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Cofion a Chyfarchion 
Anfonwn ein cofion heddiw at Trefor Roberts (Llansannan) yn dilyn ei lawdriniaeth 
yn Ysbyty Broadgreen, a hefyd Nest Efans (Hiraethog) sy’n cael gofal yn Ysbyty 
Gwynedd ar hyn o bryd.  Parhawn i gofio hefyd am Richard M. Jones (Cefn Berain) 
yn Ysbyty Glan Clwyd, a hefyd Elena Owen (Llannefydd) sydd bellach wedi 
cyrraedd adref o’r ysbyty.  Mae eraill o’n plith yn derbyn triniaethau amrywiol ac 
eraill wedi cael codymau cas.  Anfonwn ein cofion cynhesaf at bob un ohonoch a’n 
dymuniadau gorau am adferiad iechyd buan iawn.  Hyderwn y byddwch oll yn profi 
daioni'r Arglwydd yn eich cynnal yn eich angen. 

Cofiwn hefyd am y teuluoedd yn y Fro sy’n galaru am anwyliaid a gweddïwn 
eich bod yn profi cariad Duw yn gysur ac yn gymorth i chi. 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i ddau o’n haelodau – Mrs Eirlys Owen 
(Llannefydd) a Mr Emlyn Davies (Llansannan) fydd yn dathlu pen-blwyddi arbennig 
yr wythnos nesaf.  Diolchwn i Dduw amdanoch, a hyderwn y byddwch yn parhau i 
gael nerth ac iechyd am flynyddoedd lawer eto.  

 
 

Apêl Ddyngarol Wcráin 
Rydym yn ddiolchgar iawn am y rhoddion ariannol, cyfanswm o £2,460.00, ddaeth i 
law trwy apêl yr ofalaeth er mwyn helpu’r ffoaduriaid a’r bobl o Wcráin sydd wedi 
eu dadleoli yn ystod yr wythnosau diwethaf.  Mae’r arian wedi ei drosglwyddo i DEC 
(Disasters Emergency Committee) fydd yn sicrhau bod yr arian yn darparu cymorth 
uniongyrchol i’r rhai mewn angen.  Sylweddolwn pa mor dyngedfennol yw ein 
cefnogaeth iddynt â’r sefyllfa yno mor ddirdynnol.  Gwyddom hefyd y bydd yr 
angen yno’n parhau am gyfnod hir a gofynnwn i chi weddïo’n daer ar i Dduw ateb 
ein gweddïau i’r lladd a’r ymosod stopio, ac am heddwch yn y byd.  Cyflwynwn yn 
dyner i ofal Duw bawb sydd wedi cael eu heffeithio gan yr erchyllterau hyn. 

 

Casgliad Cenhadol Merched y Gogledd (EBC) 
Os ydych yn dymuno cefnogi gwaith cenhadol yn lleol a thramor, bydd trysorydd 
eich eglwys yn ddiolchgar o dderbyn eich cyfraniad tuag at Gasgliad Cenhadol 
Merched y Gogledd erbyn Dydd Sul, Ebrill 10fed, os gwelwch yn dda.  (Nodyn i’r 
Trysoryddion:  A wnewch chi roi gwybod i Mair erbyn Ebrill 11eg gyfanswm casgliad 
eich eglwys, ac yna trosglwyddo’r arian i Mair naill ai ar-lein, neu trwy anfon siec yn 
daladwy i ‘Gofalaeth Bro Aled’, mor fuan â phosib wedi hynny, os gwelwch yn dda?) 

Dathliad Cenhadol Merched y Gogledd 
Cynhelir Dathliad Cenhadol Merched y Gogledd yng Nghapel Disgwylfa, Gaerwen 
dydd Mercher, Mai 4ydd am 2:00.  Mwy o fanylion i ddilyn.  (Sylwch mai un cyfarfod 
fydd yn cael ei gynnal eleni.) 

 

 

 

Llais Bro Aled 

Dydd Sul, 10 Ebrill 2022 
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Dwi’n siŵr y gall pawb o bob oed restru problemau enfawr sydd wedi dod i’n rhan 
dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  O’r argyfwng iechyd i’r wasgfa ar bron bob rhan 
o’r economi, mae Covid wedi gadael ei ôl.  Ond wrth i ni ystyried yr effaith arnom 
fel eglwysi a chymunedau, un o’r canlyniadau amlycaf yw ein bod wedi teimlo’n 
llawer mwy ynysig.  Gan fod y cysylltiadau arferol rhyngom ag eraill wedi gorfod 
cael eu torri, aeth ffrindiau a chymdogion yn ddieithr, a blynyddoedd yn pasio heb i 
ni ymwneud â rhai pobl er eu bod yn byw yn eithaf agos.  Cefais sgwrs â’m 
cyfnither (o Gaernarfon) yr wythnos diwethaf, a sylweddoli nad oeddem wedi 
gweld ein gilydd ers bron i dair blynedd, ac mai hwnnw oedd y bwlch hiraf ar hyd 
ein hoes. 

