Cofion a Chyfarchion
Gyda thristwch y daeth y newydd am farwolaeth Eric Jones (Llansannan) yr
wythnos hon. Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf â’i wraig, Margaret, a
hefyd ei blant – Hafwen, Dilys a Geraint, a’r teulu oll yn eu profedigaeth.
Gweddïwn y cânt adnabod Duw yn ei holl ddaioni yn cysgodi drostynt yn eu
galar a’u hiraeth am ŵr, tad a thaid arbennig.
Estynnwn ein cydymdeimlad hefyd â Gwenda Hughes (Llanfair) a’r teulu yn
eu profedigaeth hwythau ychydig wythnosau yn ôl pan fu farw brawd i
Gwenda. Mae’n dymuniadau yr un modd iddynt hwythau adnabod gofal a
thangnefedd Duw.
Mae sawl un o’r aelodau heb fod yn dda eu hiechyd. Anfonwn ein cofion at
Morfydd Williams (Llanfair) sydd yng Nghartref Southern House ond yn bur
wael y dyddiau hyn; hefyd Gwyn Jones (Peniel) sydd bellach yn yr Inffirmari
ond a fu yn Ysbyty Glan Clwyd am rai wythnosau cyn hynny; a hefyd Aled
Roberts (Henllan) sydd yn Ysbyty Broadgreen ers rhai wythnosau. Cyflwynwn
bob un o’r rhain a’u hanwyliaid i ofal yr Arglwydd, gan ddiolch am y sicrwydd
ei fod yn gwrando’n gweddïau, ac am addewid O’i ffyddlondeb.
Mae eraill wedi bod yn yr ysbyty yn ystod yr haf ond bellach wedi cael
dychwelyd adref – Rhiannon Davies (Tanyfron) fu yn Ysbyty Glan Clwyd ac
yn Ysbyty Whiston; Alys Davies (Tanyfron) fu yn Ysbyty Gobowen; Elfed H.
Williams, Meurig Owen a Miss W J Roberts (Cefn Meiriadog), Mair a Jane
Roberts (Henllan), a Gareth Owen ac Elgan Roberts (Llannefydd) dreuliodd
amser yn Ysbyty Glan Clwyd; a Rhiannon Jones (Tanyfron) a Maldwyn Jones
(Cefn Berain) a fu’n yr Inffirmari. Mae sawl un arall yn parhau i gael triniaeth
tymor hir, ac eraill wedi cael damwain neu anffawd yn ystod yr haf.
Cyflwynwn bob un ohonynt a’u teuluoedd i ofal tyner ein Duw gan hyderu y
byddant yn parhau i gryfhau ac i adnabod gofal a heddwch yr Arglwydd yn eu
hangen.
Dymunwn longyfarch nifer o’n haelodau ar achlysuron arbennig amrywiol:
 Owain a Nia Clwyd (Cefn Berain) ar enedigaeth Martha Clwyd, chwaer
fach i Anni Clwyd ;
 Dona a Kevin (Llansannan) ar enedigaeth Lela Mair, chwaer fach i Aron
Sion;
 Betsan Roberts (Llannefydd) a Huw ar eu priodas
 Gwennan Williams (Henllan) a Jonathan ar eu priodas
 a hefyd Richard a Iona Jones (Cefn Berain) sydd wedi dathlu eu priodas
aur yn ystod yr haf.

