Cofion a Chyfarchion
Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf heddiw â Glenys Jones (Peniel) a
gweddill y teulu yn dilyn marwolaeth ei chwaer, Enid, a hefyd Elwyn a Barbara
Williams (Henllan) a’r teulu ym marwolaeth eu mab, Brynle. Gweddïwn y
byddant oll yn adnabod cysur cwmni’r Arglwydd Iesu a’i dangnefedd dros y
dyddiau a’r wythnosau nesaf.
Cofiwn hefyd am y cleifion yn ein plith. Yn Ysbyty Glan Clwyd y mae Myra
Hughes ac Aneurin Evans (Saron) ac mae Morfydd Roberts (Llannefydd)
bellach yn Ysbyty Rhuthun. Cyflwynwn hwy, a sawl un arall o’r Ofalaeth sydd
heb fod yn dda eu hiechyd, i ofal yr Arglwydd gan hyderu eu bod yn profi
agosrwydd yr Arglwydd yn eu cynnal yn eu hangen. Cofiwn hefyd am eu
teuluoedd, gan ddiolch am eu gofal a’u hymroddiad hwythau.
Mae eraill o’r Fro ynghanol amrywiol dreialon bywyd, a phery’r rhain yn ein
gweddïau'r un modd.
Llongyfarchiadau i Johnny Roberts (Llansannan) a fydd yn dathlu pen-blwydd
arbennig yr wythnos hon. Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau iddo ef a
Dorothy ar achlysur eu priodas aur yn ddiweddar hefyd.

I ddod
Cyfarfod i aelodau’r Grŵp Eiddo yn Festri Capel Cefn Meiriadog nos Iau,
Mehefin 28ain am 8.00.
Adnabod DAWN - y sesiynau dilynol yn y gyfres i feithrin arweinwyr lleol ar
Orffennaf 3ydd a’r 17eg.
Cwrs Ieuenctid (Blwyddyn 7-11) yng Ngholeg y Bala Gorffennaf 30ain - Awst
3ydd. Cysylltwch â’r coleg am fwy o fanylion ac i archebu lle (01678 520565).
Gweler isod am y gostyngiadau.
Anrhefn Awst (8-12 oed) yng Ngholeg y Bala Awst 13eg – 16eg. Cysylltwch â’r
coleg am fwy o fanylion ac i archebu lle (01678 520565). Gweler isod am y
gostyngiadau.
Souled Out (15+, myfyrwyr ac oedolion ifanc) yng Ngholeg y Bala, Awst 18fed
– 24ain. Cysylltwch â’r coleg am fwy o fanylion ac i archebu lle (01678
520565). Gweler isod am y gostyngiadau.
Bydd gostyngiad o £10 i bob un (hyd at 18 oed) o’r Ofalaeth fydd yn mynychu un
o’r cyrsiau uchod yng Ngholeg y Bala. (Os bydd y coffrau’n caniatau, mae’n bosib
y gall yr Henaduriaeth hefyd gynnig gostyngiad o £10 yr un.) Cysylltwch â Mair
ynglŷn â’r gostyngiadau (870632).

Eglwysi Bro Aled
Tystio i efengyl Duw, yn effeithiol ac yn gyfoes, drwy gyfeirio’n holl adnoddau
i ddyrchafu Iesu, a chyrraedd ein cymunedau
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Beth am gefnogi ieuenctid CIC fydd yn cadw’n
effro nos Wener yn eu hymdrech i godi arian
at Apêl Argyfwng Bwyd Gorllewin Affrica?

www.eglwysibroaled.com

www.llanw.org

Croeso i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Gweddïwn y bydd yr Ysbryd Glân
yn gweithredu’n rymus yn ein plith, ac y byddwn ninnau’n barod i ymateb mewn
mawl a diolchgarwch i’r unig Un sy’n haeddu’r clod i gyd!
Un o’r pethau sydd yn cynyddu yn ein bywydau bob dydd yw’r angen am
gyfrinair (password) neu rifau diogelwch arbennig ar gyfer sicrhau ein bod yn cael
mynediad at gyfrifon, arian, ayyb. Os oes gennych nifer o gyfrifon e-bost, neu os
ydych yn aelod o amrywiol gyrff, neu’n gwneud llawer o siopa ar y we, mae’n eithaf
tebygol fod angen nifer fawr o gyfrineiriau personol arnoch. Wrth gwrs, does yna
ddim llawer o broblem os ydych chi’n defnyddio’r un cyfrinair ar gyfer popeth –
dylech allu cofio hwnnw’n eithaf hawdd (er bod hynny’n beth eithaf peryglus yn ôl
yr arbenigwyr!). Ond os oes angen i chi gofio llawer o gyfrineiriau gwahanol, gall y
cof ballu’n hawdd iawn, a chithau’n darganfod eich hun yn syllu’n flin ar sgrin
gyfrifiadur yn ceisio cofio beth oedd y cyfuniad allweddol hwnnw o lythrennau neu
rifau! Y cyfrineiriau hawsaf i’w cofio ac sydd yn achosi lleiaf o drafferth i ni yw’r rhai
cyfarwydd – y rhai yr ydym yn eu defnyddio bob dydd, a’r rhai anoddaf i’w cofio
yw’r rhai nad ydym yn eu defnyddio bron byth – wedyn mae pethau’n mynd yn flêr!
Gallwn weld patrwm go debyg yn amlygu ei hun yn ein perthynas ni â Duw
hefyd. Wrth i ni bellhau oddi wrtho, ac wrth i bethau eraill lenwi’n meddyliau a’n
calonnau, yn sydyn iawn fe ddaw pethau’n anoddach a gall amgylchiadau gael y
gorau arnom. Gallwn golli golwg ar ras Duw a thybio ein bod yn haeddu rhywbeth
gan Dduw, yn hytrach na chofio’r newyddion rhyfeddol mai derbyn rhodd heb
haeddu dim y mae rhywun wrth gredu yng Nghrist. Ond o fwynhau ein perthynas
â’r Iesu, a bod yn gyfarwydd ag addoli’r Arglwydd, darllen ei Air, diolch iddo am
aberth Crist drosom a dibynnu arno ymhob sefyllfa, y da a’r drwg – daw
gwahaniaeth mawr i’n bywydau. Gallwn ddweud gyda’r Salmydd ‘Yn Nuw yr
ymdawela fy enaid: oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy nghraig
a’m gwaredigaeth.’ (Salm 62:1-2) a gallwn brofi’n bersonol mor wir oedd geiriau’r
Apostol Paul pan ddywedodd na all ‘dim arall a grëwyd ein gwahanu oddi wrth
gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.' (Rhufeiniaid 8:39)
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Cyhoeddiadau
Llanfair a Chefn Meiriadog

Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa gan
Elinor, bydd Rhodri yn pregethu a bydd paned i bawb yn dilyn yr oedfa.
Adnabod DAWN – y trydydd sesiwn yn y gyfres i feithrin arweinwyr
lleol yn Festri Capel y Groes am 7.30.
Adnabod Cymdeithasol – Taith gerdded hamddenol ar hyd y ffordd.
Cyfarfod ger y capel yn Saron am 6.30, cerdded i lawr heibio Capel Soar a
gorffen am baned yng Nghapel y Waen, Nantglyn. Os bydd y tywydd yn
ansicr, ffoniwch Mair (870632 /07900 627536) i wybod fydd y daith
ymlaen ai peidio. Croeso i bawb.
Bydd CIC (Clwb Ieuenctid Cristnogol) yn cynnal noson ddi-gwsg i godi
arian at Apêl Argyfwng Bwyd Gorllewin Affrica. Cychwyn am 7.30 yng
Nghapel Coffa Henry Rees, Llansannan gyda barbeciw ac wedi noson
gyfan heb gwsg, gorffen am 7.00 fore Sadwrn!

 am 10:30
Oedfa’r bore i deuluoedd holl eglwysi’r Ofalaeth,
yng Nghapel Coffa Henry Rees, Llansannan
yng nghwmni

Sul yma

Bydd Cymanfa Ganu yng Nghapel Soar, Llanfair Talhaiarn am 8.00. Yr
arweinydd fydd Arwyn Roberts, a cheir eitemau gan Gôr Meibion
Dinbych. Dewch â Detholiad hefo chi.

Llansannan
Sul yma
Mawrth

Parcio: Er diogelwch, gofynnwn i chi beidio parcio o flaen y capel, os gwelwch
yn dda, ond bydd digonedd o le parcio naill ai ym maes parcio’r capel, ym maes
parcio’r Ganolfan neu ar ochr y ffordd yn arwain at y Ganolfan.
Cyflwyniadau: Arolygwyr yr Ysgolion Sul i gysylltu â Mair (870632) cyn dydd
Mercher os oes ganddoch gyflwyniadau creadigol i gyd-fynd efo’r gwaith llafar.

am 6:00
Oedfa’r hwyr i holl eglwysi’r Ofalaeth yng Nghapel Coffa Henry Rees, Llansannan
gyda rhai o ieuenctid yr Ofalaeth yn cymryd rhan,
gair o brofiad gan Arawn Glyn (Gweithiwr Plant a Ieuenctid yn Sir y Fflint),
a digon o ganu emynau hen a newydd.

Bydd y Parch Euros Wyn Jones yn arwain oedfa am 10.00 gydag Ysgol
Sul y plant yn cyd-redeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.
Cinio’r Jangl am 12.00.

Tanyfron a Nantglyn
Sul yma

Bydd y Parch Euros Wyn Jones yn arwain oedfa i’r daith yn Nhanyfron
am 2.00.

Saron a Pheniel
Sul yma

Criw Coleg y Bala
Bydd y plant cynradd a’r oedolion yn cyflwyno’r gwaith llafar yn ystod y
gwasanaeth. Yn dilyn yr oedfa, byddwn yn mynd i’r Brenig i gael picnic ac i
gymdeithasu. (Os na fydd y tywydd yn ffafriol, mae trefniadau wedi eu gwneud i
fynd i’r Ganolfan yn Llansannan.)

Bydd Rhodri 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.

Bydd Aneurin yn arwain oedfa gymun i’r daith ym Mheniel am 2.00 a
chynhelir Ysgol Sul yno am 10.00. Bydd plant Ysgol Sul Saron yn mynd
ar drip i Gelli Gyffwrdd.

Henllan a Groes
Sul yma

Bydd Aneurin yn arwain oedfa gymun 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 deuluol i’r daith yng Nghefn Berain am
10.00. Bydd Ysgol Sul yn Llannefydd am 11.15.

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.

