Cofion
Gyda thristwch y daeth y newydd brynhawn Sul diwethaf am farwolaeth
Glyn Jones (Nantglyn). Ni fu’r misoedd diwethaf yn hawdd iddo ef na’i
deulu ag yntau wedi gorfod treulio cymaint o amser yn yr ysbyty, ond
daliodd yn siriol trwy’r cyfan. Diolchwn amdano ac estynnwn ein
cydymdeimlad cywiraf â Ceinwen Jones, a’r plant – Eirian, Rhiannon, Helen
ac Arwyn a’u teuluoedd, ei frawd, Emyr a gweddill y teulu. Gweddïwn y
byddant oll yn profi Duw yn ddigon yn eu hangen, ac y cânt adnabod flas y
tangnefedd na ŵyr y byd amdano.
Mae eraill o’n plith wedi colli anwyliaid hefyd. Cyflwynwn hwythau i ofal yr
Arglwydd, gan weddïo y byddant yn profi Ei agosrwydd y dyddiau hyn.
Treuliodd Menna Owen (Cefn Meiriadog) ychydig ddyddiau yn Ysbyty Glan
Clwyd yn ystod yr wythnos, ond mae’n dda cael adrodd ei bod wedi cael
dychwelyd i gartref Yr Hen Ddeondy erbyn hyn. Cofiwn amdani, ac am Kate
Owen (Cefn Meiriadog) sydd wedi cael anffawd a thorri ei braich yn ddiweddar,
yn ogystal â phawb arall sydd heb fod yn dda eu hiechyd ar hyn o bryd.
Gweddïwn y byddant oll yn adnabod gofal a heddwch yr Arglwydd yn eu
hangen.
Yn yr un modd, parhawn i gofio am ffrindiau eraill sydd mewn cartrefi gofal –
Mr R. J. Davies (Amber House); Mrs Morfydd Williams (Southern House); Mrs
Mair Roberts (Yr Hen Ficerdy); Mrs Myra Hughes (Maes Elwy); a Miss W J
Roberts (Yr Hen Ddeondy). Cyflwynwn hwy oll i ofal yr Arglwydd gan ddiolch
am y gofal y maen nhw’n ei dderbyn yno.

Pwyllgor Gŵyl yr Ysgol Sul
Bydd cyfarfod yn Festri Capel Llannefydd nos Lun, Mai 13eg am 8:00, yn bennaf i
osod gwaith llafar yr Ysgol Sul ac i drefnu oedfa’r bore ar gyfer Sul y Fro (i-Grist)
fydd yn cael ei gynnal yn Llansannan ddiwedd Mehefin. Byddem yn ddiolchgar
petai modd i chi ofalu bod naill ai Arolygwr eich Ysgol Sul neu gynrychiolydd arall
o’ch eglwys yn y cyfarfod, os gwelwch yn dda.

