
Cofion 
 Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf ag Elwyn Bailey (Llansannan) a’r teulu 

yn dilyn marwolaeth ei frawd ddiwedd yr wythnos hon.  Yn yr un modd, 
cofiwn am eraill o’r Fro sydd wedi cyfarfod â phrofedigaeth yn ystod y 
dyddiau diwethaf.  Cyflwynwn y teuluoedd hyn i ofal yr Arglwydd a 
gweddïwn y byddant oll yn profi nerth a chysur, a thangnefedd cwmni’r 
Arglwydd Iesu.   

 Anfonwn ein cofion heddiw at Beryl Jones (Nantglyn) sydd newydd 
ddechrau ar driniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd, hefyd Doreen Evans (Tanyfron) 
sydd yn Ysbyty Glan Clwyd yn dilyn llawdriniaeth yr wythnos ddiwethaf.  
Parhawn i gofio hefyd am Amy Evans (Llanfair) yn dilyn ei llawdriniaeth 
hithau yn Ysbyty Maelor, ac am Meirion Evans (Henllan) sy’n parhau yn yr 
Inffirmari.   Treuliodd Bob Davies (Llanfair) ychydig ddyddiau yn yr ysbyty 
hefyd ond da deall ei fod wedi cael dychwelyd yn ôl i’r cartref erbyn hyn.  
Cofiwn hefyd am eraill o’n plith sydd heb fod cystal eu hiechyd ar hyn o bryd.  
Cyflwynwn hwy oll i ofal tyner ein Duw a gweddïwn y byddant yn cael eu 
gwarchod a’u cynnal dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf hyn ac y byddant 
yn profi adferiad iechyd buan iawn. 

 

"A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn eich 

plith, yn llawn gras a gwirionedd."   Ioan 1:14 
 

I ddod 
 Oedfa Bore Nadolig i’r Fro yng Nghapel y Groes am 9.30. 

 Taith gerdded yn ardal Cefn Meiriadog bore Iau, Rhagfyr 27ain.  Pawb i 
gyfarfod ym maes parcio Capel Cefn Meiriadog am 10.30.  Dewch â chinio 
hefo chi – bydd paned ar gael yn y Festri. 

 Swper Nadolig Adnabod yn Festri Llansannan nos Wener, Rhagfyr 28ain am 
7.30.  Mwy o fanylion i ddilyn. 

 Oedfa i’r Fro bore Sul, Rhagfyr 30ain am 10.00 yng Nghapel Peniel. 

 Darlithoedd DAWN Cymru dydd Sadwrn, Ionawr 5ed.  

 Penwythnos plant Gofalaeth Bro Aled yng Ngholeg y Bala, Ionawr 25ain-
27ain.  Mwy o fanylion yn y flwyddyn newydd. 

 Llanw - Cynhelir Llanw 13 yn Ninbych y Pysgod yn Sir Benfro rhwng 1af-5ed 
Ebrill 2013.  Mae croeso i bawb - plant, teuluoedd, myfyrwyr, parau a phobl 
sengl o bob oed! Mae manylion y siaradwyr a sut mae archebu lle ar y 
wefan www.llanw.org.   Fe fyddai'n wych petasai modd i chi archebu a thalu 
mor fuan â phosib gan fod angen talu am y carafannau fisoedd ymlaen llaw. 

 
 
 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 16eg Rhagfyr 2012 
 

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

 

Ar drothwy’r Nadolig daw rhyw arwyddocâd newydd i’r sêr rhywsut.  Fe fydda i’n 
meddwl yn aml am y doethion – y sêr ddewiniaid yn cychwyn allan ar eu taith.  Y fath 
wefr!  Roeddent yn sicr o’u ffeithiau – “Gwelsom ei seren Ef yn y dwyrain” meddent 
heb amheuaeth o gwbl wrth Herod. Roeddent yn sicr fod brenin newydd wedi ei eni! 

