Cofion
Yr ydym yn parhau i gofio yn ein gweddïau am y rhai sydd mewn anhwylder y
dyddiau hyn gan eu cyflwyno’n dyner i ofal yr Arglwydd. Mae Iorwerth
Williams (Hiraethog) wedi bod yn Ysbyty Glan Clwyd ers rhai dyddiau, a
chofiwn hefyd am Elsa Mair, merch fach Aled a Nerys Jones (Saron) fu’n yr
ysbyty eto’r wythnos hon. Parhawn i gofio hefyd am Bob Davies (Llanfair) sy’n
cael gofal yn Ysbyty Llandudno, fel ag y mae Nellie Jones (Groes) yn yr
Inffirmari, ond mae’n dda clywed bod Morfudd Williams (Henllan) wedi cael
dod adref o’r ysbyty erbyn hyn. Cyflwynwn hwy oll, ac eraill o’r Ofalaeth sydd
heb fod yn dda eu hiechyd i ofal yr Arglwydd gan weddïo y byddant yn
adnabod daioni Duw yn eu hamgylchynu.
Parhawn i gofio hefyd am y teuluoedd yn ein plith sy’n galaru am anwyliaid.
Gweddïwn y byddant yn profi Duw yn agos a’u bod yn adnabod heddwch a
thangnefedd cwmni’r Arglwydd Iesu y dyddiau hyn.

Arian Sasiwn y Chwiorydd
Bydd trysorydd eich eglwys yn falch o dderbyn unrhyw gyfraniadau tuag at
gasgliad Sasiwn y Chwiorydd mor fuan â phosibl, os gwelwch yn dda. Cynhelir y
Sasiwn yn Nolgellau eleni, a hynny ar ddydd Mercher, Ebrill 30ain.

I ddod
CYFARFOD AR GYFER AELODAU EGLWYS HIRAETHOG nos Lun, Chwefror 24ain am 7.30
yn y Granar, Llansannan.
PENWYTHNOS IEUENCTID yng Ngholeg y Bala, Chwefror 28ain–Mawrth 2il.
CYRRAEDD CENHEDLAETH GOLL – Cynhadledd undydd dydd Sadwrn, Mawrth 8fed
o 9.45-4.15 yn Ysgol y Berwyn, Y Bala ar gyfer pawb sy’n ymwneud neu sydd â
diddordeb mewn gwaith ieuenctid, gwaith plant, ysgol a chyrraedd teuluoedd.
Prif Siaradwr: Mark Griffiths (awdur ‘One Generation from Extinction’).
CYFARFOD CHWIORYDD BRO ALED yng Nghapel Cefn Berain, Mawrth 13eg, am 7.00
yng nghwmni’r Parch. Eirlys Gruffydd fydd yn siarad am “Ffynhonnau”.
LLANW – cyfle i'r teulu cyfan ddathlu'r atgyfodiad yn Ninbych y Pysgod, Sir
Benfro rhwng Ebrill 21ain-25ain. Am fwy o wybodaeth, ewch i'r wefan:
www.llanw.org.
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Bore da a chroeso i’r cyfle yma i gydaddoli a rhoi diolch i Dduw hefo’n gilydd.
Mae’r gwyntoedd wedi bod yn hyrddio’n ddrwg dros y dyddiau diwethaf ond
hiraethwn am yr Ysbryd Glân ac am iddo chwythu’n nerthol i’n bywydau. Daw yn ei
amser i oleuo a bywhau, a gweddïwn am bresenoldeb yr Ysbryd yn ein hoedfaon
heddiw fel y bydd ein haddoliad yn llawn o’r Arglwydd a’n calonnau yn llawn o
ryfeddod a llawenydd ei ras.
Cefais gyfarfod hefo Anna Jane Evans ychydig ddyddiau’n ôl i drafod gwaith
Cymorth Cristnogol a’r ymgyrch eleni. Wrth drafod gwaith yr Wythnos (a ddaw eto
ym mis Mai), sylweddolais o’r newydd cymaint o hanes sydd rhwng Cymorth
Cristnogol â ni fel eglwysi. Daeth yn fyw i mi hefyd cymaint yw’r ymdrech sydd wedi
bod dros y blynyddoedd i helpu’r anghenus trwy i fintai o wirfoddolwyr gasglu o
ddrws i ddrws neu gefnogi mewn ffyrdd gwahanol. Rhyw waith digon di-ddiolch
ydyw ar adegau ac mae’n hawdd digalonni wrth weld yr holl angen sy’n parhau.
Ond heddiw, gadewch i ni feddwl am ein cyfeillion sydd wedi rhoi blynyddoedd o
ymdrech dawel i helpu eraill, a gweddïo trostynt, a diolch i Dduw amdanynt.
Mae angen y tlodion yn fawr ond tybed lle fyddai’r byd heb ymdrech dyngarol i
leddfu poen ac i helpu’n gilydd? Mae gobaith o hyd a newidiadau mawr wedi
cymryd lle. Un o’r newidiadau hynny ydi’r hyn sydd wedi digwydd yn Ne Swdan.
Dyma fydd un ffocws i wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Mae De Swdan yn wlad
ifanc – yr ieuengaf yn y byd – ac yn gartref i nifer o drigolion sy’n dod yn ôl gartref
ar ôl bod yn alltud am flynyddoedd. Yn ystod yr wythnos byddwn yn clywed am
brofiad un teulu wrth iddynt symud yn ôl i’w hen gartref a pha mor anodd oedd
wynebu bywyd mewn gwlad mor ifanc. Nod yr hanes yw dangos sut y mae rhyfel a
gormes yn creu tlodi mawr am genedlaethau. Cofiwn hynny wrth i ni gael ein
hatgoffa am ddechrau’r Rhyfel Mawr eleni hefyd.
Mae hanes Esther yn ein darlleniad heddiw hefyd yn ein hatgoffa o hanes y bobl
hynny ddaru orfod addasu i amgylchiadau newydd mewn gwledydd newydd a
cheisio cadw’i hunaniaeth ar yr un pryd. Un peth sy’n wir am bawb sy’n dod at
Dduw yng Nghrist – rydym yn derbyn heddwch oddi wrth Dduw trwy gael ein
cyfiawnhau trwy ffydd yn Iesu ac yn dod yn rhan o’i ddynoliaeth newydd Ef.
Dynoliaeth gyfartal ydi hon lle mae pawb yn frodyr ac yn chwiorydd i’w gilydd yng
Nghrist. Ein braint a’n cyfle ni yw cynorthwyo’n teulu ar draws y byd. Diolch i bawb
o’n plith sy’n paratoi ar gyfer wythnos Cymorth Cristnogol felly, a diolch o galon o
flaen llaw i bob un o’n gwirfoddolwyr.

