DYDDIADUR GWEDDI LINGUAE CHRISTI

Liciwch ein tudalen Facebook a dilynwch ni ar Instagram a Twitter
ar gyfer ein diweddariadau gweddi beunyddiol.

Mawrth 2019
1.

Gwe – Linguæ Christi – Diolch am ein cofio mewn gweddi y mis hwn ac ymunwch â ni wrth i
ni gofio i wneud y pethau bychain fel fyddloniaid Iesu!

2.

Sad – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros waith cynhyrchu Kale Argia yn Fasgeg, fel y bydd
Duw yn rhoi doethineb a chreadigrwydd i ni wrth i ni rannu'r Efengyl.

3.

Sul – Cymraeg 1 – Heddiw, mae gennym y gweithgareddau cau a gwasanaethau ar gyfer
Global Outreach Celebration blynyddol yn Immanuel Baptist Church yn Highland, California.
Cefais y pleser o dreulio wythnos gyda nhw. Os gwelwch yn dda, gweddïwch y bydd Duw yn
parhau i ddefnyddio'r sgyrsiau i osod ei alw ym mywydau pobl i fod yn rhan o waith Linguae
Christi.

4.

Llun – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch ar gyfer dau deulu dan ni wedi hyfforddi yn
ddiweddar i anfon i Iwerddon. Gweddïwch dros eu teithiau a'r manylion logistaidd.

5.

Maw – Cymraeg 5 – Gweddïwch drostaf i yfory wrth i mi hedfan i Utah gyfer taith godi arian.
Bydda i'n cyfarfod â phartneriaid weinidogaeth posibl dros yr wythnos nesaf.

6.

Mer – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf i yr wythnos hon, gan mod i'n
cael cyfleoedd i rannu am ein gwaith gyda grwpiau amrywiol yn Ne California, yn enwedig
gyda myfyrwyr.

7.

Iau – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros ein sfeylfa ariannol gan bod ni angen codi
hanner ein cyllideb o hyd.

8.

Gwe – Cymraeg 3 – Gweddïwch y gweddi Luc 10:2 gyda ni: gofynnwch i Arglwydd y cynhaeaf
anfon mwy o weithwyr i'w feysydd.

9.

Sad – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros ail gyfarfod ein cymuned ffydd yn yr iaith
Fasgeg.

10. Sul – Cymraeg 5 – Gweddïwch drostaf i y bore yma gan fy mod yn siarad yn True North
Community Church yn Utah am ein gwaith, yn ogystal â'r alwad i bob Cristion i rannu'r
efengyl.
11. Llun – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch gan fod ein cyfrifoldebau yn tyfu yn y
ganolfan hyfforddi.
12. Maw – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf i wrth i mi hedfan yn ôl o Los
Angeles i Ddulyn heddiw, gan gyrraedd fory, ac yna ymlaen ar fferi adref i Ogledd Cymru.
13. Mer – Cymraeg 3 – Gweddïwch dros y cyfeillion a welwn ni bob wythnos. Gweddïwch bod
Duw yn siarad â nhw a bod ni'n medru trafod eu profiadau ysbrydol.
14. Mer – Cymraeg 3 – Gweddïwch dros y cyfeillion a welwn ni bob wythnos. Gweddïwch bod
Duw yn siarad â nhw a bod ni'n medru trafod eu profiadau ysbrydol.
15. Gwe – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros fy ysgol ddawns Basg, dros fy ffrindiau newydd
ac er mwyn i mi adlewyrchu Iesu trwy fy mywyd.
16. Sad – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf i yfory, fel y byddaf yn pregethu
yn y bore a gyda'r nos yng Nghapel Cildwrn, Llangefni.
17. Sul – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch dros siaradwyr yr iaith Wyddeleg ar Ddydd Sant
Padrig.
18. Llun – Cymraeg 3 – Gweddïwch gyda ni wrth i ni yn ymprydio ac yn gweddïo dros ein dyffryn
a'n ffrindiau.
19. Maw – Cymraeg 5 – Gweddïwch bod yr Arglwydd yn gweithio yng nghalonnau a meddyliau'r
bobl sy'n byw yn ein dyffryn.
20. Mer – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros fy ysgol barddoniaeth ac am fy nghydbertsolaris fel bod Duw yn caniatáu i mi barhau i adlewyrchu ei ras a golau yn y lle hwnnw.
21. Iau – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf i heddiw, fel y byddaf yn Llundain
ar gyfer diwrnod o weddi gyda Cyngor y Cynghrair Efengylaidd ym Mrydain.
22. Gwe – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostom ni heddiw, gan fod gennym
gyfarfod o'r Ymddiriedolwyr Linguae Christi yng Ngogledd Cymru.
23. Sad – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf i heddiw, gan fy mod yn pregethu
yng Nghapel Bethel, Caergybi yfory.

24. Sul – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch ar gyfer ein plentyn hynaf sy yng nghanol ei
flwyddyn gyntaf o ysgol uwchradd.
25. Llun – Cymraeg 5 – Gweddïwch y bydd yr Arglwydd yn dod â chyfleoedd dwyfol ar gyfer fy
nhîm i rannu'r efengyl a chariad Crist gyda'u cymdogion.
26. Maw – Cymraeg 3 – Gweddïwch i ni wrth i ni wasanaethu yn y gymuned a rhannu cariad Duw
â chyd-wirfoddolwyr.
27. Mer – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros ysgol ein mab yn Aginaga er mwyn i ni fod yn
dyst a bendith yn y lle.
28. Iau – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch y bydd lluyddwyr cenhadaeth yn rhannu
gweledigaeth ar gyfer y siaradwyr Gwyddeleg yn Iwerddon. Dydy'r rhan fwyaf o bobl sy'n
teimlo y faich dros Iwerddon byth yn ystyried yr alwad hon.
29. Gwe – Cymraeg 5 – Gweddïwch y galla i gyrraedd fy nod misol i godi arian ar gyfer mis hwn.
30. Sad – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Mae'r llu o sgandalau cam-drin yn yr Eglwys Gatholig yn
cael eu defnyddio fel esgus gan rai yn Iwerddon i anwybyddu Duw. Gweddïwch bod yr Ysbryd
yn tynnu pobl at ei hun er gwaetha'r rhwystrau.
31. Sul – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros ddatblygiad ein mab.