Trist oedd y newydd am farwolaeth Syr Patrick Moore, un a dreuliodd ei oes yn 
dilyn y sêr.  Roedd wedi llwyddo i wneud map o’r lleuad pan oedd yn ifanc iawn ac 
ni pheidiodd ei ddiddordeb heintus.  Tybed a ddaeth i adnabod y Crewr? Tybed a 
gafodd y wefr o blygu wrth ei grud?  Tybed a gafodd y wefr o weld y Brenin ar ben 
y daith fel y cafodd y doethion filoedd o flynyddoedd yn ôl? 

Gwneud i mi deimlo’n fach iawn y mae’r sêr.  Fedrai ddim ond syllu a rhyfeddu. 
Teimlo’n fach, a theimlo weithiau nad ydi fy mywyd i yn cyfri rhyw lawer.  Teimlo 
nad ydw i’n neb wyneb yn wyneb â’r bydysawd rhyfeddol ac anferth yma.  Fel ’na y 
bydda i’n teimlo beth bynnag ond diolch fyth, mae’r Beibl yn dysgu mai’r un Duw a 
greodd y sêr sydd wedi ein creu ni a’i fod yn ein caru ac yn ein hadnabod. 

Os ddaru’r doethion deimlo’n fychan wrth edrych ar y sêr, sut deimlad oedd hi 
tybed i ddod wyneb yn wyneb â’u Creawdwr?  Mae yna rhyw arswyd sanctaidd o 
fod ym mhresenoldeb Iesu, Brenin Tragwyddoldeb. 

Yr hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud ydi fod Iesu, yn ei fawredd, yn ein caru.  Y Brenin 
sydd yn ein caru, Duw ei hun, neb llai, sydd yn ein cyfri’n bwysig yn ei olwg.  Gan 
gymaint ei gariad, cafodd ei eni er mwyn gallu dioddef a marw yn ein lle. “Daeth y Gair 
yn gnawd” yw neges y Nadolig. “Ganwyd i chwi heddiw Geidwad, Crist yr Arglwydd!” 
Mae’r Arglwydd sydd wedi creu y sêr wedi ei eni’n dlawd er ein mwyn, wedi marw yn 
ein lle, ac wedi ei atgyfodi hefyd i dorri grym teyrnasiad marwolaeth drosom ni. Aeth 
yn ôl at Dduw i’w ogoniant ac y mae yno yn gweddïo drosom pob awr.  

Fe fydd pawb ohonom yn cofio’n anwyliaid eleni wrth fwrdd y Nadolig, rhai yn 
wynebu’r golled am y tro cyntaf, eraill yn edrych yn ôl dros ysgwydd y blynyddoedd. 
Ar adegau fel hyn y mae cofio fod ein profiadau oll yn cyfri gan Dduw a bod gennym 
y fath Waredwr gogoneddus yn destun diolch dwfn iawn.  Mae’n rhaid ein bod yn 
cyfri yng ngolwg Duw.  Gwnaeth hyn i gyd er ein mwyn. Diolch iddo!  

Dathlwn yr hanes cyfan eleni, y paratoi yn nhragwyddoldeb ac o dan yr Hen 
Destament, yna Bethlehem, Nasareth, Galilea, Calfaria, y bedd gwag, mynydd yr 
Olewydd, Pentecost yr oruwch ystafell, gogoneddiad y nefoedd, gosod ei elynion 
yn droedfainc i’w draed, eiriolaeth yr eiliad hon ac am byth.  Syrthiwn wrth draed 
ein Brenin.  Addolwn Ef, Iesu, fel y gwnaeth y doethion, gan gredu ynddo, a chredu 
iddo ddod i’n symud ninnau bob un o dywyllwch i oleuni ei deyrnas dragwyddol. 
‘Mae E’n ddigon – y tragwyddol fywyd yw!’ 

Aneurin 

Cofiwch am y 
Gwasanaeth Carolau a Phlygain 
 yn Llansannan heno am 6.00. 

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


 Cyhoeddiadau 
 

Y Fro 

Sul yma  Cynhelir Gwasanaeth Carolau a Phlygain i’r Fro yn Llansannan am 
6.00 a bydd Aneurin yn agor y Gair inni.  Bydd paned a mins pei yn 
dilyn yr oedfa.  Croeso cynnes i bawb. 

