
Cofion 
 Mae’n cydymdeimlad llwyraf gyda Sioned a Bryn, Jacob, Morgan, Ianto, Mali, 

Eban a’r teulu oll yn eu profedigaeth ddisymwth o golli Twm.  Diolchwn am ei 
fywyd, a gweddïwn y bydd y teulu a’r llu cyfeillion a oedd ganddo yn cael eu 
cysuro gan yr Arglwydd ei hun. 

 Cofiwn yn annwyl hefyd am Thomas Evans (Llanfair) a Dilys Owens (Cefn 
Meiriadog) yn Ysbyty Glan Clwyd, a William Jones (Llannefydd) a Thomas 
Hughes (Saron) sy’n parhau i dderbyn gofal yn yr Inffirmari.  Cofiwn amdanynt 
a’u teuluoedd oll.    

 Anfonwn ein dymuniadau gorau am wellhad buan hefyd i John Williams 
(Llannefydd) sydd wedi cael triniaeth llygad ac i Emlyn Davies (Tanyfron) sydd 
bellach wedi dod adre o’r ysbyty.  Da deall eu bod yn cryfhau. 

 

 

Ffarwelio 
Mae’r cyfarfod i ffarwelio a gweddïo dros y Parch Meirion Morris wedi cael ei ail-

drefnu ar gyfer nos Sul, Ionawr 30ain am 6.00 yn Llansannan.   
 

Dosbarth derbyn – diddordeb? 
Mae’n fwriad gennym gynnal dosbarth derbyn ar gyfer y rhai sy’n dymuno dod yn 
gyflawn aelodau o unrhyw un o gapeli’r Fro. Os ydych yn barod i ymateb yna 
cysylltwch hefo Aneurin (07775 701102) neu Mair  (870632) cyn diwedd y mis ac fe 
drefnir yr amser fydd fwyaf cyfleus. Bydd angen mynychu cyfres o ddeg dosbarth. 

 

I ddod 
 Cwrs Ieuenctid yng Ngholeg y Bala o Ionawr 28ain-30ain.   Mwy o fanylion gan 

Sarah (870601) neu trwy ffonio’r Coleg (01678 520565). 

 Cyfarfod Chwiorydd Eglwysi Bro Aled yng Nghapel Groes ar nos Fawrth, 
Chwefror 1af am 7.30 gyda Sarah Morris yn annerch. 

 
 

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

i ddyrchafu Iesu, a chyrraedd ein cymunedau 
 
 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 16eg Ionawr 2011 
 

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

Mewn cyfnod pryd y mae cymaint o sôn am lifogydd a stormydd anghyffredin 
yn Awstralia a mannau pell, daeth storm enfawr profedigaeth i daro teulu 
annwyl Bryn Bugad yn ddirybudd dydd Sadwrn diwethaf gan ysgwyd y fro 
gyfan. Ym marwolaeth Twm mae’r teulu wedi colli mab hynaf a brawd annwyl 
eithriadol, ŵyr caredig, nai a chefnder llawn asbri. Mae ein cydymdeimlad 
llwyraf hefo’r teulu a’i ffrindiau oll yn eu colled a chyflwynwn hwy eto heddiw i 
ofal yr Arglwydd ac i nerth ei gynhaliaeth Ef. Ni fydd y bwlch ar eu haelwyd 
ddim llai er i’r dyddiau a’r wythnosau basio, ac fe fydd yr atgofion yn parhau yn 
felys-chwerw. Ond, yn y cofio, hyderwn y bydd yr Arglwydd yn cysuro, yn 
sancteiddio pob diolchgarwch ac yn rhoi gobaith ei ras i bob un o’r teulu a’i 
rodd o heddwch ym mhob calon. 
Calon fawr oedd gan Twm a chalon a ddaeth, trwy ras, i adnabod Iesu. Calon 
fawr na fedrai ei chuddio – byddai’n byrlymu yn ei sgyrsiau ac ‘roedd yn frwd 
ei freuddwydion. Rhoddodd ei fryd a’i obeithion am gael mynd i Seland 
Newydd a bu’n sôn am hynny gyda’i deulu ychydig oriau cyn iddo fynd i’r daith 
na ddychmygai ef na’r un ohonom y byddai yn ei wynebu mor fuan. Ond llwybr 
at ei Arglwydd oedd hwnnw. Llwybr, trwy’r holl beryglon, ac er mor fyr ei hyd, 
a ddaeth ag ef at yr un a’i carodd ac a fu farw drosto ar groes.  
Pob tro y byddwn yn ei ddarllen, mae’r Beibl yn ein hatgoffa bod Duw wedi 
cymryd marwolaeth a’i holl erchyllterau o ddifri. Mae’n gwybod pa mor fawr 
yw’r gelyn yma a pha mor wan ydan ni wrth ei ochr. Mae’n gwybod beth yw 
grym marwolaeth a beth yw ofn marwolaeth. Deliodd yn llawn hefo hynny 
trwy farw ei hun yn ein lle ac atgyfodi mewn buddugoliaeth. Ein braint ni eto 
heddiw yw cyhoeddi, yng nghanol y storm a phan mae’r dyfroedd fel petaent 
am gael y gore arnom, fod yr Iesu’n fyw a’i fod yn gallu cydymdeimlo’n llawn 
hefo ni. Y mae’n gallu dod at bawb sy’n galw arno ac y mae’n gadarn i iachau 
(Eseia 63). Yn ein hoedfaon heddiw, beth am i ninnau fod yn fwy taer ein 
gweddïau a gan fod ein dyddiau ninnau hefyd wedi eu rhifo,  brysiwn at yr 
Hwn sydd yn ein caru yn fwy ffyddiog ein disgwyliadau ohono. 
“ ......yr oedd yn rhaid iddo (Crist), ym mhob peth, gael ei wneud yn debyg 
i’w frodyr, er mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon, gerbron 
Duw, i sicrhau puredigaeth pechodau’r bobl. Oherwydd, am iddo ef ei hun 
ddioddef dan brawf, y mae’n gallu cynorthwyo’r rhai sydd yn cael eu profi.” 
Hebreaid 2: 17,18 

