 19eg yng
nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Yn ôl
yr arfer, daeth timoedd ar draws y sir i
gymryd rhan a chafwyd cystadlu brwd a
llawer o hwyl. Ffordd ddelfrydol felly i
ddechrau blwyddyn newydd o
weithgareddau cyffrous ar gyfer yr
Ysgolion Sul a’r clybiau Cristnogol.

Capel Newydd Llanddarog
Buddugwyr pêl rwyd cynradd.

Dyma’r timoedd a fu’n fuddugol ar y
dydd:
Pêl Droed Cynradd
1af: Siloam, Pontargothi / Clwb Sbri,
Llangynnwr
2ail: Capel Newydd, Llandeilo
Pêl Rwyd Cynradd:
1af: Capel Newydd Llanddarog
2ail: Siloam, Pontargothi
Pêl Droed Uwchradd:
1af: Priordy Caerfyrddin
2ail: Providence Llangadog

Pêl Rwyd Uwchradd:
1af: Priordy Caerfyrddin
2ail: Capel Newydd Llanddarog / Capel
Blaenycoed.
Llongyfarchiadau i’r timoedd uchod ac i
bawb wnaeth gymryd rhan gan gyfrannu
at ddiwrnod arbennig iawn ym mhrofiad
plant ac ieuenctid Ysgolion Sul a
chlybiau Cristnogol ein sir.
Am luniau o bob tîm wnaeth gymryd
rhan gwelir www.micsirgar.org

Priordy Caerfyrddin
Buddugwyr pêl rwyd uwchradd.
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Yn gwasanaethu eglwysi Sir Gaerfyrddin.

Clwb Gwyliau Hanner Tymor
Yn ystod hanner tymor Chwefror
cynhaliwyd clwb gwyliau yn Neuadd
Pontyberem dros gyfnod o 3 diwrnod o
dan drefniant Henaduriaeth Myrddin ac
mewn cydweithrediad â M.I.C. Daeth 41
o blant ynghyd i fwynhau
gweithgareddau llawn hwyl a chyffro o
gwmpas thema Feiblaidd. Bob dydd
cafwyd gemau amrywiol, stori gyffrous
a chrefft. Diweddwyd y clwb gwyliau

Cael hwyl yn cerdded gyda
thraed fel cawr.

Am y cyntaf ar y bwrdd sgwter.

gyda pharti ac fe aeth y plant adre wedi
mwynhau ac wedi dysgu llawer am y
newyddion da a’r gobaith sydd ar gael
yn Iesu Grist.
Hysbysebwyd y Clwb yn ysgolion y
cylch a daeth plant ynghyd o ysgolion
Pontyberem, Llannon, Bancffosfelen,
Gwynfryn Pontiets a Charwe. Ers hynny
mae rhai o’r plant wedi dechrau

mynychu Clwb Sbri, sef y clwb
cydenwadol i blant blynyddoedd 2 - 6
sy’n cwrdd ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth
o 4:15 - 5:15 y.h. yn festri Capel Soar,
Pontyberem.
Am luniau di-ri sy’n adrodd mwy o’r
hanes ewch i www.micsirgar.org

Y plant a’r arweinwyr oedd yn bresennol yn y
Clwb Gwyliau ar y diwrnod cyntaf.

Rhai o blant y Clwb Gwyliau gyda’u gwaith crefft.

Prif Siaradwr Oedfaon Y Bore (10:00):
Alun Tudur (Caerdydd)

Ar garlam trwy’r cylchoedd.

Cyffro y ras rwystrau

Mae’r Ŵyl Gristnogol, “Llanw” yn
cael ei chynnal eleni yn neuadd Ysgol
Greenhill yn Ninbych Y Pysgod SA70
7BN ar Ebrill 22-25. Oedfaon yr hwyr
am 7:00.
Nos Lun: Nia Williams Caernarfon.
(Oedfa Deulu).
Nos Fawrth: Derek Rees Abertawe
Nos Fercher: Rosa Hunt Pontypridd
Nos Iau: Steffan Morris Llandysul
Mewn cyfnod o drai ar Gristnogaeth
yn ein gwlad beth am ymweld â’r Ŵyl
arbennig hon? Byddwch yn sicr o gael
eich hysbrydoli. Y cyfan trwy gyfrwng
y Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd.

