Cymuned
Bach!

Iesu'n iacháu dyn wedi ei barlysu

Gan ddefnyddio Beibl, darllenwch stori Iesu'n iachau dyn wedi
ei barlysu sydd i'w weld yn llyfr Luc pennod 5, adnodau 17 i
26.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych yn
dymuno gweld fersiwn arall o'r stori, rydym wedi postio dolen
isod i fersiwn sydd ar gael ar
Beibl.net

http://www.beibl.net/sites/default/files/Iesu.n.iacháu.dyn_.wedi_.ei_.barlysu.mp4

CERDDORIAETH
Cân Saesneg
Supernatural by
Hillsong Kids
https://www.youtube.com/watch?v=W0pmXHOvQNw

Dwylo
sy'n
Iachau
Ydych chi'n
adnabod unrhyw un
sy'n sâl neu mewn
poen?
Mae Cristnogion yn
credu y gall
gweddïo ar gyfer
pobl sy'n sâl neu
mewn poen eu
helpu i deimlo'n
well.
Beth am
ysgrifennu/tynnu
llun gweddi ar
ddelwedd y person.

Adeiladu wythnos Cymorth Cristnogol
bywiog, rhithwir
Mewn ychydig fisoedd yn unig, mae'r pandemig coronafeirws wedi
achosi newid mawr yn y gymdeithas.
Mae'r achos wedi effeithio ar bob agwedd ar fywyd. Mae wedi dod â
phoen ac amheuaeth i gynifer o bobl, yma a thramor, gan gymryd y
canol yn ein meddyliau, ein sgyrsiau a'n gweddïau.
Fel unigolion, teuluoedd, cymunedau a sefydliadau, mae'r argyfwng
hwn yn parhau i gael effaith fawr ar sut yr ydym yn mynd ati i wneud ein
busnes bob dydd. Yr ydym i gyd wedi gorfod newid i ffyrdd newydd o
fyw.
Yn y cyfnod anodd hwn, mae llawer o eglwysi eisoes wedi gwneud
camau dewr, gan ffrydio gwasanaethau ar-lein a defnyddio technoleg a
chyfryngau cymdeithasol i gyrraedd cymunedau.
Yn yr un modd, mae Cymorth Cristnogol hefyd wedi bod yn meddwl
yn greadigol am y ffordd orau i sicrhau y gallwn barhau i sefyll gyda'n
gilydd gyda'r bobl fwyaf agored i niwed yn ystod y cyfnod hwn o
argyfwng byd-eang. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i wythnos
Cymorth Cristnogol 2020 agosáu.

£30
yn gallu darparu
pecynnau hylendid a
dŵr diogel i deulu

CWIS FFILM
Dyfalwch enw'r fideo o'r cliw

1. Bobl fach las
2. Draenog cyflym iawn
3. Pan wyt ti'n oer fel y rhew
4. Dysgu edrych ar ôl eich madfall
5. Y ferch â gwallt hir iawn
6. Pan ddaw dy deganau'n fyw
7. Flinedig a hardd
8. Y gath fawr, y Swynwr a'r cwpwrdd
9. Oed tiroedd rhewedig
10.Y bachgen sy'n dweud celwydd
11. Anifail mawr gyda'i glustiau mawr
12.Y gofalwr-babanod hudol
Beth am roi
rhodd fach am
bob ateb a gewch
yn iawn

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon
@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrec
@RevRachBunting

OS HOFFECH RANNU UNRHYW BETH YR YDYCH WEDI'I GREU, MAE
CROESO I CHI LWYTHO I FYNY I FACEBOOK NEU TWITTER GAN
DDEFNYDDIO'R DUDALEN O'CH SWYDDOG YPT LLEOL OND GWNEWCH YN
SIŴR BOD Y LLUN YN UN O'CH GWAITH, NID CHI. DIOLCH

