Cofion a Chyfarchion
Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf heddiw â Bet Jones (Cefn Meiriadog) a
gweddill ei theulu yn dilyn marwolaeth ei chwaer, Megan. Hyderwn y bydd Duw
yn gwarchod dros y teulu oll, ac y cânt adnabod flas y tangnefedd na ŵyr y byd
amdano. Cofiwn am eraill o’r Ofalaeth sydd wedi cyfarfod â phrofedigaeth yn y
dyddiau diwethaf a chyflwynwn hwythau hefyd yn dyner i ofal yr Arglwydd.
Mae Morfudd Williams (Henllan) a Bob Davies (Llanfair) yn parhau yn yr ysbyty,
ond cafodd Eirian Davies (Cefn Meiriadog) ddod adre ganol yr wythnos –
anfonwn ein cofion at y tri ohonynt. Bu’n rhaid i Kitty Parry (Llannefydd),
Megan Evans (Llansannan) a Jeff Thomas (Llanfair) dreulio amser yn Ysbyty
Glan Clwyd hefyd. Danfonwn ein cofion atynt hwythau, gan weddïo y byddant
yn cryfhau bob dydd ac yn adnabod daioni Duw yn eu hamgylchynu.
Parhawn i gofio yn ein gweddïau hefyd am bawb arall o’r Fro sydd heb fod cystal eu
hiechyd ac am y rhai hynny sy’n hiraethu am anwyliaid y Nadolig hwn. Gweddïwn y
bydd pob un ohonynt yn profi gofal a chariad Duw yn eu hamgylchynu.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Mair Hughes (Cefn Berain) fydd yn
dathlu pen-blwydd arbennig ar Rhagfyr 29ain.

Rhifyn Nesaf
***Bydd y rhifyn nesaf o Llais Bro Aled yn cael ei gyhoeddi ar Ionawr 5ed. ***

I ddod
GWASANAETH DECHRAU’R FLWYDDYN yng nghapel Llannefydd, Ionawr 8fed am
7.00. Pregethir gan y Parch. James Clarke.
ADUNIAD SOULED OUT (15 OED+) yng Ngholeg y Bala, Ionawr 31ain–Chwefror 2il.
PENWYTHNOS PLANT GOFALAETH BRO ALED (8–12 OED) yng Ngholeg y Bala,
Chwefror 7fed–9fed.
PENWYTHNOS IEUENCTID yng Ngholeg y Bala, Chwefror 28ain–Mawrth 2il.
LLANW – Mae'r amser wedi dod i archebu eich lle yng ngŵyl Gristnogol Llanw –
cyfle i'r teulu cyfan ddathlu'r atgyfodiad yn Ninbych y Pysgod, Sir Benfro
rhwng Ebrill 21ain-25ain. Mae croeso i bawb, plant, teuluoedd, myfyrwyr, parau
a phobl sengl o bob oed! Mae croeso cynnes i'r di-Gymraeg ac i ddysgwyr;
bydd offer cyfieithu ar gael. Am fwy o wybodaeth ac i gael ffurflen archebu,
ewch i'r wefan: www.llanw.org