Y GORNEL WEDDI

Llythyr Newyddion a Gweddi (Rhifyn 29)
www.micsirgar.org

Nigel Davies,
Swyddog Plant ac Ieuenctid M.I.C.,
Llain Deg,
Llangynin,
San Clêr,
Caerfyrddin SA33 4JY

“Dewch at yr Arglwydd, profwch ei nerth; ceisiwch ei gwmni
bob amser.” (1Cronicl 16:11).
Buaswn yn gwerthfawrogi eich gweddïau am y pwyntiau
canlynol:

Rhif ffôn: (01994)230049
E - bost: mic@uwclub.net

Dyddiadau i’w Nodi
CLWB GWYLIAU’R PASG
Ebrill 15; 16; 17. Neuadd Penygroes (10:30 - 12:30)
GŴYL GRISTNOGOL LLANW
Ebrill 22 - 25. Ysgol Greenhill, Dinbych Y Pysgod.
BWRLWM BRO’R YSGOLION SUL
Mai - Gorffennaf. Dyddiadau i’w cadarnhau.
MABOLGAMPAU DAN DO
Mehefin 18: Mabolgampau Gorllewin Y Sir.
Mehefin 26: Mabolgampau Dwyrain Y Sir
Gorffennaf 10: Mabolgampau (Rowndiau Terfynol Y Sir)
SUL SBESIAL (Bore) Gorffennaf 14: Canolfan
Tywysoges Gwenllian, Cydweli SA17 4UL 10:30
SUL SBESIAL (Prynhawn) Gorffennaf 14: Yr Egin,
Caerfyrddin SA31 3EQ 2:00
CWRS IEUENCTID: Gorff 29 - Awst 2 Coleg Y Bala
SOULED OUT: Awst 17 - 22 Coleg Y Bala
JOIO GYDA IESU: Tachwedd 3. Drefach (2:30)
TAITH STORI’R MIS: Medi 29 - Tachwedd 24.
Suliau pan fyddaf ar gael i arwain oedfaon teuluol.

Clwb Gwyliau’r Pasg

DIOLCH…..
• am yr ymateb da i’r chwaraeon ac am yr hwyl a gafwyd gan y rhai fu’n cymryd rhan
• am y fendith a gafwyd yn y Clwb Gwyliau ym
Mhontybrem yn ystod hanner tymor.
• am lwyddiant Wythnos Hwyl Penygroes
DEISYFWN FENDITH DUW ..…..
• ar Glwb Gwyliau’r Pasg ym Mhenygroes
• ar yr Ŵyl Gristnogol “Llanw.”
• ar y Clwb Ieuenctid newydd sydd wedi ei sefydlu
ym Mhenygroes.
• ar daith Bwrlwm Bro. Gweddïwn bydd y plant yn
mwynhau ac yn meithrin ffydd yn Iesu Grist.
• ar y trefniadau a’r cystadlu ym mabolgampau’r
Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol.
• ar y ddau Sul Sbesial.
• ar y bobl ifanc fydd yn mynychu’r Cwrs Ieuenctid a
Souled Out yng Ngholeg Y Bala.

Dau Sul Sbesial

Eleni, ar Orffennaf 14eg, cynhelir dau
Sul Sbesial ac mae yna groeso cynnes i
bawb i’r ddau achlysur. Yn y bore am
10:30 yng Nghanolfan Y Dywysoges
Gwenllian, Highfield Villas, Cydweli
SA17 4UL bydd oedfa i’r teulu cyfan o
dan ofal Mike Adams (Scripture Union
Cymru). Yna, yn y prynhawn am 2:00
Ar Ebrill 15 - 17 cynhelir Clwb Gwyliau yn Yr Egin, Heol Y Coleg, Caerfyrddin
i blant blynyddoedd 2 - 6 yn Neuadd
SA31 3EQ bydd Iola Wyn yn cyfweld
Penygroes, Heol Waterloo SA14 7NP o y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol
10:30 - 12:30. Trefnir gweithgareddau
Emyr Lewis am ei yrfa ac am ei ffydd.
llawn hwyl a chyffro o gwmpas thema
Yn ychwanegol at hyn bydd Meleri
Feiblaidd. Mynediad am ddim. Croeso
Cray yn cyflwyno gwaith Cymdeithas
cynnes i blant o unrhyw ysgol. I gofrestru Y Beibl; Rhodri Darcy yn arwain
enwau ewch i:
sesiwn ar gyfer y bobl ifanc, a Nigel
www.micsirgar.org/cofrestru
Davies yn cynnal Bwrlwm Bro i’r plant.
Dyddiad cau: Ebrill 8fed.
Trefnir gan Annibynwyr Gorllewin
Myrddin.
Mike Adams:
Siaradwr gwadd Sul
Sbesial o dan
drefniant
Bedyddwyr a
Phresbyteriaid sir
Gâr ac Annibynwyr
Dwyrain
Caerfyrddin.

Emyr Lewis:
41 o gapiau
dros Gymru

Jôc

“Dyw’r ffaith
bod testun y bregeth
bore ma wedi dweud,
“Dewch ataf fi, bawb sy’n
flinedig ....”ddim yn golygu
bod gyda ti hawl i fynd i
gysgu yn ystod yr
oedfa!!

