
Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Mawrth 3 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 10 
5.00 p.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
 

Mawrth 17 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

Mawrth 3 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffith 

DIM Ysgol Sul 
 

Mawrth 10 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Mawrth 17 

10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Doeddwn i ddim yn adnabod Paul 
Flynn a fu farw ddydd Sul diwethaf. 
Unwaith yn unig y bûm yng nghwmni’r 
gŵr bonheddig a fu’n aelod seneddol 
dros etholaeth Gorllewin Casnewydd 
ers 1987.  Ond a bod yn onest, nid yw 
dweud i mi fod yn ei gwmni’n gwbl 
gywir chwaith. 
 
Wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir 
Fynwy a’r Cyffiniau oedd hi, fis Awst 
2016. Os buoch yn yr Eisteddfod ar 
Ddôl y Castell yng nghanol Y Fenni mi 
gofiwch fod y meysydd parcio ddwy 
neu dair milltir oddi yno, a bysus i fynd 
â chi i Faes yr Eisteddfod. Yn un o’r 
meysydd parcio hynny y gwelais i Paul 
Flynn. Wnes i ddim siarad ag o: fel y 
dywedais, doeddwn i ddim yn ei nabod. 
Ond roeddwn yn yr un ciw ag o, yn  
aros am y bws. Roedd y ciw yn hir 
iawn, ac roedd yn amlwg y byddai sawl 
bws wedi dod a mynd cyn y byddem yn 
cyrraedd blaen y ciw.   
 
Does fawr o ddim y medrwch ei wneud 
mewn ciw, heblaw ciwio. Ond o leiaf 
mewn ciw eisteddfodol mi fedrwch chi 
sbio o’ch cwmpas i weld pwy arall 
sydd yno. Oes rhywun yr ydych yn ei 
nabod? Oes wynebau cyfarwydd? Oes 
rhywun enwog? Dyna pryd y gwelsom 
Paul Flynn. Roedd y tu ôl i ni, yn nes at 
gefn y ciw na’i flaen. Nid ni yn unig a’i 
gwelodd. Roedd un o stiwardiaid y 
maes parcio wedi sylwi arno ac wedi 
mynd ato i’w nôl i flaen y ciw. O bosib 
iddo weld golwg fregus ar Mr Flynn: 
roedd y gŵr bonheddig dros ei bedwar 
ugain a heb fod yn dda ei iechyd. Ond 

mae’n fwy tebygol i’r stiward fynd ato 
am mai fo oedd yr aelod seneddol 
lleol. Siawns mai un o freintiau’r 
swydd honno yw nad oes rhaid ciwio? 
Ond gwrthod y gwahoddiad i symud 
i’r blaen a wnaeth Paul Flynn, er i’r 
stiward ac eraill bwyso arno.   
 
Na, wnaethom ni ddim siarad ag o’r 
bore hwnnw. Ond roeddem yn teimlo 
er hynny ein bod wedi dod i’w nabod. 
Yn sicr fe welsom ostyngeiddrwydd y 
dyn. Mor hawdd fyddai iddo fod wedi 
mynd i flaen y ciw. Go brin y byddai 
neb wedi cwyno o gofio mor boeth 
oedd hi ac mor fregus oedd o. Ond  
aros ei dro fel pawb arall a wnaeth.  
 
Doedd Paul Flynn ddim yn ei gyfrif ei 
hun yn well nac yn bwysicach na’r 
bobl eraill a safai yn y cae hwnnw.  Y 
bore hwnnw, eisteddfodwr cyffredin 
oedd yntau, yn amlwg yn ei uniaethu ei 
hun â’r gweddill ohonom. Mynnai 
wynebu’r un amgylchiadau a’r un 
trafferthion â ni gan wrthod llwybr 
hawdd. Ac yn hyn o beth, gwelsom 
ynddo rywbeth a’n hatgoffai am yr un 
y dywedodd Paul arall amdano: ‘Er ei 
fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod       
cydraddoldeb â Duw yn beth i'w     
gipio, ond fe'i gwacaodd ei hun, gan 
gymryd ffurf caethwas a dyfod ar 
wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe'i 
darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd 
hyd angau, ie, angau ar 
groes’ (Philipiaid 2:6–8). Dyma’r Crist 
y cawn ein hannog gan Paul i gredu 
ynddo ac i fod o’r un agwedd meddwl 
ag ef.  
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Cynhelir Oedfa Deulu yn Capel Coch am 
10.30 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Mr Arwel Williams.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch ac oedfa fedydd yng 
ngofal y Gweinidog am 3.15 o’r gloch.    
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

Cofion 
Daliwn i gofio am aelodau a chyfeillion 
yr eglwysi sydd yn yr ysbyty ar hyn o 
bryd.  Anfonwn ein dymuniadau gorau 
iddynt ac at bawb sydd heb fod yn dda eu 
hiechyd.  Gweddiwn yn arbennig dros 
deuluoedd sy’n wynebu amser anodd a 
phryderon mawr oherwydd gwaeledd 
perthnasau neu wahanol amgylchiadau.  
Daliwn i gyflwyno’r naill a’r llall i ofal 
Duw, gan gredu ei fod Ef yn atebwr 
gweddiau ei blant. 

Cydymdeimlo  
Cydymdeimlwn â theulu Mr Arwyn 
Williams, 52 Dôl Eldiir, Llanberis a fu 
farw ddydd Iau, Chwefror 21 yn 56 
mlwydd oed. Cydymdeimlwn â’i wraig 
a’u plant Sian, Ceri a Huw John yn y 
brofedigaeth fawr o golli Arwyn lai na 
blwyddyn wedimarwolaeth ei fam, Mrs 
Catherine Lloyd Williams.  Cynhelir ei 
angladd yn Eglwys Sant Padarn am 10.30 
o’r gloch fore Iau, Chwefror 28. 
 