Wrth feddwl am hyn, cefais fy atgoffa o ddyfyniad enwog gan yr Albanwr 
duwiol Robert Murray M’Cheyne.  Gweinidog Presbyteraidd yn Dundee oedd 
M’Cheyne, a bu farw yn 29 mlwydd oed ym 1843.  Dyma’r dyfyniad: “If I could hear 
Christ praying for me in the next room, I would not fear a million enemies. Yet 
distance makes no difference. He is praying for me.” 

Pan ddarllenwn am ddyddiau olaf Iesu cyn ei groeshoeliad, mae’n nodedig 
cymaint yr oedd yn gweddïo.  Wrth gwrs byddwn yn meddwl am y weddi 
ddirdynnol yn yr ardd yng Nghethsemane, ond mae’r Efengylau hefyd yn cofnodi 
bod Iesu’n barod i weddïo dros Pedr cyn iddo’i wadu (Luc 22: 32), a’i ddisgyblion 
trwy’r oesoedd (Ioan 17:20-26). 

Byddwn yn clywed yn gyson cymaint o les sy’n dod o brofi cefnogaeth ffrindiau 
a theulu, yn enwedig mewn cyfyngderau.  I’r Cristion, mae gwybod bod eraill yn 
gweddïo drosom nid yn unig yn gysur, ond yn ffynhonnell o nerth a gobaith wrth i 
ni gyd-ymddiried yn y Duw sy’n gwrando ar ein gweddïau ac sy’n dweud wrthym yn 
ei Air: ‘Peth grymus iawn ac effeithiol yw gweddi y cyfiawn.’ (Iago 5:16)  Ond cymaint 
o fendith yw gwybod bod yr Arglwydd Iesu yn gweddïo drosom! 

Oherwydd bod Iesu wedi codi’n fyw o’r bedd mae’n fyw yn awr, ac yn ymbil 
dros ei bobl ar ochr dde Duw (Rhufeiniaid 8:34).  Er nad ydym yn gallu Ei weld, nid 
oes angen i ni amau. Sut bynnag y mae pethau arnom ar hyn o bryd, cofiwn 
anogaeth Hebreaid 4:16, 

‘Felly gadewch i ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael! Bydd yn 
trugarhau wrthon ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni pan mae angen help arnon ni.’ 

 



 

 

Cyhoeddiadau’r Fro 
 

Gair i’ch atgoffa bod rhaid i bawb gydymffurfio â chanllawiau COVID ac i ddilyn y  
canllawiau sydd mewn lle ymhob capel i sicrhau diogelwch pawb fydd yno.  Ni ddylai 
unrhyw un fynychu’r addoliad sydd un ai yn dioddef hefo’r feirws neu sydd ag unrhyw 
un o’r symptomau. 

Dydd Sul, Ebrill 10fed 
➢ Cyfarfod Gweddi yn Llansannan ac yn Llanfair am 10:00, a Chyfarfod Gweddi 

Sul y Blodau yng Nghefn Meiriadog am 10:30. 

➢ Oedfa yng Nghefn Berain am 9:30 ac yn Groes am 11:00 o dan arweiniad 
Rhodri. 

➢ Ysgol Sul yn Henllan am 10:00. 

➢ Oedfa i’r Daith (Saron a Nantglyn) yn Saron am 10:00 o dan arweiniad Mr 
Andrew Settatree. 

➢ ‘Gwreiddiau’ – Dewch i fwynhau ‘Llan Llanast’ pryd y bydd cyfle i wneud 
crefftau, chwarae gemau, a chael stori'r Pasg yng Nghanolfan Eirianfa, Dinbych 
am 3:00 y prynhawn. Mae’n addas i bob oed, ac mae darpariaeth dwyieithog.  
Archebwch le trwy glicio ar y ddolen yma neu cysylltwch â Mair. 

Dydd Mawrth, Ebrill 12fed 
➢ Paned a Sgwrs yn Festri Llansannan am 1:30 y pnawn.  Croeso i bawb.   

