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Estynnwn ein cydymdeimlad heddiw â Bet Jones (Cefn Meiriadog), a’r teulu
oll, yn dilyn marwolaeth ei brawd, Bob, a hynny misoedd yn unig wedi iddi
golli ei chwaer. Gweddïwn y bydd eto yn adnabod heddwch a thangnefedd
cwmni’r Arglwydd Iesu. Yn yr un modd, cydymdeimlwn â Rhys Howatson
(Hiraethog), a gweddill y teulu, yn dilyn marwolaeth ei fam. Cyflwynwn y
teulu hwn hefyd i ofal Duw a dymunwn yr un nodded a nerth iddynt hwythau.
Yn yr Inffirmari y mae Bessie Roberts a Morfudd Roberts (Llannefydd) a hefyd
Elizabeth Jones (Llansannan), er ei bod hi’n gobeithio y bydd adre erbyn y
penwythnos hwn. Treuliodd Glyn Davies (Saron) rai nosweithiau yn Ysbyty Glan
Clwyd hefyd ond da clywed ei fod yntau adref erbyn hyn. Cyflwynwn hwy ac eraill
yn yr ofalaeth sydd heb fod yn mwynhau’r iechyd gorau i ofal yr Arglwydd.
Yn yr un modd, parhawn i gofio am ffrindiau sydd mewn cartrefi gofal – Miss W J
Roberts a Mrs Menna Owen (Yr Hen Ddeondy); Mrs Gwenfyl Jones (Yr Hen
Ficerdy); Mrs Elizabeth Hughes (Richmond House); a hefyd Mr R. J. Davies sy’n
parhau yn Ysbyty Llandudno. Cyflwynwn hwythau hefyd i ofal yr Arglwydd gan
ofyn iddo eu hamgylchynu gyda thrugaredd a daioni.
Dymuniadau gorau i Lois Owen (Henllan) a Huw Roffe fydd yn priodi yn
Henllan ddydd Sadwrn nesaf. Bendithion lu iddynt i’r dyfodol.
Rwy’n siŵr ein bod yn llongyfarch ac yn llawenhau gyda’r rhai gafodd
lwyddiant mewn gwahanol gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd yn y Bala yn
ystod yr wythnos. Da iawn chi!

I ddod
 CHRISTIAN VIEWPOINT – i’r merched y tro hwn gyda Vinny Commons yn cyflwyno
‘The Potter and the Clay’ yng Nghanolfan Gymunedol Bae Cinmel nos Lun,
Mehefin 9fed am 7.30. £3 yn cynnwys bwffe.
 HYFFORDDIANT YR HENADURIAETH “Ewch yn ei Enw Ef” nos Iau, Mehefin 12fed am
7.00 yn Festri Capel Rehoboth, Prestatyn. Arweinir gan Dr Elwyn Richards,
Cyfarwyddwr Hyfforddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Bydd cyfle hefyd i
ystyried y camau nesaf ac unrhyw hyfforddiant pellach fydd ei angen. Croeso
cynnes i holl aelodau eglwysi’r Henaduriaeth.
 PENWYTHNOS MERCHED yn y Bala ar Mehefin 13eg-14eg. Cysylltwch â’r Coleg i
gael ffurflen gofrestru: colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565.
 YSGOL HAF Y WEINIDOGAETH IACHÁU ar Mehefin 30ain–Gorffennaf 2il yng
Nghanolfan Cefn Lea, Dolfor, Y Drenewydd SY16 4AJ. Cysylltwch â Marian Lloyd
Jones (01978) 846151 / geraint.w.jones@btinternet.com am fwy o wybodaeth.

Darlleniad Wythnos Nesaf
Eseia 12 (BCND tud.630 / BCN: tud.575)