Cymdeithas Deiniolen 
Cynhelir Cymdeithas Undebol Deiniolen 
yn Nhy Elidir am 7.00 o’r goch nos     
yfory, nos Lun, Chwefror 25.   
 
Ceir sgwrs gan Mr Alwynne Morris    
Jones am hanes adeiladu Hafod Eryri ar 
gopa’r Wyddfa.   
 
Mae croeso cynnes i chi i’r Gymdeithas 
bob mis. Os na fuoch o’r blaen beth am 
ddod nos yfory. 
 

Balm o Salm 
 
‘Sut y ceidw'r ifanc ei 
lwybr yn lân?  
Trwy gadw dy air di.  
Fe'th geisiais di â'm holl galon; 
paid â gadael imi wyro oddi wrth dy 
orchmynion. 
Trysorais dy eiriau yn fy nghalon 
rhag imi bechu yn dy erbyn. 
Bendigedig wyt ti, O ARGLWYDD; 
dysg i mi dy ddeddfau. 
Bûm yn ailadrodd â'm gwefusau 
holl farnau dy enau. 
Ar hyd ffordd dy farnedigaethau cefais 
lawenydd sydd uwchlaw pob cyfoeth. 
Byddaf yn myfyrio ar dy ofynion di, ac  
yn cadw dy lwybrau o flaen fy llygaid. 
Byddaf yn ymhyfrydu yn dy ddeddfau, 
ac nid anghofiaf dy air’  
(Salm 119:9–16).  

Pwyllgor Cymanfa  
Cynhaliwyd Pwyllgor Cyffredinol Cym-
anfa Annibynwyr Dosbarth Bangor yng 
Ngharmel Llanllechid, nos Lun diwethaf. 
Penderfynwyd cynnal Oedfa Ysgolion 
Sul yn hytrach na Chymanfa eleni, gyda 
thair Ysgol Sul y cylch yn cymryd rhan 
ynddi. Bydd yr Oedfa honno yng nghapel 
Bethlehem, Talybont am 10.30 o’r gloch 
fore Sul, Mai 19. Thema’r Oedfa fydd 
’Madagascar’, sef testun Apel Undeb yr 
Annibynwyr eleni.  Ni fydd Maes Llafur 
nac arholiadau, ond bwriedir parhau i 
gyflwyno tystysgrifau i’r plant am eu 
ffyddlondeb i’r Ysgol Sul.   
 

Dydd Gweddi 
Ddydd Gwener, Mawrth 1, bydd Oedfa 
Dydd Gweddi’r Byd yn Jerusalem,   
Bethesda i eglwysi Dyffryn Ogwen, am 
2.00 o’r gloch; a bydd eglwysi Deiniolen 
yn cynnal yr Oedfa yn  Nhŷ Elidir am 
6.00 o’r gloch y noson honno.   
 

SLAM 
Caiff SLAM ei gynnal yn Y Ganolfan yn 
Llanberis yn ystod gwyliau hanner tymor 
yr wythnos hon, bnawn Iau, Chwefror 28 
ar gyfer pobl ifanc 11–16 oed.  
 
NID pnawn ar gyfer ieuenctid Llanberis 
yw hwn.  Mae croeso i bobl ifanc o un-
rhyw le ddod yno.   
 
Mae digon o le gwyddoch am rywun 
yn yr oedran hwn sydd eisiau dod 
ddydd Iau.  Mae angen rhoi gwybod i 
Susan Williams ymlaen llaw. Gallwch 
gysylltu â hi trwy ebost neu ffôn 
susanpanthyfryd@btinternet.com  
neu 07769 279231. 
 

Pwyllgor yr Ofalaeth  
Cynhaliwyd Pwyllgor yr Ofalaeth yn 
Capel Coch nos Fercher, Chwefror 20 
dan gadeiryddiaeth Miss Marian Jones. 
Roedd yno gynrychiolaeth o bob un o 

eglwysi’r Ofalaeth. Trafodwyd yn bennaf 
faterion ariannol. Penderfynwyd cynnal y 
cyfarfod nesaf yng Ngharmel, Llanllech-
id nos Fercher, Tachwedd 20, 2019. 
 

 Cwrs Ieuenctid 
Cynhelir y Cwrs Ieuenctid nesaf yng 
Ngholeg y Bala (ar gyfer ieuenctid 
Blwyddyn Ysgol 7 i 11) o nos Wener i 
ddydd Sul, Mawrth 1–3.   
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir 
Nos Lun, Chwefror 25: Y Gymdeithas 
Undebol am 7.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Mawrth 1: Oedfa Dydd 
Gweddi’r Byd am 6.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 3: Gwasanaethir  
am 3.30 gan y Gweinidog.    
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mawrth 3: Gwasanaethir  
am 10.00 o’r gloch y bore gan Mrs Nerys 
Griffith. Ni fydd Ysgol Sul. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Chwefror 25: Te Bach am 
2.30 o’r gloch. 
Dydd Gwener, Mawrth 1: Oedfa Dydd 
Gweddi’r Byd am 2.00 o’r gloch yn Jer-
usalem, Bethesda. 
Dydd Sul, Mawrth 3: Yr Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Chwefror 28: Bwrlwm am 
2.15 o’r gloch 
Dydd Gwener, Mawrth 1: Oedfa Dydd 
Gweddi’r Byd am 2.00 o’r gloch yn    
Jerusalem, Bethesda. 
Dydd Sul, Mawrth 3: Dim Ysgol Sul yn 
y bore. Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch 
gan y Parchg Emlyn Richards, Cemaes.   


