
Darlleniad y Dydd 
1 Samuel 2:1-6  

(BCND tud.249  / BCN: tud.227) 
 

Cofion a Chyfarchion 
 Parhawn i gofio yn ein gweddïau am y rhai sydd heb fod cystal eu hiechyd y 

dyddiau hyn gan eu cyflwyno’n dyner i ofal yr Arglwydd. Cofiwn am Selwyn 
Davies (Cefn Meiriadog) yn Ysbyty Glan Clwyd; Beryl Jones (Nantglyn) yn 
Ysbyty Rhuthun; a Bronwen Williams (Cefn Berain), Peter Jones (Groes) a 
Gwyn H. Davies (Hiraethog) yn yr Inffirmari.  Hyderwn y byddant oll yn profi 
daioni'r Arglwydd yn eu cynnal yn eu hangen. 

 Cofiwn hefyd am Edith Maloney (Henllan) sydd wedi mynd i Gartref Park 
Lodge, Trefnant am gyfnod.  Anfonwn ein cofion ati hithau, gan weddïo y 
bydd yn cryfhau ac yn adnabod daioni Duw yn ei hamgylchynu.  

 Llongyfarchiadau i Emlyn a Gwenda Davies (Tanyfron) fydd yn dathlu 60 
mlynedd o fywyd priodasol dydd Iau nesaf. 

 

I ddod 
 'MA ISHO GRAS - BETH YDYM NI'N DDISGWYL GAN DDUW?’  Bydd Dr Rhodri Glyn, fel 

rhan o’i gwrs, yn arwain digwyddiad agored yn Festri Llansannan nos Fercher, 
Tachwedd 4ydd am 7.30.  Croeso i bawb. 

 CYNHADLEDD UNDYDD DYDD GWEDDI BYD-EANG Y CHWIORYDD yng Nghapel Bethel, 
Prestatyn dydd Iau, Tachwedd 12fed a 10.00 – 3.00. 

 PENWYTHNOS BLAENORIAID yng Ngholeg Trefeca – Tachwedd 13eg-15fed. Y 
siaradwyr fydd: Y Parch. Meirion Morris – “O’r Seiadau, i’r Eglwysi – i’r Seiadau”; 
Y Parch. Janice Jones –“Crist a’r Gymuned”; a Moses Tutesigensi –“Rôl 
Blaenoriaid o fewn yr Eglwys...a thu allan”.  Croeso i flaenoriaid hen a newydd.  
Cost y penwythnos fydd £89.  Mwy o fanylion gan Reolydd Coleg Trefeca: 
01874 711423 / colegtrefeca@ebcpcw.org.uk, neu holwch Mair am ffurflen. 

 “GWISGO MERCH AR DRAWS Y BYD” Un o’r syniadau a gafwyd trwy gyflwyniad 
Sarah Morris (Rhaglen Dorcas) yng Nghyfarfod Chwiorydd yr Henaduriaeth yn 
Henllan yn ddiweddar oedd y byddai darparu dilledyn newydd ‘yn rhodd heb 
ei ail’ i blant mewn angen ar draws y byd.  Bwriedir cael noson yn Festri 
Llansannan nos Wener, Tachwedd 27ain (SYLWCH AR Y NEWID DYDDIAD)  i 
ddechrau ar y prosiect o bwytho ffrogiau a siorts (patrwm syml gan 
ddefnyddio cas gobennydd), ac i weu tedi i’w rhoi ym mhoced y dilledyn.  
Mwy o fanylion i ddilyn.  Croeso i bawb o bob oed!   

 

 
 

 

Eglwysi Bro Aled 
Ein nod yw tystio i efengyl Duw, yn effeithiol ac yn gyfoes, drwy gyfeirio’n holl 

adnoddau i ddyrchafu Iesu, a chyrraedd ein cymunedau. 
 

 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 25ain Hydref 2015 
 

eglwysibroaled.com            rhaglendorcas.com              llanw.org             hyfforddiantdawn.com 
 

Bore da a chroeso eto i oedfaon y dydd. Mae’n braf cael cyfle newydd i ganmol  
Duw am fod mor hael wrthym yn Iesu. Rydym wedi bod yn dathlu ei haelioni i ni yn 
y cyfarfodydd diolchgarwch am y cynhaeaf ond cymaint mwy yw ein dyled i ddiolch 
i Dduw am Iesu, a’r bendithion a gawn ynddo fo sy’n mynd i bara am byth. 

