Cofion
Parhawn i gofio am Gwenfyl Williams (Llannefydd) ac Elfed Davies (Saron)
sydd yn Ysbyty Glan Clwyd; Thomas Evans (Llanfair) yn Ysbyty Llanelwy; a
William Jones (Llannefydd) sydd yn yr Inffirmari. Cyflwynwn y pedwar,
ynghyd ag eraill o’r Fro sydd angen ein gweddïau y dyddiau hyn, i ofal yr
Arglwydd gan hyderu y cânt adnabod nerth a chynhaliaeth Duw ei hun yn
ddigon yn eu hamrywiol amgylchiadau.
Llongyfarchiadau calonnog i David Ll. Wlliams (Llannefydd) ar ei ben-blwydd
yn 80 oed yr wythnos ddiwethaf.

Galw gweinidog
Yn dilyn penderfyniad ffafriol yr eglwysi a’r Henaduriaeth, a’r caniatâd amodol
sydd bellach wedi ei dderbyn gan Bwyllgor Bywyd a Thystiolaeth Cymdeithasfa’r
Gogledd, cynhelir Cyfarfod i Flaenoriaid y Fro yn Llannefydd nos Fawrth, Mawrth
8fed am 7.30 i drafod y camau nesaf yn y broses o alw gweinidog newydd.

Dosbarth Derbyn
Bydd y cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal yn Festri Capel Groes bore dydd Sul,
Mawrth 6ed o 11:30 – 12:30. Diolch i bawb sydd eisoes wedi ymateb. Os oes
unrhyw un arall am ymuno, a wnewch chi gysylltu â Mair (870632) mor fuan â
phosibl, os gwelwch yn dda?

I ddod
Pwyllgor Bywyd a Thystiolaeth yr Henaduriaeth yng Nghapel y Fron, Dinbych
nos Fercher, Mawrth 9fed.
Cyfarfod o Bwyllgor Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd yn
Festri Capel Mawr, Dinbych nos Iau, Ebrill 14eg am 7.30.
Os oes digon o ddiddordeb i fynd i Ŵyl Gristnogol Llanw a gynhelir o Ebrill
25ain-29ain, bwriedir trefnu bws mini gan aros yno am ddwy noson. Y nôd yw
cynnig trafnidiaeth a llety ar gyfer y bobl hynny sy’n dymuno mynd i’r ŵyl ond
sydd ddim yn gallu mynd eu hunain nac aros mewn carafan. Byddwn yn
defnyddio llefydd Gwely a Brecwast yng Nghei Newydd ac yn eich cludo
rhwng y pentref a’r ŵyl yn y bws mini. Bydd y pris yn dibynnu ar y llety a nifer
y bobl sy’n mynd, ond dim ond lle i 16 sydd ar y bws mini. Felly, os oes
gennych ddiddordeb, cysylltwch ag Elinor (870534).

Llais Bro Aled
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Cofiwch bod y Dosbarth Derbyn
yn cyfarfod bore Sul nesaf.
Mwy o fanylion ar y cefn.

www.eglwysibroaled.com

www.llanw.org

Bore da a chroeso i bawb ohonoch i oedfaon y dydd heddiw. Gweddïwn am
bresenoldeb yr Arglwydd mewn nerth a goleuni ar ei Air i bob un ohonom.
Rwyn ysgrifennu o Aizawl heddiw! Trwy ryfeddod y rhyngrwyd mae'r byd wedi
mynd yn lle bychan iawn ac mae'n rhyfeddod bod geiriau yn gallu trafeilio mor
ddidrafferth ar draws moroedd a thiroedd - tua naw mil o filltiroedd sydd rhyngom
heddiw.
Cefais afael ar gyfrifiadur yn nhŷ mam yng nghyfraith Dr Sanga. Mae hi'n 86
oed ac yn fodlon iawn ei byd yng nghanol prysurdeb y ddinas. Cawsom groeso
cynnes ganddi a rhywbeth tebyg i laeth enwyn yn lle paned arferol! Rhyfedd sut
mae hen draddodiadau yn parhau er gwaetha'r byd cyfoes. Y bore 'ma cawsom
enghraifft arall o hynny sef gweld y genethod ifanc yn Ysgol Gynradd Pi Teii (Anti
Gwen, Bala) yn canu hen hwiangerddi, yn dawnsio hen ddawnsfeydd y Mizo ac yn
chwarae yr hen chwaraeon sydd bron wedi mynd yn angof erbyn hyn. A dweud y
gwir - dyma'r unig ysgol ym Mizoram lle mae'r hen draddodiadau hyn yn cael eu
dysgu a'u gwarchod.
Yn fuan ar ôl cyrraedd yma, buom yn dadorchuddio cofeb o ddiolchgarwch i
Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac i'r Parch. Tudor Lloyd ar wal Grace Home - yr Hosbis
newydd a adeiladwyd i ddioddefwyr HIV yn Durtlang gyda'n cefnogaeth ni o
Gymru. Roedd Llywydd y Gymanfa, y Parch Iain Hodgins yn bresennol a chefais
innau'r fraint o offrymu gweddi. Hyfryd yw gweld eglwys yn gofalu am ei phobl ac
yn ymestyn allan at y gwrthodedig. Diolchwn i Dduw am ei ras sy'n cynnal y
meddygon, y nyrsys a'r gweithwyr eraill i gyd, teuluoedd a chyfeillion y teuluoedd
sy'n dioddef. Mae gan y cleifion bellach gyfleusterau sy'n dangos urddas a pharch
atynt ac mae hon yn neges bwerus i'r gymdeithas yma.
Bûm yn meddwl llawer am ostyngeiddrwydd Crist - er ei fod yn Athro ac yn
Arglwydd fe olchodd draed y disgyblion gan fod yn esiampl i ni. Daeth o bellter
atom. Daeth i'n caru a rhoi ei hun drosom ac yn ein lle. Mae ei Ysbryd yma ym
Mizoram yn newid bywydau ac yn rhoi llawenydd y diogelwch sydd yng Nghrist i
filoedd o bobl.
Bydded i Air Duw ddod atom o'r newydd heddiw fel y byddwn ninnau hefyd yn
cael lle yn y moliant ac yn codi diolchgarwch i'n Harglwydd. Hiraeth mawr
amdanoch i gyd a dwi'n edrych ymlaen yn arw at rannu'n profiadau (a'r lluniau!)
hefo chi.

