
Cofion 
 Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf â Dewi Owen (Peniel) ym marwolaeth ei 

chwaer, Buddug Jones, a hefyd Glenys Parry (Groes) ym marwolaeth ei mam, 
Dinah Jones.  Cyflwynwn hwy a’u teuluoedd i ofal yr Arglwydd gan ddymuno 
nodded a nerth iddynt yn eu galar a’u hiraeth. 

 Anfonwn ein cofion cynhesaf at Iwan Jones (Saron) sydd yn Ysbyty Abergele yn 
dilyn llawdriniaeth yn ystod yr wythnos.  Cofiwn hefyd am Wyn Jones 
(Nantglyn) a Ffion Clwyd Edwards (Groes) – y ddau ohonynt hwythau wedi cael 
llawdriniaeth yn ddiweddar.  Treuliodd Manon Jones (Llansannan) rai 
diwrnodau yn Ysbyty Glan Clwyd dros y penwythnos hefyd.  Anfonwn ein 
cofion ati hithau ac at Gwyneth Wynne (Henllan) sydd wedi cael dod adref o’r 
ysbyty erbyn hyn.  Mae eraill o’n plith sydd heb fod cystal eu hiechyd a 
chyflwynwn hwythau hefyd i ofal Duw gan weddïo y bydd pob un ohonynt yn 
cael adferiad iechyd llwyr a buan ac y bydd Duw yn ei holl ddaioni yn rhoi nerth 
a chysur iddynt yn eu hangen. 

 

Oedfa Arbennig i’r Fro 
Edrychwn ymlaen i groesawu Meirion a Sarah Morris i Oedfa’r Fro nos Sul nesaf, 
Hydref 28ain am 6.00.  Bydd cyfle inni gael clywed dipyn o’u hanes ers iddynt 
adael y Fro ac am daith Sarah i’r India, cyn y bydd Meirion yn agor y Gair inni.   
Bydd paned i bawb yn dilyn yr oedfa.  Croeso cynnes iawn i bawb. 

 

I ddod 
 Gŵyl Ddiolchgarwch Cefn Meiriadog – Bydd Cyfarfod Gweddi yn y festri yng 

Nghefn Meiriadog ar nos Lun, Hydref 29ain o 7.00 ymlaen.  Bydd yn gyfarfod 
gweddi agored, anffurfiol, felly dewch o'r ieuengaf i'r hynaf i gyflwyno beth 
bynnag yw'r diolch sydd ar eich calonnau – yn ddarlleniadau, 
astudiaethau/myfyrdodau/cyflwyniadau ppt, emynau a gweddïau.   Y Parch. 
Tom Williams, Henllan fydd yn arwain y Gwasanaeth Diolchgarwch dydd 
Mawrth, Hydref 30ain.  Bydd Gwasanaeth Teuluol am 2.00, a gwasanaeth yr 
hwyr am 7.00.  Croeso cynnes i bawb. 

 Noson Grefftau a Nwyddau Nadolig yn Festri Llansannan nos Iau, Tachwedd 
29ain.  Mwy o fanylion i ddilyn. 

 Hyfforddiant Efengylu gyda Roger Carswell yng Ngholeg y Bala, Tachwedd 
30ain -  Rhagfyr 1af.  Croeso i ieuenctid 15+ ac oedolion o bob oed.  Am fwy o 
wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â’r Coleg: 01678 520565 / 
colegybala@ebcpcw.org.uk  

 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 21ain Hydref 2012 
 

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

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon, a gweddïwn y byddwn yn profi 

bendith ac eneiniad yr Ysbryd Glân ar ein haddoliad gyda’n gilydd heddiw! 

Wedi Oedfa’r Fro nos Sul, braf oedd cael cwmni fy rhieni am ychydig wrth iddynt 

alw heibio am baned cyn dychwelyd i ganol y mynyddoedd!  Y tro hwn, roeddent 

wedi dod ag anrhegion arbennig i mi – cerdyn post, fferins a siocled o Rwsia, a 

hynny gan eu bod wedi dychwelyd o fod ar wyliau yno wythnos ynghynt.  

Wrth i ni brofi’r danteithion dros baned, cawsom glywed hanes y daith i Foscow 

a St Petersburg, a’r holl helbul a fu wrth i’w bagiau fynd ar goll tra’r oeddent yn 

newid awyren yn Frankfurt!  Yr hyn a wnaeth yr argraff fwyaf ar fy rhieni oedd 

cymaint o balasau crand ac eglwysi enfawr oedd i’w gweld yn y dinasoedd, a 

chymaint yr oedd y brodorion oedd yn eu tywys yn ymfalchïo yn y cyfoeth 

hanesyddol hwn.  Ond prin fu unrhyw gyfeiriad at yr Undeb Sofietaidd ac ni 

soniwyd ychwaith am y dylanwad enfawr a gafodd comiwnyddiaeth ar y wlad.  

Mae’n rhaid fod hynny’n destun cywilydd iddynt.   

Wrth ystyried hynny, tybed beth yw’r pethau yr ydym ni fel Cristnogion yn 

ymfalchïo ynddynt?  Ac ar y llaw arall beth yw’r pethau hynny y mae gennym 

gywilydd ohonynt?  Wrth i ni ddod i berthynas â’r Iesu, rydym yn derbyn y trysor 

pennaf ynddo Ef ei hun – ‘trysor diderfyn sydd gan y Meseia ar ein cyfer ni’ yw 

cyfieithiad Beibl.net o Effesiaid 3:8.  Ydym ni felly yn ymfalchïo ac yn ymffrostio yn 

ein Harglwydd (1 Corinthiaid 1:31), neu’n tueddu i adael i bethau eraill fynd â’n bryd? 