Aneurin

Cyhoeddiadau
Y Fro
Sul yma
Mercher

Iau
Gwener
Gwener Sul
Sul nesaf

Cyhoeddiadau
Saron a Pheniel

Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa gan Dafydd
Timothy, a bydd Aneurin yn pregethu.
Adnabod – Grŵp Celfyn yn cyfarfod yng Nghefn Meiriadog am
7.30.
Astudiaeth Feiblaidd i’r Fro dan arweiniad Tom Williams yn
Llannefydd am 7.30. (Sylwch ar y newid noson.)
Cyfarfod Plant yn Llansannan am 3.15.
Cyfarfod Plant yn Ysgol Pant Pastynog o 3.00-4.30.
ARFOGI 14 – Penwythnos i fyfyrwyr ac oedolion ifanc yng Ngholeg y
Bala i annog ac arfogi cenhedlaeth newydd. Mwy o fanylion trwy
ffonio (01678) 520565 neu ar wefan www.souledoutcymru.net.
Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa gan Eryl
Davies, a bydd Rhodri yn pregethu.

Sul yma

Mawrth
Sul nesaf

Henllan a Groes
Sul yma

Mawrth

Llanfair a Chefn Meiriadog
Sul yma
Mawrth
Sul nesaf

Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Llanfair am 10.00. Cynhelir
Ysgol Sul yn Llanfair am 11.00 ac yng Nghefn Meiriadog am 2.00.
Bydd cyfle am ginio a sgwrs yn Festri Cefn Meiriadog am 12.15.
Croeso cynnes i bawb.
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 Llanfair am
11.00.

Sul nesaf

Sul yma
Iau
Sul nesaf

Bydd Rhodri yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol Sul y plant yn
cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.
Cinio’r Jangl am 12.00.
Bydd Trebor Roberts yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol Sul y
plant yn cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.

Tanyfron a Nantglyn
Sul yma
Mawrth
Sul nesaf

Bydd Rhodri yn arwain oedfa deuluol i’r daith yn Nhanyfron am 2.00.
Cynhelir Cymdeithas Chwiorydd Peniel, Groes a Nantglyn ym Mheniel
am 7.30 pryd y bydd Fiona Jones yn sôn am ei phrofiad yn “Y Plas”.
Bydd Trebor Roberts yn arwain oedfa i’r daith yn Nhanyfron am 2.00.

Cynhelir Oedfa Thema yn Henllan am 10.30 a bydd cinio i ddilyn
gyda’r casgliad yn cael ei gyfrannu i Sasiwn y Chwiorydd. Cynhelir
Cyfarfod Gweddi yn Groes am 10.00 a bydd yr Ysgol Sul yno am 2.00.
Cynhelir Cymdeithas Chwiorydd Peniel, Groes a Nantglyn ym Mheniel
am 7.30 pryd y bydd Fiona Jones yn sôn am ei phrofiad yn “Y Plas”.
Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Groes am 10.00. Cynhelir
Ysgol Sul yn Groes a Henllan am 2.00 gyda phlant y ddwy eglwys yn
cyfarfod yn Groes.

Llannefydd a Chefn Berain
Sul yma
Sul nesaf

Llansannan

Bydd y Parch. Gwyndaf Jones yn arwain oedfa yn Saron am 10.00 ac
ym Mheniel am 2.00. Bydd yr Ysgol Sul yn cydredeg ag oedfa’r bore
yn Saron a chynhelir Ysgol Sul ym Mheniel hefyd am 10.00.
Cynhelir Cymdeithas Chwiorydd Peniel, Groes a Nantglyn ym Mheniel
am 7.30 pryd y bydd Fiona Jones yn sôn am ei phrofiad yn “Y Plas”.
Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Saron am 2.00 a bydd Ysgol
Sul y plant yn cydredeg, ac yna bydd Ysgol Sul i’r oedolion yn dilyn yr
oedfa. Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel am 10.00.

Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yng Nghefn Berain am 2.00.
Cynhelir Ysgol Sul yn Llannefydd a Chefn Berain am 10.00.
Bydd Rhodri yn arwain oedfa deuluol i’r daith yn Llannefydd am
10.00. Cynhelir Ysgol Sul i’r oedolion yng Nghefn Berain 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
Ein nod yw tystio i’r newyddion da am Grist, dathlu Ei bresenoldeb
a gwasanaethu mewn ffordd gyfoes a pherthnasol.