I ddod
Cynhelir Sasiwn y Plant yng Nghapel y Groes dydd Sul, Mai 19eg am 2.00 gyda
Ceri Rawson, Groes yn arwain y canu ac Eirlys Roberts, Trefnant yn rhoi
anerchiad i’r plant. Bydd y casgliad yn mynd tuag at waith y Nyrsys Macmillan.
Taith Haf 2013 y mudiad Care for the Family – “Getting your kids through church
without them ending up hating God” yng nghwmni Rob Parsons yn Eglwys
Sure Hope, Bae Colwyn nos Fawrth, Mehefin 4ydd am 7.30. Tocynnau £5.
Diwrnod Dynion (15+) “Dafydd: Y Da, y Drwg a’r Erchyll” yng Ngholeg y Bala
dydd Sadwrn, Mehefin 8fed. Cysylltwch â’r Coleg i gael ffurflen gofrestru:
colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565. Cost: £25 yn cynnwys cinio.
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Rwy’n edrych ymlaen at ddydd Sul! Cael bod yng nghlyw Gair Duw a chydaddoli
yw’r hyn sydd yn fy nghadw’n obeithiol ynghanol y byd. Dwi angen cael f’atgoffa’n
aml am wirioneddau mawr y ffydd Gristnogol oherwydd mae hi mor hawdd
anghofio yng nghanol gofynion a phrysurdeb bywyd. Un o’r gwirioneddau mawr
yw fod budd mawr wedi dod i’r byd am fod Iesu wedi gadael y byd. Gadewch i
eiriau Crist esbonio: “ Yr wyf fi yn dweud y gwir wrthych: y mae’n fuddiol i chwi fy
mod yn mynd ymaith. Oherwydd os nad af, ni ddaw’r Eiriolwr atoch chwi. Ond os
af, fe’i hanfonaf ef atoch.” ( Ioan 16:7)
Fe aeth Crist o’r byd trwy angau’r groes, trwy’r atgyfodiad a’r esgyniad, a do,
anfonodd yr Ysbryd Glân i’r byd yn ôl ei addewid! Ei Ysbryd yw’r Eiriolwr arall sy’n
aros gyda ni ac sy’n gogoneddu Crist! Yr Ysbryd sy’n rhoi y sicrwydd i ni fod Iesu
wedi marw trosom a’i fod yn fyw ac mai Crist ydi Arglwydd yr Arglwyddi, Tywysog
bywyd a’r un sydd yn deilwng o fawl y nef ac o’m bywyd i. Yr Ysbryd sy’n dod â holl
wirionedd yr Efengyl a’i holl freintiau a’i bendithion yn eiddo i bechadur tlawd,
diobaith. Yr Ysbryd hefyd sy’n rhoi’r sicrwydd hyfryd yna i ni fod Crist gyda ni ‘hyd
ddiwedd y byd’ ac na adawodd ni’n amddifad.
Yr Ysbryd hefyd sydd yn gwneud yr eglwys yn debyg i Grist. Un o freintiau mawr
y Cristion ydi cael gwasanaethu eraill fel y gwnaeth Crist. Ond fedrwn ni ddim
gwasanaethu na chyfarfod anghenion mawr ein cydaelodau, ein teuluoedd na’n
ffrindiau, nag anghenion mawr y byd chwaith heb dderbyn nerth yr Ysbryd. Roedd
Crist yn gwella’r cleifion ac yn cyhoeddi Gair Duw yn nerth yr Ysbryd. Ac hyd
heddiw mae’r Eglwys yn derbyn nerth yr Ysbryd i’w gwneud yn debyg i Grist.
Roeddwn i reit bryderus am ddyfodol tîm rygbi Cymru pan dderbyniodd Gatland
y dasg o fod yn hyfforddwr i’r Llewod flwyddyn a mwy yn ôl. Yr wythnos yma
cyhoeddodd ei sgwad ac y mae mwy o Gymry yn y sgwad nag sydd wedi bod ers 36
o flynyddoedd! ‘Buddiol yw i chwi fy myned i ymaith’?! Do, mae cyfleon newydd
wedi dod i’r chwaraewyr hynny oherwydd ymadawiad Gatland.
Daw’r Ysbryd i roi cyfleon newydd i ni fel ein bod ninnau yn cael gwasanaethu
Duw a bod yn yr un tîm â Duw ei hun! Dyna beth yw bod mewn tîm! Mae’r Ysbryd
ar waith yn gwneud pobl yn bobl newydd, yn ddynoliaeth newydd ‘yng Nghrist’.
(Effesiaid 2:14-19) Ac mae’n siŵr fod gwybod hyn hefyd yn help i mi edrych ymlaen
at gael addoli Duw gyda chi o Sul i Sul! Croeso i’r oedfaon a gweddïwn eto ar Dduw
am gael profiad o rym yr Ysbryd yn gogoneddu Crist yn ein plith.

Cofiwch am y Ddarlith nos Iau –
mwy o fanylion o dan gyhoeddiadau’r Fro.