Eglwysi Bro Aled
Ein nod yw tystio i efengyl Duw, yn effeithiol ac yn gyfoes, trwy gyfeirio’n holl
adnoddau i ddyrchafu Iesu, a chyrraedd ein cymunedau.
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Bore da! Dyma ail gydio ynddi eto wedi’r haf. Haf o ddathliadau! Cawsom dywydd
da i’r sioeau – er i’r glaw amharu dipyn bach ar sioe Nantglyn – ac Eisteddfod
lwyddiannus a hwylus yn Ninbych. Prysurdeb a boddhad mawr a llwyddiannau.
Llongyfarchiadau mawr i bawb o’r Fro yn ifanc ac yn hŷn a diolch i bawb am eu
cefnogaeth i Babell yr Eglwysi ac i waith y Gorlan ar y meysydd. Dwedodd y Parch. Aled
Edwards mai hon oedd y Steddfod orau erioed i Cytun ac yn sicr fe gawsom fendith
wrth weddïo ac astudio ac addoli hefo’n gilydd. A phaneidio wrth gwrs!
Bu dathlu priodasau hefyd a phen-blwyddi priodasau, genedigaethau a
llwyddiant yn yr arholiadau amrywiol. Dymunwn yn dda i bob teulu ac i bawb sy’n
symud oddi cartref i weithio neu i’r colegau. Byddwn yn eich cadw yn ein gweddïau
ac yn gweddïo y cewch brofiadau gwerthfawr, cymdeithas dda a Duw yn agos.
Mae eraill wedi symud cartref ac aelwydydd ysbrydol ac yn yr un modd y mae
ein diolchgarwch i’r Arglwydd yn fawr am yr anogaeth a gawsom trwy ras Duw
sydd ar waith ynoch. Gweddïwn y byddwch yn cael arweiniad a chyfleon newydd
yn eich cymunedau newydd. Ein baich o hyd ydi cyhoeddi Crist yn Arglwydd a
gweddïwn y bydd cyfle newydd i ni wneud hynny lle bynnag yr ydym.
I ganol dathliadau’r Pentecost fe ddaeth yr Ysbryd Glân fel gwynt nerthol a
thafodau tân gan newid y byd o hynny 'mlaen. Byddaf yn meddwl yn aml am y dorf
o dair mil a ddaeth i wrando ar Pedr ar y dydd hwnnw. Tair mil – llond pafiliwn pinc
yn ein termau ni (!) wedi dod i ddathlu’r Pentecost Iddewig ac yn mynd adre wedi
cael profiad bywiol o’r Ysbryd, wedi credu yng Nghrist fel Arglwydd ac wedi eu
bedyddio yn ei enw! Pa newid fyddai’n dod i Gymru tybed petai’r Ysbryd wedi
gwneud yr un peth yn Ninbych eleni!
Ond dydi bywyd ddim yn ddathliad bob dydd a bu llawer ohonom dan groesau
hefyd yn ystod yr haf. Yn y camau bach a gymerwn ni fel Cristnogion yn ogystal â’n
dathliadau, gwaith yr Ysbryd yw ein dwyn at y gwirionedd syfrdanol yma am
atgyfodiad ac Arglwyddiaeth Iesu i’n cynnal. Cadwn ein llygaid arno, Pentywysog a
pherffeithydd ein ffydd.
Yn Oedfaon y Fro ein gobaith yw parhau i astudio’r llythyr at y Galatiaid dros y Suliau
nesaf cyn troi at rai o’r Salmau mawr i’n harwain tua’r Nadolig. Bydd Rhodri a finnau
hefyd yn troi at hanesion llyfrau’r Brenhinoedd, y gwyrthiau iachau a damhegion y
deyrnas yn ystod oedfaon y dydd. Gweddïwn hefyd dros waith yr Ysgolion Sul gan
weddïo y bydd yr Ysbryd yn arwain ac yn dyfnhau ein ffydd a ffydd ein plant.
Felly croeso i chwi i oedfaon y dydd heddiw a dymunwn fendith Duw i’n gilydd
yn yr Arglwydd.

Aneurin

Cyhoeddiadau
Y Fro
Sul yma

Mercher
Sadwrn

Sul nesaf

Saron a Pheniel
Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa gan
Rhodri a bydd Aneurin yn pregethu. Yn ôl yr arfer, bydd paned i
bawb i ddilyn yr oedfa.
Bydd y Tîm Addoli ac Arweinwyr y grwpiau Adnabod yn cyfarfod yn
y Granar am 7.30.
Darlithoedd DAWN Cymru yng Nghapel Seion, Baker Street,
Aberystwyth SY23 2BJ. (Paned am 10.00, y darlithoedd yn cychwyn
am 10.30.) Eleni, bydd y cwrs yn cynnwys cyfuniad o 5 diwrnod o
ddarlithoedd yn ganolog yn Aberystwyth, a 4 Sadwrn o ddarlithoedd
mwy lleol yn y Gogledd a'r De. Mwy o fanylion gan Rhodri.
Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa gan
Ben Nuss a bydd Aneurin yn pregethu.

Llanfair a Chefn Meiriadog
Sul yma
Sul nesaf

Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yn Llanfair am 10.00. Cynhelir
Ysgol Sul yn Llanfair am 11.00 ac yng Nghefn Meiriadog am 2.00.
Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yng Nghefn Meiriadog am
10.30. Cynhelir Ysgol Sul yn Llanfair am 11.00 ac yng Nghefn
Meiriadog am 2.00.