Dydd Gwener, Ebrill 15fed 
➢ Oedfa’r Groglith y Fro yn Llansannan am 10:30.  Croeso i bawb.  Os nad ydych 

yn gyfforddus i ddod i’r Capel, gallwch wylio’r oedfa ar YouTube.  I ymuno, 
ewch i wefan Eglwysi Bro Aled [eglwysibroaled.com] a chlicio ar y llun ‘Oedfa’r 
Groglith’ ar y dudalen flaen. 

Dydd Sul, Ebrill 17eg 
➢ Oedfa yn Llansannan am 9:30 ac yng Nghefn Meiriadog am 11:00 o dan 

arweiniad y Parch. John Robinson.  Bydd Ysgol Sul y plant yn cydredeg â’r 
oedfa yn Llansannan. 

➢ Oedfa yn Henllan am 9:30 ac Oedfa Deuluol Sul y Pasg yn Llannefydd am 11:00 
o dan arweiniad Mr Arfon Jones. 

➢ Oedfa yn Saron am 10:00 ac yn Nantglyn am 2:00 o dan arweiniad Rhodri. 

➢ Oedfa’r Fro yng Nghefn Meiriadog am 6:00.  Arweinir yr oedfa gan Rhodri a 
bydd Mr Arfon Jones yn pregethu.   

Dydd Llun a Dydd Mawrth, Ebrill 18fed-19eg 
➢ Gŵyl Llanw 2022 yng Nghanolfan Medrus, Aberystwyth.   

 Nos Lun (6:30 yr hwyr): Dathliad gyda neges gan Stuart Bell. Croeso i bawb. 

 Dydd Mawrth:  

• Oedfa Deulu gyda Martyn a Meilyr Geraint (10:00) 

• Cyfres o sgyrsiau byr yn arddull 'TED talks' gydag Anna Huws, Lydia 
Power a Cynan Llwyd, neu ddarlith hanes gyda Jonathan Thomas (11:30) 

• Cyfarfod ar y traeth – Picnic a Gemau (13:30) 

• Cyfarfod Blynyddol Llanw (18:00) 

• Dathliad gyda neges gan Jonathan Thomas (18:30) 
Bydd Gwaith Plant 4-11 oed ar y nos Lun, bore Mawrth a nos Fawrth, a Gwaith 
Ieuenctid 11-15 oed ar y bore Mawrth.  Cymraeg fydd iaith holl weithgaredd a 
chyfarfodydd Llanw. Bydd offer cyfieithu ar gael yn y prif oedfaon.  Bydd 
croeso mawr i bawb ymuno yn y cyfarfodydd. Ewch i wefan Llanw 
llanw.org/llanw-22 i gael mwy o fanylion ac er mwyn archebu tocynnau. 

Dydd Sul, Ebrill 24ain 

➢ Oedfa yng Nghefn Meiriadog am 9:30 ac yn Llansannan am 11:00 o dan 
arweiniad Rhodri.   

➢ Oedfa yn Groes am 9:30 ac yng Nghefn Berain am 11:00 o dan arweiniad Mr 
Alun Jones. 

➢ Ysgol Sul yn Llannefydd am 10:00 ac yn Henllan am 2:00. 

➢ ‘Gwreiddiau’ – Mae gwahoddiad i ni ymuno gyda Bro Dinbych ar gyfer amser o 
addoliad yng Nghanolfan Eirianfa, Dinbych am 3:00 y prynhawn.  Bydd mwy o 
fanylion yn y rhifyn nesaf. 

I ddod 
 YSGOL HAF Y WEINIDOGAETH IACHÁU (Mai 23-26) yng Nghanolfan Cefn Lea, Dolfor, Y 

Drenewydd, Powys, SY16 4AJ.  Ni sicrheir lle oni fydd y tâl llawn gan Nerys 
Rowlands, Ysgrifenyddes y Weinidogaeth Iacháu erbyn Ebrill 24ain.  Os 
hoffech fynychu’r Ysgol Haf eleni, cysylltwch â Mair i gael copi o’r rhaglen a 
ffurflen gofrestru. 

 MIRI MAI (8–11 OED) yng Ngholeg y Bala, Mai 20-22.  Mwy o fanylion i ddilyn. 
 

 
 

Manylion Cyswllt 
Rhodri –  rhodri@eglwysibroaled.com   01745 870522   07814 660291    

Mair –  mair@eglwysibroaled.com  01745 870632 07900 627536 

Cyhoeddiadau i’w hanfon i Mair erbyn 9.00 nos Fercher (20fed), os gwelwch yn dda. 
 

https://forms.gle/Jk8BAfqqzsfxTTi37
https://llanw.org/llanw-22/

