
Cofion 
 Estynnwn ein cydymdeimlad heddiw â theulu y ddiweddar Mrs Jane Jones, 

Mwdwl Eithin gynt (Llansannan) yn eu profedigaeth.  Roedd Mrs Jones yn un o 
aelodau hynaf yr ofalaeth, ac roedd ei gwên a’i chroeso bob amser yn ei 
gwneud yn bleser cwrdd â hi.  Cyflwynwn y teulu oll i ofal Duw, gan hyderu y 
cânt adnabod ei heddwch a’i dangnefedd. 

 Anfonwn ein cofion at Mrs Mair Owen (Llanfair) yn dilyn llawdriniaeth yn 
Ysbyty Glan Clwyd yn ystod yr wythnos.  Gweddïwn y bydd y driniaeth yn 
rhwyddhau  bywyd iddi ac y bydd y dyddiau nesaf yn rhai lle y bydd yn cryfhau 
ac yn adnabod agosrwydd yr Arglwydd. 

 Yn dilyn anffawd, mae Peter Jones (Groes) yn yr Inffirmari, ac yno hefyd y mae 
Mrs Menna Streeter (Henllan), tra bod Elfed Davies (Saron) yn parhau yn 
Ysbyty Glan Clwyd.  Diolchwn am y gofal y mae’r tri’n ei dderbyn a gweddïwn y 
byddant hwy, ac eraill o’r Fro sydd heb fod cystal eu hiechyd y dyddiau hyn, yn  
profi cysur a nerth yr Arglwydd yn eu cynnal a’u diogelu. 

 Llongyfarchiadau i Mrs Ceinlys Jones, Penrhwylfa  (Llansannan) ar ddathlu 
pen-blwydd arbennig yn ystod yr wythnos. 

 

Galw Gweinidog 
Llawenydd yw cael eich hysbysu fod y Pwyllgor Bugeiliol yn gytûn yn eu dymuniad 
i alw’r Parch. O. Aneurin Owen yn weinidog ar Eglwysi Bro Aled i olynu’r Parch. 
Meirion Morris.  Mae Aneurin wedi datgan ei barodrwydd i’w enw gael ei roi 
gerbron yr eglwysi, ac felly, ar ddydd Sul, Mai 29ain, bydd cynrychiolwyr o’r 
Henaduriaeth yn ymweld â phob eglwys sy’n perthyn i’r Ofalaeth Fro i ofyn, trwy 
bleidlais gudd, a yw’r aelodau yn bleidiol i alw Aneurin Owen yn weinidog ar yr 
eglwysi hyn.  Byddwn hefyd angen cadarnhad yr Henaduriaeth cyn y bydd y 
penderfyniad yn swyddogol.  Derbyniwch yr hysbysiad hwn felly, os gwelwch yn 
dda, fel rhybudd o’r bleidlais. 

 

I ddod 
• Darganfod Cristnogaeth yn Festri Cefn Meiriadog nos Fercher, Mai 25ain am 7.30. 
 Bydd Martyn Geraint yn dod draw i’r Fro i oedfa’r bore ein Sul  eleni 

a gynhelir ar Orffennaf 3ydd yn Llansannan.  Mwy o fanylion i ddilyn. 

 Bydd y cwrs Souled Out, sydd ar gyfer ieuenctid hŷn, yn cael ei gynnal yng 
Ngholeg y Bala, Awst 12fed-19fed.  Mae’r Henaduriaeth yn cynnig cymhorthdal 
o hyd at 25% i bob unigolyn sydd am fynd ar y cwrs.  I dderbyn y cymhorthdal, 
cysylltwch â Mair (870632) mor fuan â phosibl, os gwelwch yn dda. 