Er ei bod hi wedi bod mor braf yn ddiweddar, rwyf wedi troi fy meddwl at y 
Nadolig ers dyddiau bellach ac yn dal i feddwl am Mair yn ymateb i alwad Duw arni 
hi wrth iddi dderbyn neges yr angel Gabriel! A heddiw, rwy’n gweld tebygrwydd 
mawr rhwng gweddi Hanna, mam Samuel sydd yn y darlleniad ac emyn mawl Mair a 
gofnodir gan Luc yn ei efengyl (Luc 1:46-55). Mae’r ddwy salm weddigar yma, neu’r 
ddau emyn os mynnwch chi, yn rhannu’r un gwreiddyn, sef adnabyddiaeth o’r hyn y 
mae Duw am ei wneud yn hanes y ddwy fam a thrwy y ddwy ohonynt yn hanes y byd.  

Dryslyd iawn ydi cwrs hanes y byd i ni. Byddwn yn gofyn yn aml pam fod hyn 
neu’r llall yn digwydd – o’r pethau lleiaf i’r pethau mwy. Ond y mae’r ddwy wraig 
yma yn cael golwg broffwydol ar yr hyn y mae Duw am ei wneud. Maent yn gweld 
mawredd Duw, a phwy ydi Duw, ac yn mynd ymlaen i ddweud, gyda hyder 
anghyffredin, y bydd Duw yn newid y byd! Yn fwy na hynny, mae’r ddwy yn dweud 
y bydd Duw yn newid y byd trwy eu meibion nhw, y meibion y byddant yn eu cael 
ganddo – Samuel yn hanes Hanna, a Iesu yn hanes Mair! Sylwch mor debyg ydi’r 
hyn y maent yn ei ddweud, ganrifoedd ar wahân i’w gilydd: 

 

“Yr ARGLWYDD sy'n lladd a rhoi bywyd. 
Fe sy'n gyrru rhai i'r bedd ac yn achub eraill oddi yno. 

Yr ARGLWYDD sy'n gwneud rhai yn dlawd ac eraill yn gyfoethog; 
fe sy'n tynnu rhai i lawr ac yn codi eraill i fyny. 

Mae e'n codi pobl dlawd o'r baw, 
a'r rhai sydd mewn angen o'r domen sbwriel “ meddai Hannah. 
 

“Mae wedi defnyddio ei rym i wneud pethau rhyfeddol! — 
Mae wedi gyrru y rhai balch ar chwâl. 

Mae wedi cymryd eu hawdurdod oddi ar lywodraethwyr, 
ac anrhydeddu'r bobl hynny sy'n ‘neb’. 

Mae wedi rhoi digonedd o fwyd da i'r newynog, 
ac anfon y bobl gyfoethog i ffwrdd heb ddim!” meddai Mair. 

 

Mae’n rhyfeddol y ffordd y mae Duw yn gweithio i ddwyn ei waith i ben. Os oes 
rhyfeddod yn y greadigaeth, cymaint mwy sydd yn ‘nhrefn y cadw’ chwedl yr hen air. 
Trefn Duw, stori Duw, yn gweithredu pethau mawr yn ein hanes fel dynoliaeth a byd! 
 
 

Darlleniad Wythnos Nesaf 
Marc 3: 1-6 (BCND tud.39  / BCN: tud.36) 

 

Aneurin   
 

DILYNWCH NI:  @eglwysibroaled    



Cyhoeddiadau 
 

Y Fro 

Sul yma – 25ain  Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr oedfa gan 
Dafydd Timothy, a bydd y Parch. John Derek Rees yn 
pregethu. 

Mawrth  – 27ain  Cyfarfod Gweddi'r Fro yn Groes am 7.30.  
Sul nesaf – 1af  Oedfa'r Fro ar Daith – y tro hwn yng Ngholeg y Bala pryd y 

bydd oedfa arbennig i lansio copi o beibl.net.  Bydd paned am 
6.00 a bydd yr oedfa yn cychwyn am 6.15.  Croeso i bawb!  Os 
bydd rhywun eisiau lifft, gadewch i Mair wybod erbyn dydd 
Gwener, os gwelwch yn dda. 

 

Llanfair a Chefn Meiriadog 

Sul yma – 25ain Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch Teuluol i’r daith yng Nghefn 
Meiriadog am 2.00 yng nghwmni’r Parch. John Derek Rees.  

Sul nesaf – 1af Bydd y Parch. Brian Wright yn pregethu yng Nghefn Meiriadog 
am 10.30 ac yn Llanfair am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn Llanfair am 
11.00 ac yng Nghefn Meiriadog am 2.00. 