Llansannan
Sul yma
Mawrth
Iau

Sul nesaf

Bydd Aneurin yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol Sul yr oedolion
yn dilyn am 11.10.
Pwyllgor Adeiladau yn Ystafell y Blaenoriaid am 7.00.
Dydd Jangl - dewch am baned erbyn 11.00 a chewch gyfle i fwynhau
sgwrs a chwmni’r person gwadd, cyn cael cinio oddeutu 12.00.
Pwyllgor yr Ysgol Sul Undebol yn y Granar am 8.00.
Bydd Rhodri yn arwain oedfa am 10.00 ac Ysgol Sul y plant yn
cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.

Tanyfron a Nantglyn
Sul yma
Sul nesaf

Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Nhanyfron am 2.00.
Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yn Nantglyn am 2.00.

Henllan a Groes
Sul yma
Sul nesaf

Cyhoeddiadau

Bydd Elinor Owen yn arwain oedfa yn Groes am 10.00 ac yn Henllan
am 2.00. Cynhelir Ysgol Sul yn Henllan am 10.00 ac yn Groes am 2.00.
Cynhelir Oedfa Thema yn Henllan am 10.00 ac Ysgol Sul am 2.00.
Bydd Cyfarfod Gweddi yn Groes am 10.00 ac Ysgol Sul am 2.00.

Sul yma
Sul nesaf

Bydd Cyfarfod Gweddi yn Saron am 10.00. Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel
am 10.00 a bydd y Parch Trefor Lewis yn arwain oedfa yno am 2.00.
Bydd Celfyn Williams yn arwain oedfa ym Mheniel am 10.00 ac yn Saron
am 2.00. Cynhelir Ysgol Sul yn Saron am 10.00 ac ym Mheniel am 2.00.

Llannefydd a Chefn Berain
Sul yma
Gwener
Sul nesaf

Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yng Nghefn Berain am 2.00.
Cynhelir Ysgol Sul yn Llannefydd a Chefn Berain am 10.00.
Bydd Clwb Cinio yr ardal yn cyfarfod yng Nghefn Berain am 12.00.
Croeso mawr i bawb!
Bydd Aneurin yn arwain oedfa deuluol i’r daith yn Llannefydd am 10.00.

I ddod
CYFLWYNIAD SYML I GRISTNOGAETH – Cynhelir y sesiwn olaf nos Lun, Medi’r 9fed
am 7.30 i’r rhai 15+ sy’n ystyried dod yn aelodau cyflawn o’r eglwys.
O GAPEL I GAPEL GYNT – 14 milltir ar 14 Medi. Taith gerdded efo Rhys Dafis o
gwmpas cyn gapeli ardal Llansannan: Horeb, Bryn Seion, Nantwnen, Glanrhyd,
Penycefn, Hebron a Tanyfron. Tro efo ychydig o her, tipyn o hanes, a llawer o
fwynhad. Holwch un o’r blaenoriaid am gopi o’r daflen sydd â’r manylion
llawn arni (neu cysylltwch â Mair i gael copi). RHAID i Rhys gael gwybod pwy
sy’n bwriadu mynd ar y daith erbyn Nos Iau, Medi’r 13eg fan bellaf.
OEDFA ARBENNIG I’R FRO bore Sul, Medi 15fed i groesawu 18 o gyfeillion o’r
India, y rhan fwyaf ohonynt yn weinidogion. Bydd yr oedfa yn cychwyn am
10.30 a bydd yr ymwelwyr yn aros i gael cinio hefo ni. Gwahoddwn bawb i
ddod â chinio hefo nhw fel y cawn amser i gymdeithasu ac i fwynhau
cwmnïaeth yn dilyn yr oedfa.
ADUNIAD LLANW nos Wener a dydd Sadwrn, Medi 28ain-29ain yn y Bala. Cyfle i
gyfarfod â hen ffrindiau ac i wneud ffrindiau newydd ac i fwynhau addoliad a
dysgeidiaeth yng nghwmni Rhun Murphy. Bydd hefyd weithgareddau ar gyfer
y plant a’r ieuenctid. Bydd angen dychwelyd y ffurflen archebu lle ynghyd â
blaendal o £20 i Goleg y Bala erbyn Medi 13eg. (Prisiau i’w cael gan Mair.)

Dalier Sylw
Dylid danfon unrhyw gyhoeddiadau am yr wythnos i:
Mair –  mair@eglwysibroaled.com  01745 870632 07900 627536,
Rhodri –  rhodri@eglwysibroaled.com 01745 870522 07814 660291 neu
Aneurin –  aneurin@eglwysibroaled.com 01745 870618 07775 701102
erbyn 9.00 nos Fercher fan bellaf.

