
Cofion 
 Mae Gwenfyl Williams (Llannefydd) ac Elfed Davies (Saron) yn parhau yn 

Ysbyty Glan Clwyd; Thomas Evans (Llanfair) yn Ysbyty Llanelwy; a William 
Jones (Llannefydd) yn yr Inffirmari.  Treuliodd William Jones (Groes) noson 
yn Ysbyty Glan Clwyd hefyd yn dilyn anffawd y penwythnos diwethaf ac 
mae eraill o’n plith heb fod yn dda eu hiechyd ar hyn o bryd.  Anfonwn ein 
cofion at bob un ohonynt a gweddïwn y byddant yn cryfhau, ac y bydd 
Duw yn nodded a nerth ac yn gymorth hawdd ei gael iddynt oll.  

 Yr un modd, parhawn i gofio am ffrindiau sydd mewn cartrefi gofal – Mr 
Howell Jones (Bryn yr Eglwys); Mr Gwilym Foulkes (Dolwen); Mrs Mair 
Roberts, Mrs Morfudd Davies, a Miss Hannah Alice Jones (Yr Hen Ficerdy); 
Mr Aneurin Evans (Park Lodge); Mrs Eiddwen Jones a Mrs Myra Hughes 
(Maes Elwy); Miss W J Roberts (Yr Hen Ddeondy); Mrs Jane Jones 
(Southern House); a Mr Harold Lloyd (Hafan Gwydir), gan ddiolch am y 
gofal y maent yn ei dderbyn yno.   

 Llongyfarchiadau i Iola Roberts (Llansannan) a Wyn ar enedigaeth merch 
fach. 

 

Darganfod Cristnogaeth 
SYLWCH - Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal yn Festri Cefn Meiriadog ar 
Nos Fercher, Mawrth 9fed am 7.30.  Rhagarweiniad gafwyd y tro diwethaf, 
felly nid yw’n rhy hwyr i chi ymuno.  

 

I ddod 
 Cyfarfod o Christian Viewpoint yng Nghanolfan Gymunedol Bae Cinmel 

nos Lun, Mawrth 14eg am 7.30 yng nghwmni Simon Humphreys, Prif 
Uwch-arolygydd Heddlu Gogledd Cymru.  Mynediad: £3 yn cynnwys 
bwffe.  Mwy o fanylion gan Sarah (870601). 

 Noson Cardiau a Chrefft yng Nghefn Meiriadog, nos Fercher, Mawrth 
16eg am 7.30. 

 Cyfarfod o Bwyllgor Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd  
yn Festri Capel Mawr, Dinbych nos Iau, Ebrill 14eg am 7.30.  

 Gŵyl Gristnogol Llanw yng Nghei Newydd, Ebrill 25ain-29ain.  Mwy o 
wybodaeth ar y wefan: www.llanw.org 

 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 6ed Mawrth 2011 
 

www.dawncymru.org www.eglwysibroaled.com www.llanw.org 

Braidd yn oer ydi hi yma! Ond mae hynny’n golygu nad oes fawr o laswellt 
wedi tyfu ‘dros fy llwybrau i gyd’ wrth ddod i Gymru’n ôl!  

Diolch i chi am eich holl weddïau a’ch ymroddiad i waith yr Arglwydd. Wrth 
edrych yn ôl o bell, mae cymaint i ddiolch i Dduw amdano yma yn y Fro a braf oedd 
gallu dweud yn dda amdanoch wrth  gyfeillion ym Mizoram. Rwy’n edrych ymlaen 
at gael dweud yr hanes wrthych dros yr wythnosau nesa, ond heddiw, wrth imi 
sgwennu hwn, mae pethau eraill ar y gorwel! 

Dyna i chi’r Refferendwm – ‘Ie’ neu ‘Na’ dros Gymru. Tybed beth fydd y 
canlyniad? Byddaf yn gwybod cyn hir, os Duw a’i myn, a bydd cyfnod newydd wedi 
cychwyn yn hanes Cymru un ffordd neu’r llall. A dyna i chi’r babi! Plentyn Aled a 
Tanya. Wrth i mi sgwennu mae’r ddau yn yr Ysbyty yn disgwyl yr enedigaeth ac yn 
profi’r pryder a’r llawenydd sydd ynghlwm wrth yr aros. 