“..nid ydym hyd yma yn gweld pob 
peth wedi ei ddarostwng iddo. Ond 
yr ydym yn gweld IESU.” Heb 2: 8-9 

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, 
bydd Aneurin yn pregethu a bydd paned i bawb yn dilyn yr oedfa. 

Llun Grwpiau Adnabod Aneurin ac Elen yn cyfarfod am 8.00 

Mawrth Cyfarfod Gweddi'r Fro yn Groes am 7.30 

Mercher Adnabod Sei@ - cyfarfod i bobl ifanc oed uwchradd yn Nhan y Graig 
am 7.30 

Iau Cyfarfod Plant yn Llannefydd am 3.15. 

Henaduriaeth Dyffryn Clwyd yn cyfarfod yng Nghapel y Dyffryn, 
Llandyrnog am 6.00. 

Sadwrn Darlithoedd DAWN Cymru yng Ngholeg y Bala. Mwy o fanylion ar y 
wefan.   

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

 

Llanfair a Chefn Meiriadog 

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

Sul nesaf Bydd y Parch Meurig Dodd 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. 

 

Llansannan 

Sul yma Bydd Dr Owain Edwards, Coleg y Bala yn arwain oedfa deuluol am 10.00 
ac felly, ni fydd Ysgol Sul i’r plant.  Cynhelir Ysgol Sul i’r oedolion am 11.10. 

Llun Cymdeithas Llansannan yn y Festri am 7.30 gyda Eurgain ac Eiddwen 
yn rhannu hanes eu taith i Oberammergau. 

Mercher Cyfarfod Blynyddol Eglwys Unedig Llansannan am 7.00. 

Iau Cinio Jangl am 12.00. 

Sul nesaf Bydd Meirion yn arwain oedfa yn Llansannan am 10.00.  Cynhelir 
Ysgol Sul y plant am 10.00 a’r oedolion am 11.10. 

Cyhoeddiadau 
 

Saron a Pheniel 

Sul yma Bydd Steffan Morris yn arwain oedfa i’r daith yn Saron am 2.00.  
Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel a Saron am 10.00. 

Sul nesaf Bydd Aneurin yn arwain oedfa’r daith ym Mheniel am 2.00.  Cynhelir 
Ysgol Sul yn Saron a Pheniel am 10.00. 

 

Tanyfron a Nantglyn 

Sul yma Cynhelir Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn yn Nantglyn am 2.00. 

Sul nesaf Bydd Meirion yn arwain oedfa’r daith yn Nhanyfron am 2.00. 

 

Henllan a Groes 

Sul yma Bydd Steffan Morris yn arwain oedfa yn Groes am 10.00 a bydd Cyfarfod 
Gweddi yn Henllan am 10.00.  Bydd Ysgol Sul yn Groes a Henllan am 2.00 
gyda phlant y ddwy eglwys yn cyfarfod yn Groes. 

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

 

Llannefydd a Chefn Berain 

Sul yma Bydd Aneurin yn arwain oedfa’r daith yn Llannefydd am 2.00.  
Cynhelir Ysgol Sul yn Llannefydd a Chefn Berain am 10.00.   

Iau Ceir cyfarfod o’r Gymdeithas Lenyddol yng Nghefn Berain am 7.00 
yng nghwmni Cymdeithas Capel Trefnant. 

Sul nesaf Bydd Mr John Hughes 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. 

 
 