 

Llansannan 

Sul yma – 25ain Bydd y Parch. Dewi Tudur yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol 
Sul y plant yn cydredeg.  Cynhelir Ysgol Sul i’r oedolion am 11.10. 

Sul nesaf – 1af Bydd Gwion a/neu Sarah yn arwain oedfa am 10.00 ac Ysgol Sul y 
plant yn cydredeg.  Cynhelir Ysgol Sul i’r oedolion am 11.10. 

 

Tanyfron a Nantglyn 

Sul yma – 25ain Cynhelir Oedfa Ddiolchgarwch i’r daith yn Nantglyn am 2.00 yng 
nghwmni Mrs Nia Royles. 

Sul nesaf – 1af Bydd Gwion a/neu Sarah yn arwain oedfa i’r daith yn Nhanyfron 
am 2.00. 

 

Llannefydd a Chefn Berain 

Sul yma – 25ain Bydd y Parch. John Derek Rees yn arwain oedfa deuluol i’r daith 
yn Llannefydd am 10.00.   

Gwener  – 30ain Bydd Clwb Cinio yr ardal yn cyfarfod yng Nghefn Berain am 12.00.  
(SYLWCH AR Y NEWID DYDDIAD!) Croeso i bawb! 

Sul nesaf – 1af Bydd y Parch. Euros Wyn Jones yn arwain oedfa yng Nghefn 
Berain am 10.00 ac yn Llannefydd am 2.00.  Bydd Ysgol Sul yn 
Llannefydd am 10.00 ac Ysgol Sul y plant yn cyd-redeg â 
gwasanaeth y bore yng Nghefn Berain a’r oedolion am 2.00. 

Cyhoeddiadau 
 

Saron a Pheniel 

Sul yma – 25ain Bydd y Parch. Dewi Tudur yn arwain oedfa i’r daith ym Mheniel 
am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel a Saron am 10.00. 

Sul nesaf – 1af Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Saron am 2.00. Cynhelir 
Ysgol Sul ym Mheniel a Saron am 10.00. 

 

Henllan a Groes   
Sul yma – 25ain Bydd y Parch. Goronwy Prys Owen yn arwain oedfa yn Henllan 

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

Sul nesaf – 1af Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Groes am 10.00.  
Cynhelir Ysgol Sul yn Groes a Henllan am 2.00. 

 

Cymorth i’r Ffoaduriaid 
Os dymunwch roi cymorth ariannol i’r ffoaduriaid, fedrwch chi ddychwelyd yr 
amlenni melyn (Apêl Argyfwng – Tearfund) i Mair HEDDIW (Hydref 25ain) gan 
wneud unrhyw siec yn daladwy i ‘Gofalaeth Bro Aled’, os gwelwch yn dda?  Bydd 
yr arian a gasglwyd yn cael ei anfon i Tearfund sy’n gweithio trwy rwydwaith o 
eglwysi yn y gwledydd sydd wedi eu heffeithio, a hefyd gydag eglwysi yn Ewrop 
er mwyn cynnig gofal, cefnogaeth a chymorth i’r rhai sydd wedi ffoi ac sydd 
mewn angen mawr.  Diolch am eich cefnogaeth.   

 

beibl.net 
Ar Dachwedd 1af, cyhoeddir dau Feibl fel rhan o brosiect beibl.net.   

Mae fersiwn llawn o’r Beibl ar gael, yn ogystal â Beibl lliw newydd 
i blant sy’n cynnwys 365 o storïau – pob un ohonynt gyda llun 
lliw llawn a thestun o beibl.net.  Pris y ddau Feibl fydd £14.99 

yr un, ond gellir cael gostyngiad am bob archeb fydd wedi 
dod i law erbyn diwedd Hydref.  Felly, os am archebu  

copi am £10 yr un, gadewch i Mair wybod  
erbyn YFORY (Hydref 26ain), os gwelwch yn dda. 

 

Manylion Cyswllt 
Aneurin  –  aneurin@eglwysibroaled.com   01745 870618   07775 701102 
Gwion –  gwion@eglwysibroaled.com   01745 870522   07849 591163 
Sarah –  sarah@eglwysibroaled.com   01745 870522   07900 308461 

Mair –  mair@eglwysibroaled.com  01745 870632 07900 627536 
 

Cyhoeddiadau i’w hanfon i Mair erbyn 9.00 nos Fercher, os gwelwch yn dda. 
 


