
Cofion 
 Estynnwn ein cydymdeimlad heddiw â Mrs Glenys Jones, Nan, Llinos ac Eirian 

a gweddill y teulu ym marwolaeth William Jones, Tan Llan, un arall o 
gymeriadau hoffus Llannefydd.  Gwyddom am y gofal arbennig a roddwyd 
iddo ers peth amser, a chyflwynwn y teulu oll yn dyner iawn i ofal Duw heddiw 
wrth iddynt geisio dygymod â’u colled.  Hyderwn y bydd Duw yn gwarchod 
dros y teulu hwn a thros y teuluoedd eraill yn y Fro sy’n galaru am anwyliaid.  
"Da yw'r ARGLWYDD i'r rhai sy'n gobeithio ynddo, i'r rhai sy'n ei geisio." 
(Galarnad 3:25) 

 Bu’n rhaid i Trefor Jones (Cefn Meiriadog) ddychwelyd i Ysbyty Glan Clwyd yn 
ystod yr wythnos ac yno’n parhau hefyd y mae Menna Streeter (Henllan), tra 
bod Heulwen Roberts (Henllan) yn cael gofal yn yr Inffirmari.  Cafodd 
Margaret Jones (Llansannan) ddod adre o’r ysbyty a pharhawn i gofio amdani 
hi ac eraill o’r Ofalaeth sydd heb fod yn dda eu hiechyd y dyddiau hyn.  
Cyflwynwn hwy oll i ofal yr Arglwydd, gan ofyn iddo gysgodi drostynt a thros 
eu hanwyliaid yr un modd.  Hyderwn y byddant oll yn profi daioni'r Arglwydd 
yn eu cynnal yn eu hangen. 

 

Bws Mini i Sasiwn Genhadol Chwiorydd y Gogledd 
Mae bws mini 'Cart y Plwyf' sy’n cario 16 o bobl wedi ei llogi i fynd i’r Sasiwn yn 
Llanidloes ar ddydd Mercher, Mai 2il.  Os oes gennych ddiddordeb i deithio ar y 
bws, cysylltwch â Iona (Ysgrifennydd Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd) 
erbyn Ebrill 19eg, os gwelwch yn dda.  Ei rhif ffôn yw 01824 709712. 
 

Coleg Trefeca 
Mae llety cyfleus a chyfforddus ar gael yng Ngholeg Trefeca yn ystod wythnos 
Sioe Frenhinol Cymru, Gorffennaf 22ain-25ain.  Cysylltwch â’r Coleg (01874 711423) 
am fwy o fanylion. 

 

I ddod 
 Sasiwn Genhadol y Chwiorydd yn cyfarfod yng Nghapel Heol China, 

Llanidloes, dydd Mercher, Mai 2il.   

 Penwythnos ’GWERTHFAWR’ i ferched oed uwchradd yng Ngholeg y Bala, Mai 
4ydd-6ed. Mwy o fanylion trwy ffonio’r Coleg: 01678 520565. 

 Darlith ar William Salesbury - ei gyfnod a'i gyfraniad" yn Llansannan, nos Iau 
Dyrchafael, sef Mai 17eg am 7.30 gyda Dr Iwan Rhys Edgar, Pwllheli yn 
darlithio. Croeso cynnes i bawb. 

 Noson ddwyieithog i athrawon Ysgol Sul, arweinwyr plant a ieuenctid a 
gweithwyr ysgolion nos Fercher, Mai 23ain yng Nghapel Bethesda, Yr 
Wyddgrug am 7.00.   Am fwy o fanylion, ffoniwch Gwyn Rhydderch ar 07979 
860537. 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 15fed Ebrill 2012 
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Welsoch chi’r wennol eto?  Tua’r adeg yma bob blwyddyn byddaf yn cychwyn 

edrych amdani a gwrando am ei thrydar arbennig.  Rhaid cyfaddef i mi weld un y dydd 

o’r blaen uwchben Llannefydd ac roeddwn yn falch iawn o’i gweld. Fe ddaeth ag 

addewid dyddiau gwahanol hefo hi.  Dim ond am ychydig eiliadau y gwelais hi ond 

roedd gwanwyn cyfan yn llenwi’r awyr.  

Dydi hi ddim yn syndod fod Duw wedi gosod cysuron i ni yn ei greadigaeth.  "Mor 

ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear!" (Salm 8)  Ond Salm 84 a gysylltwn ni’n  bennaf 

hefo’r wennol mae’n siŵr: "Aderyn y to a gafodd dŷ, a’r wennol nyth iddi, lle y gesyd ei 

chywion; sef dy allorau Di, O Arglwydd y lluoedd ….."  Y wennol dymhorol, gyflym ei 

hadain, yn dychwelyd pob blwyddyn i nythu yn y deml ochr yn ochr a’r hen aderyn y to 

a fyddai wedi hopian ei fyw a’i fod yng nghysgod yr allor o un pen blwyddyn i’r llall!  