Aneurin

Cyhoeddiadau
Y Fro
Sul yma
Mawrth

Mercher
Iau

Gwener

Sul nesaf

Cyhoeddiadau
Saron a Pheniel

Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa
gan Ben Nuss, a bydd Aneurin yn pregethu.
Sasiwn Genhadol Chwiorydd y Gogledd yng Nghapel Bethesda,
Yr Wyddgrug. Cyfarfod y prynhawn am 2.00 a’r siaradwyr fydd
Sarah Morris ac Elinor Owen, a chyfarfod yr hwyr am 5.30 gyda
Carys Humphreys, Taiwan yn annerch. Bydd paned o de ar gael yn
Festri Capel Bethesda wedi oedfa’r pnawn. Croeso cynnes i bawb.
Grwpiau Tai Adnabod yn cyfarfod.
Cyfarfod Plant yn Llannefydd am 3.15.
Darlith ar Thomas Jones, Dinbych ac achos yr Efengyl yn yr ardal yn
Festri Llansannan am 7.30 gydag Andras Iago yn darlithio.
Henaduriaeth Dyffryn Clwyd yn cyfarfod yn Llansannan. Bydd y
Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod am 3.00, Gwaith yr Henaduriaeth
am 4.30 a Chyfarfod Cyhoeddus i Wobrwyo Plant ac Oedolion
yr Ysgol Sul am 6.00.
Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa
gan Huw Tan y Graig, a bydd Rhodri yn pregethu.

Sul yma

Sadwrn

Sul nesaf

Henllan a Groes
Sul yma

Sul nesaf

Llanfair a Chefn Meiriadog
Sul yma
Sul nesaf

Bydd Rhodri yn arwain oedfa deulu i’r daith yng Nghefn Meiriadog
am 10.30.
Cynhelir Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yng Nghefn Meiriadog am
10.30 a bydd Ysgol Sul i’r oedolion am 2.00. Cynhelir yr Ysgol Sul yn
Llanfair am 11.00 a bydd Aneurin yn arwain oedfa Cymorth
Cristnogol yno am 2.00.

Llansannan
Sul yma
Iau
Sul nesaf

Bydd Aneurin yn arwain oedfa gymun am 10.00 a bydd Ysgol Sul y
plant yn cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.
Cinio’r Jangl am 12.00.
Cynhelir Oedfa Cymorth Cristnogol yn yr Eglwys am 11.00 a bydd
cyfeiriad at y gwaith yn Oedfa’r Fro yng Nghapel Coffa Henry Rees
am 6.00.

Tanyfron a Nantglyn
Sul yma
Sul nesaf

Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Nhanyfron am 2.00.
Bydd Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn cael ei gynnal yn Nantglyn
am 2.00.

Bydd y Parch John Robinson yn arwain oedfa yn Saron am 10.00 ac
ym Mheniel am 2.00. Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel am 10.00 ac yn
Saron am 2.00.
Diwrnod Agored o 10.00 tan 4.00 yng Nghapel Peniel a Stiwdio yr
arlunydd Helen Job – Boderw, 2 Maesgarnedd, Peniel. Bydd
lluniaeth ysgafn ar gael yn y Festri a bydd cyfle i brynu cynnyrch.
Croeso cynnes i unrhyw un alw heibio.
Cynhelir Cyfarfod Gweddi yn Saron am 10.00 a bydd yr Ysgol Sul yn
cydredeg. Cynhelir Cyfarfod Gweddi ym Mheniel am 10.00 ac Ysgol
Sul am 2.00.

Bydd Celfyn Williams yn arwain oedfa yn Groes am 2.00 a bydd
Oedfa Thema yn Henllan am 2.00. Cynhelir Ysgol Sul yn Groes a
Henllan am 10.00.
Cynhelir Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn Groes am 10.00 ac
Ysgol Sul am 2.00. Bydd Gwasanaeth Cymorth Cristnogol Undebol
yn Eglwys Henllan am 11.00 a chinio cynnil i ddilyn yn y Neuadd.

Llannefydd a Chefn Berain
Sul yma
Sul nesaf

Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yn Llannefydd am 2.00.
Cynhelir Ysgol Sul yn Llannefydd a Chefn Berain am 10.00.
Cynhelir Oedfa Undebol Cymorth Cristnogol yn Eglwys Llannefydd
am 9.30. Bydd stondin Masnach Deg ar ddiwedd y gwasanaeth.
Cynhelir Ysgol Sul yng Nghefn Berain am 10.30.

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.

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.

