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Cofion a Chyfarchion 
 Gyda thristwch mawr y daeth y newydd am farwolaeth Gareth Hughes 

(Saron) y penwythnos diwethaf.  Cydymdeimlwn yn fawr â Gwennan a’r plant 
– Elen, Nia ac Euros a’u teuluoedd, ac â’i chwiorydd – Ann a Gaynor, a gweddill 
y teulu yn eu colled enbyd.  Gweddïwn y bydd Duw yn gwarchod drostynt 
mewn ffordd arbennig ac y byddant, ynghanol eu tristwch, yn profi cariad 
Duw yn gysur ac yn gymorth iddynt. 

 Anfonwn ein cofion heddiw at Bronwen Williams (Cefn Berain) sydd wedi cael 
ychwaneg o lawdriniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd.  Dymunwn adferiad iechyd 
buan iawn iddi.  Cofiwn hefyd am Beryl Jones (Nantglyn) sy’n parhau i gael 
gofal yn Ysbyty Rhuthun; a Kate Davies (Llansannan), Morfudd Williams 
(Henllan), a Gwenfyl Williams (Tanyfron) – y tair ohonynt hwythau yn parhau 
yn yr Inffirmari.  Deallwn hefyd fod Rhiannon Davies (Tanyfron) wedi treulio 
ychydig ddyddiau yn Ysbyty Glan Clwyd yr wythnos ddiwethaf yn dilyn 
anffawd, a bu’n rhaid i Berwyn Evans (Llansannan) dreulio ychydig ddyddiau 
mewn ysbyty yn Iwerddon ddechrau’r flwyddyn.  Mae sawl un arall wedi cael 
anffawd yn ddiweddar ond heb orfod aros i mewn yn yr ysbyty.  Cofiwn 
amdanynt oll a dymunwn wellhad buan iawn i bob un ohonynt. 

 Llongyfarchiadau i Gwyn a Nerys Davies (Peniel) ar achlysur dathlu 50 
mlynedd o fywyd priodasol.  Llongyfarchiadau hefyd i Iwan a Glian Jones 
(Llansannan) ar enedigaeth mab, Cai Rhys.  Diolchwn i Dduw am y rhodd 
arbennig hon, a chyflwynwn hwy fel teulu i’w ofal.  

 

I ddod 
 ADUNIAD SOULED OUT (15-19 OED) yng Ngholeg y Bala, Ionawr 29ain–31ain. 

Cewch ffurflen gofrestru ar wefan www.souledoutcymru.net. 

 CLWB CINIO NESAF YNG NGHEFN BERAIN dydd Gwener, Chwefror 5ed am 12.00. 

 PENWYTHNOS PLANT GOFALAETH BRO ALED (8–12 OED) yng Ngholeg y Bala, 
Chwefror 5ed–7fed.  Cofiwch bod £20 o ostyngiad i bob plentyn, diolch i haelioni 
Ymddiriedolaeth Robert Roberts ac Eglwysi Bro Aled.  Bydd angen anfon y 
ffurflen i archebu lle, ynghyd â blaendâl o £10 i Goleg y Bala erbyn Ionawr 27ain. 

 PENWYTHNOS IEUENCTID (BL. 7-11) yng Ngholeg y Bala, Chwefror 19eg–21ain. Yma 
eto, mae £20 o ostyngiad i bob unigolyn, diolch i haelioni Ymddiriedolaeth 
Robert Roberts ac Eglwysi Bro Aled.  Bydd angen anfon y ffurflen i archebu lle, 
ynghyd â blaendâl o £10 i Goleg y Bala erbyn Chwefror 5ed. 

 CYFARFOD CHWIORYDD BRO ALED nos Fercher, Mawrth 23ain yng nghwmni Mrs 
Carys Davies, Cydlynydd Rhaglen Dorcas. Mwy o fanylion y tro nesaf! 