 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 15fed Mai 2011 
 

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

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Diolchwn am gael gweld diwrnod newydd 
– a hwnnw’n ddiwrnod o ras ein Duw! A ninnau’n closio at Ŵyl y Pentecost, ein 
gweddi yw am gael profi presenoldeb yr Ysbryd fwy fwy yn ein haddoliad ac yn ein 
calonnau ac iddo ogoneddu Crist yn ein plith fel yr haedda Crist gael ei ogoneddu! 
Dyma’r un sydd wedi ein caru ‘i’r eithaf’! Pwy arall a’n carodd fel hyn? Gweddïwn yn 
daer felly am i’r Ysbryd ddangos Crist i ni ac iddo fendithio’r Gair heddiw wrth i ni 
wrando gyda’n gilydd. 

Dwi am gymryd y cyfle heddiw yn Llais Bro Aled i ddiolch i bawb sy’n cefnogi’r 
Ysgolion Sul yn y Fro. Mae gennyf feddwl mawr o’r Ysgol Sul, fel sydd gan lawer 
ohonoch, mi wn. Does dim dwywaith na chafodd yr Ysgol Sul ei defnyddio yn 
helaeth gan Dduw dros y blynyddoedd gan ddod â’r Beibl ar gof a chadw nifer fawr 
o genedlaethau. Mi fedrwn bellach gael hyd i bob math o wybodaeth am bob math 
o bethau mewn eiliad trwy gyfrwng y we fyd eang ac mae’n bosibl cael y 
Testament Newydd o Beibl.net ar eich ffon symudol erbyn hyn hefyd!  Ond 
cyfraniad mawr yr Ysgol Sul, hyd y gwela i, ydi iddi fod yn gyfrwng i ni ddysgu 
darnau o’r Beibl ar ein cof. Bydd y rhai hynaf ohonoch yn cofio’n dda am y dasg o 
ddysgu penodau cyfan ar gyfer rhyw arholiad neu gyfarfod – ac mae’r bennod 
honno yn dal gennych yn eich cof ac yn ffynhonnell ddibaid o gysur a diddanwch 
wrth i chi ei hailadrodd. 

Un o’r cymwynasau gorau y medrwn ei gynnig fel eglwys yw dysgu gair Duw i 
bob cenhedlaeth. Mae’n braf iawn cael dathlu llwyddiant cynifer o blant yn y 
Gwaith Cwrs a osodwyd gan yr Henaduriaeth eleni a’r hwyl fydd yn y cyfarfod nos 
Wener. Diolchwn am y rhai sy’n dysgu’r plant a’r oedolion yn yr Ysgolion Sul a’u 
codi yn ein gweddïau o ddiolchgarwch i Dduw.  

Rydym yn deall hefyd ei bod yn angenrheidiol, cyn y daw bywyd i’r adnodau, i’r 
Ysbryd Glân ddod i fywhau y Gair.  Mae’n ddiddorol fod Iesu yn dweud hyn wrth y 
disgyblion sef mai’r Ysbryd fydd “yn dwyn ar gof” y geiriau yr oedd o wedi eu 
llefaru wrthynt ac y byddai’r Ysbryd yn “arwain i bob gwirionedd” (Ioan 14 :26). 

Rhaid cael yr Ysbryd i fywhau geiriau Crist. Dim ond o dan oleuni’r Ysbryd y 
bydd yr adnodau yn dod yn llawn ystyr a bywyd ond mae Duw wedi addo rhoi ei 
Ysbryd i’r pwrpas yma ac y mae eiriolaeth Crist o’n plaid hefyd(Ioan14: 16).  Dyma 
ydi ewyllys Duw ar ein cyfer  - bywhau ei Air ynom fel hedyn anllygredig i’n haileni! 
(1Pedr 1: 23). Gair Duw yn cael lle yn nhir ffrwythlon ein calon ac yn creu cynhaeaf 
bywiol o ffydd a chariad ac ymgysegriad i Dduw.  