Cyhoeddiadau
Y Fro
Sul yma

Llun
Mawrth
Iau
Gwener
Sul nesaf

Saron a Pheniel
Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa gan
Ben Nuss, bydd Rhodri Glyn yn pregethu a bydd paned i bawb yn
dilyn yr oedfa.
Grŵp genod blynyddoedd 7-11 yn y Granar yn Llansannan am 4.30.
Grwpiau Adnabod Aneurin, Elen a Mair yn cyfarfod am 8.00.
Cyfarfod Gweddi'r Fro yn Groes am 7.30.
Cyfarfod Plant yn Llansannan am 3.15.
C.I.C. (Clwb Ieuenctid Cristnogol) ar gyfer pobl ifanc oed uwchradd
yn Llansannan rhwng 7.30 a 9.15
Bydd y cyfarfod cyntaf o’r Dosbarth Derbyn yn cael ei gynnal yn
Festri Capel Groes o 11.30-12.30.
Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa gan
Elen Elias, bydd Aneurin yn pregethu a bydd paned i bawb yn dilyn
yr oedfa.

Llanfair a Chefn Meiriadog
Sul yma

Sul nesaf

Cyhoeddiadau

Bydd Mr David Owens yn arwain oedfa yng Nghefn Meiriadog am
10.30 a bydd oedfa o dan arweiniad y Parch Tudur Rowlands yng
Nghapel Hyfrydle, Llanfair am 3.15. Cynhelir Ysgol Sul yn Llanfair am
11.00 ac yng Nghefn Meiriadog am 2.00.
Bydd y Parch Goronwy Prys Owen 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.

Sul yma

Cynhelir Cyfarfod Gweddi yn Saron am 10.00 ac ym Mheniel am
2.00. Bydd Ysgol Sul ym Mheniel am 10.00 ond ni fydd Ysgol Sul yn
Saron.

Sul nesaf

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

Tanyfron a Nantglyn
Sul yma

Bydd y Parch Goronwy Prys Owen yn arwain oedfa yn Nhanyfron
am 2.00.

Sul nesaf

Bydd Mr Owain Roberts yn arwain oedfa yn Nantglyn am 2.00.

Henllan a Groes
Sul yma

Bydd oedfa wedi ei threfnu i’r daith yn Groes am 10.00. Cynhelir
Ysgol Sul yn Henllan a Groes am 2.00.

Sul nesaf

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

Llannefydd a Chefn Berain
Sul yma

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

Sul nesaf

Cynhelir Cyfarfod Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yng Nghefn Berain
ac yn Llannefydd am 2.00 a bydd yr Ysgol Sul yng Nghefn Berain ac
yn Llannefydd am 10.00.

Llansannan
Sul yma
Iau

Sul nesaf

Bydd y Parch Goronwy Prys Owen yn arwain oedfa yn Llansannan
am 10.00. Cynhelir Ysgol Sul y plant am 10.00 a’r oedolion am 11.10.
Cinio’r Jangl am 12.00.
Cyfarfod Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yn Festri Capel Coffa Henry
Rees am 7.00.
Bydd Owain Roberts yn arwain oedfa am 10.00. Cynhelir Ysgol Sul y
plant am 10.00 a’r oedolion am 11.10.

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