 LLANW – Mae’r ŵyl Gristnogol hon yn cael ei chynnal yng Nghricieth eto eleni a 
hynny rhwng Mawrth 28ain – Ebrill 1af.  Os am aros yn Hafan y Môr, cewch 
ostyngiad o £20 dim ond i chi archebu lle erbyn Ionawr 22ain. Mae taflenni 
gwybodaeth ar gael – holwch Mair am gopi neu ewch i’r wefan www.llanw.org 

 

 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 17eg Ionawr 2016 
 

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

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Gobeithio nad ydach chi wedi cael 
gormod o drafferth yr wythnos hon hefo’r holl law (sy’n arferol erbyn hyn!) a’r eira 
sy’n rhoi pryderon a rhwystrau newydd inni. Wrth ddeffro bore Iau i’r bryniau 
gwyn, cefais fy nharo gyda phrydferthwch newydd y Fro yma. Yna, wrth fynd ati 
trwy’r dydd i wneud yr hyn oedd angen ei wneud, sylweddolais fod angen gwneud 
pob dim ychydig bach yn fwy ara deg. Roedd angen cerdded i lawr y ffordd yn fwy 
gofalus, edrych yn ofalus ble ro’n i’n rhoi fy nhraed, a gyrru o gwmpas y lle hefo 
tipyn bach mwy o bwyll nag arfer.  

Meddyliais a oes lle inni gael yr un pwyll yn ein bywydau ysbrydol? Wrth inni 
ddod at Dduw yn ein gweddïau ac wrth ddarllen y Beibl, a oes angen inni gymryd 
mwy o amser i weld y pethau bach. Os cymerwn ni fwy o amser i fuddsoddi yn hyn, 
gwelwn fod yna fwy o le am dyfiant ac i ddyfnhau ein perthynas gyda Duw. 

Tra’n darllen y Gair, mewn myfyrdod personol ac hefo’n gilydd, beth am inni 
gymryd amser i fyfyrio ar yr hyn yr ydym yn aml yn rhuthro drosto? Er enghraifft, 
wrth ddarllen Salmau Dafydd, mae’n hawdd cymryd y geiriau cyfoethog yma yn 
ganiataol, mae’n hawdd ail-adrodd yr adnodau heb roi amser iddyn nhw suddo i 
mewn i’n calonnau ni.  Wrth gymryd amser i feddwl am yr adnod yma yn Salm 23 – 
salm gyfarwydd iawn i gymaint ohonom ni – mae Dafydd yn siarad am ei Dduw 
sydd yn ei warchod: “Yr Arglwydd yw fy Mugail,” adnod hyfryd sydd yn cyfleu 
cymaint inni am yr hyn sydd i’w gael gan berthynas hefo Duw. Yn gyntaf, mae’n 
Arglwydd yr holl fyd, YR Arglwydd sydd yn gwarchod y mynyddoedd a’r moroedd, 
mae O yn fugail i mi. Yna mae’n sylwi, nid Arglwydd yn unig dros y bobl bwysig, 
dros y rhai “da”, y rhai “gorau” y rhai sy’n “haeddu” – mae Duw yn fugail i bawb 
sydd yn ei groesawu i’w bywydau. Ac yn amlwg, mae angen sylwi, mae’r Arglwydd 
yn FUGAIL i mi. Mae’r Arglwydd pwerus yma yn gofalu drosta i, mae o yn fy arwain 
i, ac yn fy ngwarchod i.  

Wrth inni feddwl dros y pethau yma y mae Duw wedi eu rhoi inni, mae yna 
gyfoeth i’w gael. Ac wrth inni gychwyn y flwyddyn yma hefo ‘Blwyddyn y Beibl 
Byw’, gadewch inni gymryd y cyfle i fyfyrio, i arafu wrth edrych dros y geiriau mae 
Duw wedi eu rhoi inni er mwyn dyfnhau ein cariad tuag ato.    
 
 
 

 
  Darlleniad Wythnos Nesaf 

2 Tim. 3:14-17  (BCND tud.235  / BCN: tud.215) 

 

 Sarah DILYNWCH NI:  @eglwysibroaled    



Cyhoeddiadau 
 

Y Fro 

Sul yma – 17eg  Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr 
oedfa gan Gwion, a bydd Aneurin yn pregethu. 

Mawrth  – 19eg  Cyfarfod Gweddi'r Fro yn Groes am 7.30.   
Iau  – 21ain  Cyfarfod Plant Llansannan am 3.15. 
Gwener  – 22ain  C.I.C. (Clwb Ieuenctid Cristnogol) ar gyfer pobl ifanc bl.7-9 yn 

Llansannan rhwng 7.30 a 9.15. 
Sul nesaf – 24ain  Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr 

oedfa gan Celfyn Williams, a bydd y Parch. Dafydd Job yn 
pregethu. 