Llais Bro Aled
af

Dydd Sul, 1 Mehefin 2014

Darlleniad y Dydd
2 Timotheus 2: 1-13
(BCND tud.234 / BCN: tud.214)
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Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ar ddydd cyntaf mis Mehefin – ’da
ni bron hanner ffordd trwy 2014 yn barod! Diolchwn i’r Arglwydd am gael byw yn
nyddiau gras, a gweddïwn gyda’n gilydd heddiw ar i lawer mwy ym Mro Aled ddod i
adnabod ac ymddiried yn Iesu fel eu cyfaill a’u hunig Waredwr.
Dwi’n siŵr fod llawer ohonoch unai wedi cael trip i faes Eisteddfod yr Urdd, neu
wedi edrych ar yr ŵyl ar y teledu dros yr wythnos ddiwethaf. Er na chefais i unrhyw
lwyddiant eisteddfodol o bwys yn fy ieuenctid, mae’n amlwg wrth edrych ar y plant
a’r ieuenctid yn perfformio bod hyfforddiant ac ymdrech yn allweddol i’w
llwyddiant hwy. Hyd yn oed os ydynt y cantorion mwyaf soniarus yng Nghymru,
mae’n rhaid iddynt ddysgu’r geiriau a chael eu hyfforddi i gofio’r holl nodweddion
pwysig sydd angen eu cynnwys yn y perfformiad. Siawns nad oes yna lawer o
gystadleuwyr yn mynd i’r Eisteddfod heb ymarfer a gwaith caled gan ddisgwyl cael
llwyddiant yn ddiymdrech!
Mae’r Beibl yn dysgu gwers debyg i’r Cristion am ei fywyd hefyd. Yn ein
darlleniad ar y cyd heddiw, mae Paul yn rhoi cynghorion i Timotheus gan
ddefnyddio enghreifftiau o sefyllfaoedd bob dydd i atgyfnerthu ei neges. Mae’n
cyfeirio at filwr sy’n canolbwyntio’n llwyr ar blesio ei arweinydd, mabolgampwr
sy’n cadw at y rheolau i ennill y wobr a ffermwr sy’n llafurio er mwyn cael cnwd.
Y neges amlwg i Timotheus, ac i ninnau, yw bod bywyd y Cristion i fod yn un o
wasanaethu’r Meistr, trwy ufuddhau i’w Air ac ymdrechu i’w ogoneddu Ef gan
wybod na fydd ein llafur yn ofer yng ngwaith Duw.
Dywed y Beibl yn glir nad yw unrhyw Gristion yn cael ei dderbyn gan Dduw yn
sgil ei ymdrechion na’i ddaioni ei hun, ond cofiwn nad yw hynny’n golygu fod Duw
yn annog ei bobl i fod yn llesg nac yn ddiog ychwaith. Mae gras Duw ac aberth Iesu
Grist ar y groes yn gwbl ganolog i ymdrech y Cristion yn ôl geiriau Paul. Yn wir,
dylai’r hyn a wnaeth Iesu drosom wrth iddo farw am ein camweddau a chyfodi i’n
cyfiawnhau (Rhufeiniaid 4:25) ein gwthio i fyw bywyd sanctaidd sy’n amlygu’r
bywyd newydd yng Nghrist sy’n dod yn eiddo i ni trwy ffydd. Ac wrth i’r Ysbryd
Glân weithio yn ein calonnau newydd i’n nerthu a’n harwain yn y gwaith caled o
ogoneddu Duw ymhob agwedd o’n bywyd, diolchwn am y cysur a’r anogaeth sydd
gennym o wybod bod y baich ysgafn o orthrymder sydd arnom yn awr yn darparu
‘y tu hwnt i bob mesur, bwysau tragwyddol o ogoniant i ni, dim ond inni gadw'n
golwg, nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau na welir. Dros amser y mae'r pethau
a welir, ond y mae'r pethau na welir yn dragwyddol.’ (2 Corinthiaid 4:17-18)
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Cyhoeddiadau
Saron a Pheniel

Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa gan Dafydd
Timothy, a bydd Rhodri yn pregethu.
Cyfarfod Gweddi'r Fro yn Groes am 7.30.
Adnabod Addoli yn Festri Llansannan am 8.00.
Darlith: 'O Lansannan i Lynlleifiad: Bywydau Hynod Brodyr
Enwocaf Bro Aled (Henry Rees a Gwilym Hiraethog)' yn Festri
Llansannan am 7.30 gyda Rhodri Glyn yn darlithio. Croeso cynnes i
bawb!
C.I.C. (Clwb Ieuenctid Cristnogol) ar gyfer pobl ifanc oed
uwchradd yn Llansannan rhwng 7.30 a 9.15.
Darlithoedd DAWN Cymru yng Nghapel Seion, Baker Street,
Aberystwyth SY23 2BJ. (Paned am 10.00, y darlithoedd yn
cychwyn am 10.30.)
Diwrnod Dynion yn y Bala. Cysylltwch â’r Coleg i gael ffurflen
gofrestru: colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565.
Cymanfa Ganu Annibynwyr Dyffryn Clwyd yng Nghapel Pisgah,
Llandegla am 2.30. Cymanfa o emynau plant ac oedolion o
Ddetholiad 2013-14. Arweinydd: Nia Evans, Talwrn. Croeso cynnes
i bawb.
Oedfa Fawl y Pentecost gydag Ieuenctid CIC yn Llansannan am
6.00.

Sul yma

Sul nesaf

Tanyfron a Nantglyn
Sul yma
Sul nesaf

Sul yma
Sul nesaf

Bydd Rhodri 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 Aneurin yn arwain oedfa gymun i’r daith yng Nghefn Meiriadog
am 2.00. Cynhelir Ysgol Sul yng Nghefn Meiriadog am 10.30 ac yn
Llanfair am 11.00.

Llansannan
Sul yma

Iau
Sul nesaf

Bydd y Parch. Hywel Meredydd 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 Rhodri yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol Sul y plant yn
cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.

Bydd y Parch. Hywel Meredydd yn arwain oedfa i’r daith yn Nantglyn
am 2.00.
Bydd Rhodri yn arwain oedfa deulu i’r daith yn Nhanyfron am 2.00.

Henllan a Groes
Sul yma

Sul nesaf

Cynhelir Oedfa Thema yn Henllan am 10.00 a bydd Mr Wyn Davies yn
arwain oedfa yn Groes am 2.00. Cynhelir Ysgol Sul yn Groes am 10.00
ac yn Henllan am 2.00.
Bydd y Parch. Hywel Edwards 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

Llanfair a Chefn Meiriadog

Bydd Mr Celfyn Williams yn arwain oedfa ym Mheniel am 10.00 ac yn
Saron am 2.00. Bydd yr Ysgol Sul yn cydredeg â’r oedfa yn Saron am
2.00 a chynhelir Ysgol Sul ym Mheniel hefyd am 2.00.
Bydd aelodau Capel Peniel yn mynd ar bererindod, a bydd aelodau
Capel Saron hefyd yn mynd ar drip – cewch ragor o fanylion dydd Sul.

Sul nesaf

Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yng Nghefn Berain am 2.00.
Cynhelir Ysgol Sul yn Llannefydd a Chefn Berain am 10.00.
Bydd Aneurin 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.