Yn ei greadigaeth hynod y mae Duw yn rhoi lle i’r beunyddiol a’r arbennig.  Yn ei 

deyrnas ysbrydol hefyd y mae’n rhoi i ni fendithion beunyddiol a bendithion arbennig, 

tragwyddol, ochr yn ochr.  “Diolchaf am dy gariad cu yn estyn hyd fy oes” ar un llaw, ac 

yna:  “Diolchaf fwy am Un a fu yn gwaedu ar y groes.” (Emyn 64)   Dyma darddle a 

sicrwydd ein holl gysuron – Iesu ein Harglwydd.  Tybed a welai’r salmydd ei hun yn 

debyg i’r wennol wrth iddo gerdded tua Jerwsalem i ddathlu gŵyl?   Gweld ei hun yn 

mynd a dod yn dymhorol fel y wennol ac yn cenfigennu ynddo’i hun wrth yr aderyn to?  

Tua diwedd y Salm y mae’n dweud y byddai’n well ganddo sefyll wrth y drws yn nhŷ ei 

Dduw na byw yn nhai drygioni, a bod diwrnod yn nhŷ yr Arglwydd yn well ganddo na 

mil o ddyddiau eraill.  Cael aros yng nghwmni Duw bob dydd, fel aderyn y to yn byw ac 

yn bod wrth yr allor, dyna oedd yn ei galon! 

Dywed: “Fy nghalon a’m cnawd a waeddant am y Duw byw…  Gwyn eu byd y rhai sy’n 

trigo yn dy dŷ, yn canu mawl i ti’n wastadol.”  Mae’r un dyhead yn yr emyn yma hefyd: 

Awr o’th bur gymdeithas felys, 

Awr o weld dy ŵyneb-pryd 

Sy’n rhagori fil o weithiau 

Ar bleserau gwag y byd; 

Mi ro’r cwbl am gwmpeini pur fy Nuw!    (Emyn 698) 

 Beth am i ni geisio’r un mesur o ddyhead a hiraeth am gwmpeini ein Duw? 

Wrth gydymdeimlo hefo pawb o’n plith sydd mewn galar a phryder heddiw, ac yn 

enwedig gyda theuluoedd Llannefydd sy’n mynd trwy gyfnod anghyffredin o ddwys, 

gweddïwn am y gras i fedru edrych mewn dyhead a hiraeth gwirioneddol am Dduw, ein 

Noddfa, ein Teml wych ac Arglwydd y Lluoedd!  Edrychwn amdano, clustfeiniwn i 

glywed Ei lais – ac o’i gael, cael ei wanwyn tragwyddol a’i fywyd newydd yn Iesu yn 

llenwi’n calonnau!  

Ceisiadau gweddi i Hafwen (813445) 
neu Celfyn (550274) cyn nos Fawrth, 

os gwelwch yn dda. 

Aneurin 

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


 Cyhoeddiadau 
 

Y Fro 

Sul yma  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. 

Mawrth  Cyfarfod Gweddi'r Fro yn Groes am 7.30. 

Mercher  Adnabod Sei@ i arweinwyr y grwpiau yn y Granar yn Llansannan 

am 8.00. 

Iau  Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd yn cyfarfod yn Festri 

Capel Mawr, Dinbych am 7.30.  Y siaradwr fydd Mr Elfyn Pritchard. 

Sul nesaf  Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr oedfa 

gan Celfyn Williams, bydd Aneurin yn pregethu a bydd paned i 

bawb yn dilyn yr oedfa. 

 

Llanfair a Chefn Meiriadog   
Sul yma 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. 

Sul nesaf Bydd y Parch Goronwy Prys Owen yn arwain oedfa yng Nghefn 

Meiriadog am 10.30 ac yn Llanfair am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn 

Llanfair am 11.00 ac yng Nghefn Meiriadog am 2.00. 

 

Llansannan 

Sul yma Bydd y Parch R W Jones yn arwain oedfa am 10.00 gydag Ysgol Sul y 

plant yn cyd-redeg.  Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10. 

Sul nesaf Bydd Aneurin yn arwain oedfa am 10.00 gydag Ysgol Sul y plant yn 

cyd-redeg.  Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10. 

 

Saron a Pheniel 

Sul yma Bydd Aneurin yn arwain oedfa gymun yn Saron am 10.00.  Cynhelir 

Ysgol Sul ym Mheniel ac yn Saron am 2.00. 

Sul nesaf Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith ym Mheniel am 2.00.  Cynhelir 

Ysgol Sul ym Mheniel a Saron am 10.00. 

 

 

Cyhoeddiadau 
 

Tanyfron a Nantglyn 

Sul yma Bydd y Parch R W Jones yn arwain oedfa yn Nhanyfron 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 gymun i’r daith yn Groes am 2.00.  

Cynhelir Ysgol Sul yn Henllan a Groes am 10.00. 

Sul nesaf Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yn Henllan am 10.00.  Cynhelir 

Ysgol Sul yn Henllan a Groes am 2.00 gyda’r plant yn cyfarfod yn 

Henllan. 

 

Llannefydd a Chefn Berain  
Sul yma 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.  

Sul nesaf Bydd y Parch Hywel Edwards yn arwain oedfa yng Nghefn Berain am 

10.00 ac yn Llannefydd am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn Llannefydd am 

10.00.  Bydd Ysgol Sul y plant yn cyd-redeg â gwasanaeth y bore yng 

Nghefn Berain a’r oedolion am 2.00. 

 

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 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 
 