Eglwysi Bro Aled
Yn tystio i efengyl Duw, yn effeithiol ac yn gyfoes, trwy gyfeirio’n holl adnoddau
i ddyrchafu Iesu, a chyrraedd ein cymunedau
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Croeso cynnes i bawb ohonoch a hithau’n Sul y gwasanaethau Nadolig! Braf yw
cael dod at ein gilydd i ddathlu a moli’r Arglwydd am iddo yn ei gariad ddod i’n byd
ym mherson Iesu Grist i geisio ac i achub y colledig (Luc 19: 10).
O bryd i’w gilydd mae erthyglau mewn papurau newydd neu ar wefan sydd yn
tynnu eich sylw oherwydd bod pennawd yr erthygl honno mor anghyffredin.
Digwyddodd hynny i mi’r wythnos ddiwethaf pan gefais gip ar y pennawd canlynol:
‘Y 10 peth peryclaf yn nhai oes Fictoria’. Gallaf ddychmygu na fyddai pennawd felly
yn diddori llawer ohonoch, ond roedd yn ddigon o abwyd i wneud i mi ddarllen yr
erthygl i gyd!
Ymhlith y teclynnau peryclaf mewn tai o gwmpas cant a hanner o flynyddoedd
yn ôl yr oedd toiledau fyddai’n ffrwydro (dim ffordd o reoli’r nwy methane yn y
pibelli carthffosiaeth), bara yn cynnwys sialc, llieiniau bwrdd trydan a choleri plastig
fyddai’n mynd ar dân yn ddirybudd! Mae’n rhwydd i ni wrth glywed am lawer o’r
pethau hyn ysgwyd ein pennau mewn penbleth a gwenu wrth feddwl mor
ddiniwed oedd pobl yn mentro defnyddio’r dyfeisiadau hyn pan nad oeddynt yn
ddiogel, yn aml ond er mwyn brolio wrth eu ffrindiau a’u cymdogion! Mor wahanol
yw ein hoes gyfrifiadurol soffistigedig ni. Erbyn hyn, er mwyn i ddyfais beri
rhyfeddod i ni, rhaid iddi fod yn rhywbeth chwyldroadol ac eithriadol o gymhleth –
ond hyd yn oed wedyn, o fewn dim o dro, mae’r ddyfais newydd honno’n hen
hanes, a ninnau bellach yn rhyfeddu at beth bynnag yw’r ffasiwn ddiweddaraf
mewn teclynnau a dyfeisiadau.
Ond i Gristnogion, ni allwn lai na rhyfeddu dro ar ôl tro at wyrth geni Gwaredwr
y byd. Waeth pa mor aml y clywn yr hanes am y bachgen a aned i fod yn Dduw
cadarn heb ddiwedd ar gynnydd ei lywodraeth – fydd y newydd da byth yn pylu nac
yn cael ei ddisodli gan rywbeth gwell. Fel y dywedodd Pantycelyn:
Ymhlith holl ryfeddodau’r nef, hwn yw y mwyaf un –
gweld yr anfeidrol, ddwyfol Fod yn gwisgo natur dyn.
Dyfodiad ‘Duwdod mewn baban i’n byd’ a’i fywyd a’i farwolaeth aberthol
drosom sy’n rhoi gobaith tragwyddol i bechaduriaid anghenus ymhob oes.
Diolchwn mai “Ef ydy'r unig un sy'n achub! Does neb arall yn unman sy'n gallu
achub pobl” (Actau 4:12 Beibl.net), a down gyda’r bugeiliaid, y doethion a’r llu nefol
i ryfeddu ac addoli Iesu eto eleni.
Bendithion lu i bawb ohonoch, eich ffrindiau a’ch teuluoedd dros Ŵyl y Geni, a
boed i dangnefedd Duw sydd goruwch pob deall, warchod dros eich calonnau a'ch
meddyliau yng Nghrist Iesu. (Philipiaid 4:7)
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Saron a Pheniel
Ni fydd OEDFA I’R FRO heno.
PLYGAIN noswyl y Nadolig dan arweiniad Aneurin yng Nghapel
Llannefydd am 7.00 yr hwyr.
OEDFA BORE NADOLIG I’R FRO yng Nghapel Cefn Berain am 9.30.
TAITH GERDDED I’R FRO. Pawb i gyfarfod wrth y capel ym Mheniel
am 10.30. Dewch ag esgidiau cerdded addas a chinio hefo chi –
bydd paned ar gael i bawb yn y Festri.
SWPER NADOLIG I’R GRWPIAU ADNABOD HEN A NEWYDD yn Festri
Llansannan am 7.30. Cysylltwch â Mair erbyn dydd Llun, Rhagfyr
23ain i roi eich enwau ac i drefnu’r bwyd, os gwelwch yn dda.
Cynhelir OEDFA I’R FRO yng Nghapel Soar, Llanfair Talhaiarn am
10.00 gyda Rhodri yn pregethu. (Hon fydd yr unig oedfa
bregethu yn yr Ofalaeth y Sul hwn.)
Cynhelir OEDFA I'R FRO yn Llansannan am 6.00 gyda Rhodri yn
pregethu.

