DYDDIADUR GWEDDI LINGUAE CHRISTI

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

Ebrill 2019
1. Llun – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf wrth i mi deithio yn ôl o
ychydig ddyddiau o R & R.
2. Maw – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf, gan fy mod yn cyfarfod â
gweinidogion yr ardal mewn cyfarfod lleol.
3. Mer – Cymraeg 2 – Gweddïwch dros gydbwysedd yn ystod mis prysur. Dan ni byth eisiau
bod mor brysur na allwn stopio a bod gyda ffrindiau.
4. Iau – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros y cyfarfod nesaf ein cymuned ffydd yn Euskara
yn nhref Usurbil (Dydd Sul, Ebrill y 7fed).
5. Gwe – Cymraeg 3 – Gweddïwch drostaf gan fy mod yn treulio penwythnos yn arwain grwp
o fyfyrwyr mewn encil. Gweddïwch y byddai'n fod yn gyfnod o anogaeth a thwf.
6. Sad – Cymraeg 1 – Mae bellach "crunch time" i gael myfyrwyr i gofrestru ar gyfer
prosiectau haf. Rydym wedi gwneud llawer o gysylltiadau mewn dwy gynhadledd fawr cyn
ac ar ôl Dydd Calan yn ogystal ag ymweliad diweddar gyda nifer o fyfyrwyr, tra yng
Nghaliffornia. Gweddïwch y bydd Duw yn parhau i alw rhai ohonynt i wasanaethu gyda ni
yn ystod yr haf.
7. Sul – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch dros deulu mewn hyfforddiant gyda ni fydd
yn gwasanaethu gyda grŵp o bobl frodorol yn ngogledd-ddwyrain Sbaen.
8. Llun – Cymraeg 3 – Gweddïwch y byddaf yn codi digon o gefnogaeth misol i fynychu
hyfforddiant y mis nesaf.
9. Maw – Cymraeg 2 – Gweddïwch am gwpl sydd wedi ymuno â ni am wythnos gan eu bod yn
meddwl ac yn gweddïo am ymuno â ni am dymor hir.

10. Mer – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros y 5 o bobl sydd yn gwasanaethu Duw yn y
cwmni cynhyrchu yn y Fasgeg–Kale Argia.
11. Iau – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch dros ddyn ifanc mewn hyfforddiant gyda ni
fydd yn gwasanaethu gyda grŵp o bobl frodorol yn Rwsia.
12. Gwe – Cymraeg 4 – Os gwelwch yn dda dechrewch gweddïo dros yr Eisteddfod
Genedlaethol a fydd yn cael ei gynnal yng Nghonwy, ein sir cartref. Gweddïwch tra bod ni'n
cynllunio cyfleoedd i rannu'r efengyl yn ystod yr wythnos bwysig hon.
13. Sad – Cymraeg 3 – Gweddïwch drostaf yfory gan fy mod yn cynnal tŷ agored i bobl ddod i
glywed am ein gweinidogaeth ac i ystyried partneriaeth gyda fi ac ein tîm.
14. Sul – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf gan fy mod yn pregethu dair
gwaith heddiw mewn tri chapel gwahanol: Capel y Waun yn y bore, Nantglyn yn y
prynhawn a Llansannan yn yr hwyr.
15. Llun – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch am gyfleoedd i rannu'r efengyl yn Euskara drwy
arolygon y byddwn yn dechrau gwneud mewn gwahanol drefi.
16. Maw – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch i ni y rhai yn hyfforddi sy'n bwriadu i
wasanaethu yn Saesneg neu bydd iaith ranbarthol dal y weledigaeth ar gyfer ieithoedd
brodorol ac yn ddifrifol ar eu trywydd.
17. Mer – Cymraeg 2 – Gweddïwch y bydd y rhai sy'n clywed stori'r Pasg yn sylweddoli bod
stori fawr Duw o gymod yn cynnwys pob ohonom ni mewn ffordd bersonol ac agos.
18. Iau – Cymraeg 3 – Gweddïwch dros y mis hwn i gyflwyno cyfleoedd i'n tîm i rannu'r
Efengyl gyda'n ffrindiau wrth i ni ddathlu y Pasg.
19. Gwe – Cymraeg 4 – Gweddïwch dros y gwersylloedd mod i'n arwain yn y Bala ym mis Awst.
Cawsom ddiwrnod hyfforddi ar gyfer swyddogion gwersyll y mis diwethaf. Gweddïwch dros
y swyddogion wrth iddynt ddechrau paratoi ar gyfer y bobl ifanc y byddant yn buddsoddi
ynddynt yn yr haf.
20. Sad – Euskara (Basgeg 1) – Os gwelwch yn dda gweddïwch am gefnogaeth ariannol ar gyfer
ein teulu yn ystod y flwyddyn hon.
21. Sul – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf gan fy mod yn pregethu yn
Nghapel Caersalem, Caernarfon heno, noson y Pasg.
22. Llun – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch am ddarpariaeth Duw ar gyfer yr holl
deuluoedd Linguæ Christi wrth i ni godi cefnogaeth ariannol i wasanaethu yn llawn amser.

23. Maw – Cymraeg 2 – Gweddïwch dros anogaeth ymhlith credinwyr yr wythnos hon ac
gweiddïwch yn erbyn cenfigenrwydd dros ein gilydd a dros y rhoddion mae Duw wedi rhoi
inni.
24. Mer – Cymraeg 3 – Gweddïwch am ynni newydd yn y gwanwyn–mae hi'n dymor prysur.
25. Iau – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf gan fy mod yn cael y cyfle i
siarad am y weinidogaeth Linguae Christi mewn Llanw.
26. Gwe – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros ein grŵp dantza Basg a'r ysgol bertsolaris
(grwp o feirdd) lle dan ni'n cymryd rhan i adlewyrchu goleuni Iesu.
27. Sad – Gaeilgeorí (Gwyddeleg 1) – Gweddïwch am heddwch yn Iwerddon fel mae'r DU a'r UE
yn datrys Brexit. Mae'r teimladau ac emosiynau yn rhedeg yn ddwfn yn y trefi lle siaradir
Gwyddelig a does neb eisiau dychwelyd i dyddiau'r trais.
28. Sul – Cymraeg 1 – Os gwelwch yn dda, gweddïwch drostaf gan fy mod yn pregethu yng
Nghapel Bethel, Caergybi y bore 'ma ac yng Nghapel Cildwrn, Llangefni heno.
29. Llun – Cymraeg 2 – Gweddïwch drostom ni wrth i ni gymryd amser i ffwrdd cyn yr haf
prysur.
30. Maw – Euskara (Basgeg 1) – Gweddïwch dros ddatblygiad ein mab, er mwyn iddo allu tyfu i
gyfathrebu a chymdeithasu'n iawn.