Wrth i ni ddarllen yn y Beibl yr hyn a gyflawnodd Iesu ar y groes, gwelwn nid yn 

unig ei fod wedi ennill trysor i ni ymfalchïo ac ymddiried ynddo, ond ei fod hefyd 

wedi dileu unwaith ac am byth yr hyn sy’n destun cywilydd i ni - ein pechod a’n 

heuogrwydd o flaen Duw sanctaidd.  Beth am i ni felly ar gychwyn wythnos 

newydd fyfyrio ar yr hyn sy’n werthfawr i ni, gadael i’r Ysbryd ein harwain at aberth 

drud ein Gwaredwr,  ac ymateb trwy ffydd i gariad Duw trwy Colosiaid 3:17 ‘Beth 

bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw yr 

Arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw, y Tad, drwyddo Ef.’ 

 

Rhodri 

 

Cofiwch am Gyfarfod Chwiorydd Bro Aled 
nos Iau nesaf yn Llansannan am 7:00  

yng nghwmni Hywel Meredydd. 

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

Llun  CAP (Grŵp genod bl. 7-11) yn y Granar yn Llansannan am 4.30. 
Mawrth  Astudiaeth Feiblaidd yn Llannefydd am 7.30.  
Mercher  Grwpiau Adnabod. 
Iau  Cyfarfod Plant yn Llansannan am 3.15. 

 Cyfarfod Chwiorydd Bro Aled am 7:00 yng Nghapel Coffa Henry 
Rees, Llansannan yng nghwmni Hywel Meredydd, Tearfund, fydd 
yn siarad am ei daith i Nepal. 

Sul nesaf  Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr oedfa 
gan Ben Nuss, ac edrychwn ymlaen i groesawu Meirion a Sarah 
Morris i’n plith.  Cawn glywed dipyn o’u hanes ers iddynt adael y 
Fro ac am daith Sarah i’r India, cyn y bydd Meirion yn agor y Gair 
inni.   Bydd paned i bawb yn dilyn yr oedfa. 

 

Llanfair a Chefn Meiriadog 

Sul yma Bydd Rhodri yn arwain Ysgol Sul/gwasanaeth i’r daith yng Nghefn 
Meiriadog am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn Llanfair am 11.00. 

Sul nesaf 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. 

 

Llansannan 

Sul yma Bydd Mr Owain Roberts yn arwain oedfa am 10.00 ac Ysgol Sul y plant yn 
dilyn y rhan ddechreuol o’r oedfa.  Bydd Ysgol Sul yr oedolion am 11.10. 

Iau Cinio’r Jangl am 12.00. 
Sul nesaf Bydd Rhodri yn arwain Oedfa Ddiolchgarwch (yr oedolion) am 10.30 ac 

Ysgol Sul y plant yn cydredeg.  Yn dilyn yr oedfa, bydd cinio tri chwrs (!) 
yn y Festri gyda’r elw yn mynd i Apêl Guatemala.  Enwau i Marian Davies, 
Allt Ddu Uchaf (870619) erbyn yfory (Hydref 22ain), os gwelwch yn dda.  
Pris: Oedolion £10.00, plant uwchradd £5.00, plant cynradd £2.00. 

Rhag-
hysbys 

Cynhelir Cyfarfod Gweddi o dan arweiniad yr ifanc yn y Festri nos 
Fercher, Hydref 31ain am 7.30 ac Oedfa Ddiolchgarwch y Plant bore 
Sul, Tachwedd 4ydd am 10.00 gydag anerchiad gan Aneurin. 

 

Tanyfron a Nantglyn 

Sul yma Bydd Mr Owain Roberts yn arwain oedfa yn Nhanyfron am 2.00. 
Sul nesaf Bydd Rhodri yn arwain Oedfa Ddiolchgarwch yn Nantglyn am 2.00. 

Cyhoeddiadau 
 

Saron a Pheniel 

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

Sul nesaf Bydd y Parch. Euros Wyn Jones yn arwain oedfa ym Mheniel am 10.00 
ac yn Saron am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel am 2.00 ond ni 
fydd Ysgol Sul yn Saron. 

 

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

Ysgol Sul yn Groes a Henllan am 10.00. 
Sul nesaf Bydd y Parch. Meurig Dodd yn arwain oedfa yn Groes am 10.00 ac yn 

Henllan am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn Henllan am 10.00 ac yn Groes 
am 2.00. 

 

Llannefydd a Chefn Berain   
Sul yma Bydd Rhodri yn arwain oedfa deuluol i’r daith yn Llannefydd am 10.00 

a’r Ysgol Sul yn cydredeg.   Yn ystod yr oedfa, fe fydd aelodau Capel 
Llannefydd yn gofyn barn yr aelodau ynglŷn ag a ddylid ethol mwy o 
flaenoriaid.  Cynhelir Ysgol Sul yng Nghefn Berain am 11.15.   

Mercher Gŵyl Ddiolchgarwch Llannefydd.  Gwasanaeth gan blant yr ysgol a’r 
Parch Wayne Roberts yn siarad am y Banc Bwyd am 10.30, a phregeth 
gan y Parch. Nan Wyn Powell Davies am 7.00. 

Gwener Oedfa Ddiolchgarwch yng Nghapel Cefn Berain am 7.00.  
Gwasanaethir gan y Parch. Eifion Jones. 

Sul nesaf Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yng Nghefn Berain am 10.00.  
Bydd Ysgol Sul y plant yn cydredeg â gwasanaeth y bore yng Nghefn 
Berain a’r oedolion am 2.00.  Cynhelir 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. 

 

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

i ddyrchafu Iesu, a chyrraedd ein cymunedau 
 