Llanfair a Chefn Meiriadog
Sul yma

2014
Ionawr 5ed

Cynhelir Gwasanaeth Nadolig yng Nghefn Meiriadog am 10.30 a
bydd paned i ddilyn. Bydd Gwasanaeth Nadolig teuluol yn
Llanfair am 11.00, a Pharti Nadolig i ddilyn yn y Neuadd.
Bydd Mr Alun Jones yn arwain oedfa yn Llanfair am 2.00. Cynhelir
Ysgol Sul yng Nghefn Meiriadog am 10.30 ac yn Llanfair am 11.00.

Llansannan
Sul yma

Mercher
2014
Ionawr 5ed

Cynhelir Gwasanaeth Nadolig Ysgol Sul yr oedolion yn y Granar a
bydd 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.
Gwasanaeth Plygain yng Nghapel Bethania am 7.00 bore Nadolig.
Bydd Mr Wyn Davies yn arwain oedfa am 10.00 ac Ysgol Sul y
plant yn cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.

Tanyfron a Nantglyn
Sul yma
2014
Ionawr 5ed

Cyhoeddiadau

Bydd Gwasanaeth Nadolig (Nantglyn a Thanyfron) yng Nghapel y
Waen, Nantglyn am 2.00.
Bydd Mr Wyn Davies yn arwain oedfa i’r daith yn Nantglyn am
2.00.

Sul yma

2014
Ionawr 5ed

Cynhelir Gwasanaeth Nadolig yn Saron am 11.00 a bydd Siôn Corn
yn ymweld ar ôl y gwasanaeth. Bydd Ysgol Sul ym Mheniel am
10.00, Gwasanaeth Nadolig am 2.00 a bydd te wedi ei baratoi i
ddilyn y gwasanaeth.
Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yn Saron am 10.00 a bydd
Ysgol Sul y plant yn cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel am
2.00.

Henllan a Groes
Sul yma

Sul nesaf
2014
Ionawr 5ed

Bydd Ysgol Sul yn Henllan am 10.00 a chynhelir Gwasanaeth
Nadolig yno am 2.00 gyda’r casgliad yn mynd tuag at apêl y
Philippines. Bydd Gwasanaeth Nadolig yn Groes am 10.30, a bydd
Parti Nadolig i ddilyn yn y Festri.
Bydd Gwasanaeth Carolau Undebol yng Nghapel Henllan am 11.00
gyda'r casgliad yn mynd at waith y Samariaid yn lleol.
Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yn Groes am 2.00. Cynhelir
Ysgol Sul yn Henllan a Groes am 10.00.

Llannefydd a Chefn Berain
Sul yma

Cynhelir Gwasanaeth Nadolig y Plant yn Llannefydd am 10.30 a bydd
Parti Nadolig i ddilyn yn y Neuadd. Yna, am 6.30 bydd Gwasanaeth
Carolau yng Nghapel Llannefydd. Yn yr un modd, cynhelir
Gwasanaeth Nadolig yng Nghefn Berain am 10.30 a bydd Parti
Nadolig i ddilyn.
Mawrth
Bydd Plygain noswyl y Nadolig dan arweiniad Aneurin yng Nghapel
Llannefydd am 7.00.
2014
Cynhelir Cyfarfod Gweddi yn Llannefydd am 10.00 a bydd Ysgol Sul y
Ionawr 5ed
plant yn cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yng Nghefn Berain am 10.00 a
bydd Cyfarfod Gweddi yno am 2.00.
Rhaghysbys Bydd Clwb Cinio yr ardal yn cyfarfod yng Nghefn Berain am 12.00 ar
Ionawr 10fed (NID ar y 3ydd).

Dalier Sylw
Dylid danfon unrhyw gyhoeddiadau 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, Ionawr 1af fan bellaf.