Llun  CAP (Grŵp genod bl. 7-11) yn y Granar yn Llansannan am 4.30. 
Mawrth  Cyfarfod Gweddi'r Fro yn Groes am 7.30.  
Iau  Cyfarfod Plant yn Llannefydd am 3.15. 
Gwener  Cyfarfod Plant yn Ysgol Pant Pastynog o 3.00-4.30. 

 Swper Nadolig C.I.C. (dillad gorau!) yn Llansannan rhwng 7.30 a 
9.15.  

Sul nesaf  Ni fydd Oedfa i’r Fro heno, ond cynhelir oedfa i’r Fro bore 
Nadolig yng Nghapel y Groes am 9.30 ac yng Nghapel Peniel 
bore Sul, Rhagfyr 30ain am 10.00.  Croeso cynnes i bawb! 

 

Llanfair a Chefn Meiriadog 

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

Gwener Cynhelir Parti Nadolig Capel Cefn Meiriadog yn y Festri am 7.00. 
Sul nesaf Cynhelir Gwasanaeth Nadolig yng Nghapel Cefn Meiriadog am 10.30 

a bydd paned i ddilyn. 
Bydd Gwasanaeth Nadolig teuluol yn Neuadd Goffa Llanfair am 
11.00, a bydd Parti Nadolig yn dilyn. 

 

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

Cynhelir Ysgol Sul yn Groes a Henllan am 10.00. 
Sul nesaf Bydd Gwasanaeth Nadolig yn Groes am 10.30, a bydd Parti Nadolig i 

ddilyn yn y Festri.  Bydd Ysgol Sul yn Henllan am 10.00 a chynhelir 
Gwasanaeth Nadolig am 2.00. 

 

Llannefydd a Chefn Berain    
Sul yma Bydd Rhodri yn arwain oedfa deuluol i’r daith yn Llannefydd am 

10.00.  Cynhelir Ysgol Sul yng Nghefn Berain am 11.15. 
Sul nesaf Cynhelir Gwasanaeth Nadolig yng Nghefn Berain am 10.30 a bydd y 

Parti Nadolig yn dilyn.   
Bydd Gwasanaeth Nadolig gan blant yr Ysgol Sul yn Llannefydd am 
11.00 a bydd Parti Nadolig i ddilyn yn y Neuadd.  Yna am 6.30, bydd 
Gwasanaeth Carolau yn Eglwys Llannefydd.   

 

Cyhoeddiadau 
 

Llansannan 

Sul yma Bydd Elinor yn arwain oedfa am 10.00 ac fe fydd Ysgol Sul y plant yn 
cydredeg.  Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10. 

Llun "Awn i Fethlem" – Gwasanaeth Carolau’r Gymdeithas yn Eglwys 
Sant Sannan am 7.30. 

Mawrth Cinio Nadolig Jangl am 12.00.  
Sul nesaf Bydd Gwasanaeth Nadolig Ysgol Sul yr oedolion yn y Festri ac 

ymarfer i’r plant yn y capel am 10.00.  Bydd Gwasanaeth Nadolig y 
plant yn y capel am 2.00 gydag Aneurin yn rhoi anerchiad, a bydd y 
Parti Nadolig yn dilyn yn y Festri. 

 

Tanyfron a Nantglyn 

Sul yma Bydd Elinor yn arwain oedfa i’r daith yn Nhanyfron am 2.00. 
Sul nesaf Bydd Gwasanaeth Nadolig (Nantglyn a Thanyfron) yng Nghapel 

Nantglyn am 2.00. 
Rhag-
hysbys 

Ceir oedfa gymun ar 6ed Ionawr 2013, ac fe fydd yr eglwys yn 
Nantglyn yn gofyn barn yr aelodau ynglŷn ag a ddylid ethol mwy o 
flaenoriaid.   

 

Saron a Pheniel 

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

Sul nesaf Cynhelir Gwasanaeth Nadolig y plant yn Saron am 10.30 a bydd 
cyfeillion Capel Peniel hefyd yn ymuno yn y gwasanaeth.  Bydd 
paned a mins pei yn dilyn y gwasanaeth a Sion Corn yn ymweld.  
Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel 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 
 