Aros am newidiadau gwleidyddol oedd y genedl Iddewig gynt. Rhywun y 
medrent  bleidleisio ‘Ie’ iddo a rhywun i’w harwain i fod yn genedl gref unwaith eto 
– a’r grym i wneud eu cyfreithiau a’u penderfyniadau eu hunain! Baban ym 
Methlehem ddaru nhw ei gael! Aros yn hir am atebion i’w problemau a rhywun i 
gario baner eu gobeithion a’u llwyddiant, ond cael baban egwan i bob golwg mewn 
stabal ac mewn preseb. Eto, yn hwn, yr oedd ‘holl gyflawnder Duw’ yn trigo a holl 
ogoniant Mab. I Hwn yn unig y rhoddodd Duw ei hun yr enw ‘Iesu’ a ‘Christ’ gan 
mai hwn ddaru Duw ei ethol i fod yn Waredwr ac yn Arglwydd. 

Am beth, neu am bwy ’dan ni’n aros? Mae ein beichiau yn drwm a dwfn, ac 
ychydig, os o gwbl, yw’r rhai sy’n gwybod amdanynt yn llawn ac y byddwn yn gallu 
ymddiried ynddynt i’w cario hefo ni. Mae ein gobeithion hefyd yn gallu bod yn 
uchel a’n dyheadau yn gryfion am well byd i ni ein hunain. Hefo pwy y byddwn yn 
rhannu ein gobeithion dyfnaf? Aros am rhyw newid – dyna ydi hanes y rhan fwyaf 
ohonom. 

Mae Duw yn y gwaith o newid byd. Y Mab a ddaeth i Fethlehem ac i groes 
Calfaria a’r Ysbryd Glân a roddwyd yw cyfryngau y newid. Dyma gryfder Duw yn ein 
newid ni. Cryfder i ‘ddal y pwysau i gyd’ ac i wneud yn fwy rhagorol na’n holl 
freuddwydion o lwyddiant yn y byd yma. 

Yn oedfa’r Fro nos Sul, byddwn yn edrych ar Iesu, “Goleuni’r byd”. Does dim 
yn newid mwy ar dywyllwch y byd na goleuni’r wawr. A does dim a all newid 
tywyllwch ein calon yn fwy na gwaith yr Ysbryd Glân yn y galon a gwaith Iesu ar 
groes y felltith yn ein lle. Wrth i ni wynebu newidiadau mawr ein bywyd personol a 
chenedlaethol, gweddïwn am y newid hwn o’n mewn trwy’r Ysbryd.  

Croeso i chi i oedfaon y dydd a gweddïwn gyda’n gilydd y daw Duw yn agos yn 
ei rym.  
 

'Darganfod Cristnogaeth' yng 
Nghefn Meiriadog yr wythnos 

hon, a hynny nos Fercher. 

http://www.dawncymru.org/
http://www.gofalaethaled.ik.com/
http://www.llanw.org/


 Cyhoeddiadau 
 

Y Fro 

Sul yma  Bydd y cyfarfod cyntaf o’r Dosbarth Derbyn yn cael ei gynnal yn 
Festri Capel Groes o 11.30-12.30. 

 Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr oedfa gan 
Elen Elias, bydd Aneurin yn pregethu a bydd paned i bawb yn dilyn 
yr oedfa. 

Llun  Adnabod Addoli yn y Granar am 8.00 
Mawrth  Cyfarfod i Flaenoriaid y Fro yn Llannefydd am 7.30 i drafod y camau 

nesaf yn y broses o alw gweinidog newydd. 
Mercher  Darganfod Cristnogaeth yn Festri Capel Cefn Meiriadog am 7.30.  

(*Sylwch ar y newid noson a’r lleoliad *) 
 Cyfarfod i aelodau’r Tîm Addoli yn y Granar am 7.30. 
 Pwyllgor Bywyd a Thystiolaeth yr Henaduriaeth yng Nghapel y 

Fron, Dinbych am 7.00. 
 Cyfarfod Chwiorydd Annibynwyr Dyffryn Clwyd yng Nghapel Lôn 

Swan, Dinbych am 7.00 yng nghwmni Gwyn Williams, Hafod Elwy.  
Croeso i’r dynion hefyd. 