Y digwyddiad mawr nesa yng nghalendr yr Ysgol Sul yw’r oedfa yng nghwmni 

Martyn Geraint ar y Sul  .  Gwnewch nodyn – 3ydd o Orffennaf yn Llansannan 

am 10.30 y bore!   

Ceisiadau gweddi i Celfyn (550274) 
neu Hafwen (813445) cyn nos 
Fawrth, os gwelwch yn dda. 

 

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 Huw Tan y Graig, bydd Aneurin yn pregethu a bydd paned i 
bawb yn dilyn yr oedfa. 

Llun  CAP (Grŵp genod blynyddoedd 7-11) yn y Granar yn Llansannan 
am 4.30. 

 Grwpiau Adnabod Aneurin, Elen a Mair yn cyfarfod am 8.00. 
Mawrth  Cyfarfod Gweddi'r Fro yn Groes am 7.30. 
Mercher  Cwrs i Flaenoriaid ac Aelodau Eglwysi’r Henaduriaeth yn 

Nhrefnant am 7.00 - y trydydd yn y gyfres o chwech sesiwn i helpu 
pobl i baratoi deunydd ar gyfer arwain Addoliad. 

Iau  Cyfarfod i aelodau’r Grŵp Gwasanaethu yn Llannefydd am 7.30. 
Sul nesaf  Cynhelir Oedfa'r Fro gyda chyfeiriad at waith Cymorth Cristnogol 

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

Sul nesaf  Bydd Mrs Helen Wyn Jones yn arwain oedfa yng Nghefn 
Meiriadog am 10.30 ac yn Llanfair am 2.00.  Bydd Ysgol Sul yn 
Llanfair am 11.00 ac yng Nghefn Meiriadog am 2.00. 

 

Saron a Pheniel 
Sul yma  Cynhelir Sasiwn y Plant yn Nantglyn am 2.00 gyda Mrs Vera Savage 

yn arwain.  Bydd y casgliad yn mynd i Hosbis San Cyndeyrn. 
Sul nesaf  Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Saron am 10.00.  

Cynhelir yr Ysgol Sul ym Mheniel a Saron am 2.00. 

 

Henllan a Groes      
Sul yma  Cynhelir Sasiwn y Plant yn Nantglyn am 2.00 gyda Mrs Vera 

Savage yn arwain.  Bydd y casgliad yn mynd i Hosbis San 
Cyndeyrn.  Bydd Ysgol Sul yn Henllan a Groes am 10.00. 

Sul nesaf  Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Groes am 2.00.  Cynhelir 
Ysgol Sul yn Groes a Henllan am 10.00. 

Cyhoeddiadau 
 

Llansannan 

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

Mawrth  Cinio’r Jangl am 12.00.  
Sul nesaf  Cynhelir Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn yr Eglwys am 11.00 a 

bydd cyfeiriad at waith Cymorth Cristnogol yn Oedfa’r Fro am 
6.00 yng Nghapel Coffa Henry Rees. 

 

Tanyfron a Nantglyn 

Sul yma  Cynhelir Sasiwn y Plant yn Nantglyn am 2.00 gyda Mrs Vera Savage 
yn arwain.  Bydd y casgliad yn mynd i Hosbis San Cyndeyrn. 

 Bydd Elinor Owen yn arwain oedfa yn Nhanyfron am 2.00. 
Sul nesaf  Ni fydd oedfa yn Nantglyn nac yn Nhanyfron, ond bydd croeso i 

bawb ymuno mewn oedfa yn un o’r capeli eraill. 

 

Llannefydd a Chefn Berain 

Sul yma  Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yng Nghefn Berain am 
10.00 a’r Ysgol Sul yn cydredeg.  Cynhelir Ysgol Sul yn Llannefydd 
am 11.15.   

Sul nesaf  Bydd y Parch Euros Wyn Jones yn arwain oedfa i’r daith yng 
Nghefn Berain am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn Llannefydd a Chefn 
Berain am 10.00.  

 

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 
 