 

Llanfair a Chefn Meiriadog 

Sul yma – 17eg Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Llanfair am 2.00.  Cynhelir 
Ysgol Sul yng Nghefn Meiriadog am 10.30 ac yn Llanfair am 11.00. 

Sul nesaf – 24ain Bydd Gwion 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. 

 

Llansannan 

Sul yma – 17eg Bydd Gwion yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol Sul y plant yn 
cydredeg.  Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10. 

Llun  – 18fed Cymdeithas Llansannan: “Ar ei Feic” – noson yng nghwmni Dylan 
Roberts, Plas Aled yn y Festri am 7.30. 

Sul nesaf – 24ain Bydd y Parch. Dafydd Job yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol 
Sul y plant yn cydredeg.  Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10. 

Rhaghysbysiad Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Eglwys Unedig Llansannan nos 
Fawrth, Ionawr 26ain am 7.30 (SYLWCH AR Y NEWID DYDDIAD).  
Croeso i bob aelod. 

 

Tanyfron a Nantglyn 

Sul yma – 17eg Bydd Sarah yn arwain oedfa i’r daith yn Nantglyn am 2.00. 
Sul nesaf – 24ain Bydd y Parch. Dafydd Job yn arwain oedfa i’r daith yn Nhanyfron 

am 2.00. 
 

Saron a Pheniel 
Sul yma – 17eg Bydd Mr Celfyn Williams yn arwain oedfa i’r daith ym Mheniel am 

2.00.  Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel ac yn Saron am 10.00. 
Sul nesaf – 24ain Bydd Aneurin yn arwain oedfa deuluol i’r daith yn Saron am 2.00 

pryd y bydd Rob ac Einir Davies yn cyflwyno Nedw Ifan i gael ei 
fedyddio.  Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel am 10.00. 

Cyhoeddiadau 
 

Henllan a Groes 

Sul yma – 17eg Cynhelir Oedfa Thema yn Henllan am 10.00 a bydd y casgliad yn 
mynd tuag at waith ‘Shelter Cymru’.  Bydd Mr Alun Jones yn 
arwain oedfa yn Groes am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn Groes am 
10.00 ac yn Henllan am 2.00. 

Sul nesaf – 24ain Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Groes am 10.00.  
Cynhelir Ysgol Sul yn Henllan ac yn Groes am 2.00. 

 

Llannefydd a Chefn Berain 

Sul yma – 17eg Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yng Nghefn Berain am 
10.00 a bydd Ysgol Sul y plant yn cydredeg.  Cynhelir Ysgol Sul yn 
Llannefydd am 11.15. 

Sul nesaf – 24ain Bydd Sarah yn arwain oedfa deuluol i’r daith yn Llannefydd am 
10.00.  

 

Gwaith Cwrs Ysgolion Sul Henaduriaeth Dyffryn Clwyd 2016 
Gair i’ch atgoffa am fanylion gwaith cwrs yr Ysgolion Sul.  Y dasg a osodwyd i’r 
plant a’r ieuenctid eleni yw cywaith unrhyw gyfrwng ar y thema ‘Plentyndod Iesu 
Grist’.  Gofynnir am gywaith gyda’r holl blant wedi cyfrannu ato mewn unrhyw 
gyfrwng, e.e. gwaith ymchwil, ysgrifennu stori, dramodig, poster, gweddi, sgwrs ar 
dâp, stribed cartwn, cyflwyniad PowerPoint.  Bydd arddangosfa o’r gwaith yn cael 
ei greu ar gyfer yr Henaduriaeth fydd yn cyfarfod ym mis Mai (dyddiad i’w bennu). 

Ar gyfer yr oedolion, gofynnir am gyflwyniad ar yr un thema – ‘Plentyndod yr 
Iesu’.  Os yn cyflwyno traethawd, dylid cyfyngu i ddim mwy na 1,000 o eiriau, neu 
gellir cyflwyno gwaith llaw neu arddangosfa flodau. Os am gyflwyno arddangosfa 
flodau, gofynnir i chi ddod â’r gosodiad ar y noson wobrwyo yn unig a gadael i 
Carys Morgan (01824 702327), yr ysgrifennydd, wybod ymlaen llaw er mwyn cael 
rhoi eich enwau yn yr adroddiad.  Pob hwyl wrth baratoi’r gwaith!  

Bydd angen i’r cyweithiau fod yn barod erbyn Ebrill 11eg. 
 

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. 
 

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. 
 