Iau  Cyfarfod Plant yn Llannefydd am 3.15. 

 Astudiaeth Feiblaidd dan arweiniad Tom Williams yn Llannefydd am 7.30 
Sul nesaf  Dosbarth Derbyn yn Festri Capel Groes o 11.30-12.30. 

 Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr oedfa gan 
Ben Nuss, bydd Aneurin yn pregethu a bydd paned i bawb yn dilyn 
yr oedfa. 

 

Llanfair a Chefn Meiriadog 

Sul yma  Bydd y Parch Goronwy Prys Owen yn arwain oedfa yn Llanfair am 
10.00 ac yng Nghefn Meiriadog am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yng 
Nghefn Meiriadog am 10.30 ac yn Llanfair am 11.00. 

Sul nesaf  Cynhelir Cyfarfod Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yng Nghefn 
Meiriadog am 10.30 a bydd y Parch John Barnett yn arwain oedfa yn 
Hyfrydle, Llanfair am 3.15.  Bydd yr Ysgol Sul yn Llanfair am 11.00 ac 
yng Nghefn Meiriadog am 2.00. 

 

Llansannan 

Sul yma  Bydd Owain Roberts yn arwain oedfa am 10.00.  Cynhelir Ysgol Sul y 
plant am 10.00 a’r oedolion am 11.10. 

Iau  Cinio’r Jangl am 12.00.  
Sul nesaf  Bydd Aneurin yn arwain oedfa deuluol am 10.00.  Cynhelir Ysgol Sul 

yr oedolion am 11.10. 

Cyhoeddiadau 
 

Saron a Pheniel 
Sul yma  Bydd Aneurin yn arwain oedfa gymun i’r daith yn Saron am 10.00.  

Cynhelir Ysgol Sul yn Saron a Pheniel am 2.00. 
Sul nesaf  Bydd y Parch Bernant Hughes yn arwain oedfa ym Mheniel am 

10.00 a’r Ysgol Sul am 2.00.  Cynhelir Cyfarfod Gweddi Byd Eang y 
Chwiorydd yn Saron am 10.00 a bydd yr Ysgol Sul yn cyd-redeg. 

 

Tanyfron a Nantglyn 

Sul yma  Bydd Mr Owain Roberts yn arwain oedfa yn Nantglyn am 2.00. 
Sul nesaf  Bydd Aneurin yn arwain oedfa yn Nantglyn am 2.00. 

 

Henllan a Groes      
Sul yma  Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Henllan am 2.00.  Cynhelir 

Ysgol Sul yn Henllan a Groes am 10.00. 
Sul nesaf  Bydd Steffan Morris yn arwain oedfa yn Henllan am 10.00 ac yn 

Groes am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn Groes am 10.00 ac yn Henllan 
am 2.00. 

 

Llannefydd a Chefn Berain   
Sul yma  Cynhelir Cyfarfod Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yng Nghefn Berain 

ac yn Llannefydd am 2.00 a bydd yr Ysgol Sul yng Nghefn Berain ac 
yn Llannefydd am 10.00.  

Sul nesaf  Bydd y Parch Hywel Edwards yn arwain oedfa yn Llannefydd am 
10.00 ac yng Nghefn Berain am 2.00.  Bydd Ysgol Sul yng Nghefn 
Berain am 10.00 ac yn Llannefydd am 11.15. 

 

Dalier Sylw 
Dylid danfon unrhyw gyhoeddiadau am yr wythnos i: 

Mair -  mair@eglwysibroaled.com  01745 870632 07900 627536,  neu i 
Aneurin  -   aneurin@eglwysibroaled.com  01745 870618   07775 701102 

erbyn 9.00 nos Fercher fan bellaf. 

 

Eglwysi Bro Aled 
Tystio i efengyl Duw, yn effeithiol ac yn gyfoes, drwy gyfeirio’n holl adnoddau 

i ddyrchafu Iesu, a chyrraedd ein cymunedau 
 


