
Henaduriaeth 
Bydd cyfarfod cyntaf 2020 Henaduriaeth 
Arfon yn Eglwys Y Berth, Penmaenmawr 
am 1.30 o’r gloch ddydd Mawrth, 
Chwefror 18. 
 

Cyhoeddiadau 
CYNLLUN EFE 

Dydd Llun, Ionawr 20: Bydd Cyfarfod 
Gweddi Cynllun Efe yng nghapel Caeath-
ro am 11.00 o’r gloch, gyda chinio ysgafn 
i ddilyn. 

 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Nos Lun, Ionawr 20: Bydd Pwyllgor yr 
Ofalaeth yng Ngharmel Llanllechid am 
7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 26: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan Mrs Nerys Griffith.    
   CAPEL COCH A REHOBOTH, 

A NANT PADARN 
Nos Lun, Ionawr 20: Bydd Pwyllgor yr 
Ofalaeth yng Ngharmel Llanllechid am 
7.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Ionawr 24: Cynhelir CIC 
am 7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Ionawr 26: Cynhelir  Oedfa 
Deulu am 10.30 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Ionawr 20: Te Bach am 
2.30 o’r gloch. 
Nos Lun, Ionawr 20: Bydd Pwyllgor yr 
Ofalaeth yng Ngharmel Llanllechid am 
7.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Ionawr 24: Cynhelir Clwb 
Dwylo Prysur am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 26: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 
o’r gloch dan arweiniad y Gweinidog.  
 

BETHLEHEM 
Nos Lun, Ionawr 20: Bydd Pwyllgor yr 
Ofalaeth yng Ngharmel Llanllechid am 
7.00 o’r gloch. 
Dydd Iau, Ionawr 23: Bwrlwm am 
2.15 o’r  gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 26: Cynhelir yr   
Ysgol Sul am 10.00 o’r gloch. Yn yr   
oedfa am 2.00 o’r gloch gwasanaethir 
gan y Gweinidog.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Ionawr 26 
5.00 p.m. - Mrs Nerys Griffith 
 

Chwefror 2 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 9 
5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

Chwefror 16 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 23 
5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Ionawr 26 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Chwefror 2 
10.00 a.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
 

Chwefror 9 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 16 
10.00 a.m. - Y Parchg Harri Parri 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
 

Chwefror 23 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Anodd iawn, iawn yw hi i neb ohonom 
ddychmygu’r difrod a wnaed ers deufis 
gan y tannau a fu’n ysu oddeutu 10 
miliwn hectar o dir coediog Awstralia. 
Mae o leiaf 28 o bobl wedi eu lladd, 
dros 2,000 o dai wedi eu dinistrio, a 
miloedd o bobl wedi gorfod ffoi o’u 
cartrefi rhag y fflamau. Fedrwn i ddim 
dirnad beth oedd 10 miliwn hectar nes 
gweld y graffig uchod sy’n dangos ei 
fod yn cyfateb i ran helaeth o ddwyrain 
Cymru a de a chanolbarth Lloegr. 
Mae’r tannau’n dal i losgi a’r frwydr 
i’w diffodd yn debygol o bara am rai 
wythnosau eto gan fod y ‘tymor tannau 
gwyllt’ arferol i bara oddeutu mis arall. 
Mae’r tannau’n sicr wedi cadarnhau, pe 
byddai angen gwneud hynny, fod yr 
holl bryderon ynglŷn â newid hinsawdd 
yn real ac argyfyngus.   
 
Rhoddwyd sylw cwbl haeddiannol i 
ymdrechion dewr a diflino gweithwyr 
tân ac eraill i ddiffodd y fflamau, neu o 
leiaf i’w cadw dan reolaeth. Trist yw 
nodi fod pedwar o’r ymladdwyr tân 
wedi eu lladd wrth eu gwaith. Ymhlith 
yr amrywiol ffyrdd o fynd i’r afael â’r 
tannau gwyllt mae’r dacteg o gynnau 
tannau eraill yn fwriadol. Wrth i’r tân 
afreolus ledaenu a difa’r llwyni a’r 
coedydd o’i flaen, mae’r ymladdwyr 
tân yn llosgi darn o’r goedwig sydd yn 
ei lwybr er mwyn clirio’r tir cyn i’r prif 
dân ei gyrraedd, yn y  gobaith o atal 
hwnnw rhag lledaenu ymhellach.  
 
Holl fwriad y bobl tân yw diffodd y 
fflamau. Arbed y coedwigoedd yw eu 
nod. Er mwyn hynny y maent yn 

mentro ac, fel y clywsom rai ohonynt 
yn dweud, yn rhedeg at y tannau pan 
fo pawb arall yn ffoi oddi wrthynt. Ac 
wrth wneud hynny maent yn deall bod 
rhaid ar adegau iddynt hwy eu hunain 
ddifa rhai coedydd. Y gwir yw fod 
rhaid aberthu rhywfaint o’r coedydd er 
mwyn arbed rhagor. 
 
Wynebu’r tân a wnaeth yr Arglwydd 
Iesu. Gallasai fod wedi ffoi oddi wrtho, 
ond dewisodd beidio â gwneud hynny. 
Wynebodd bob gelyn, yn cynnwys y 
diafol a phechod ac angau, a’u trechu i 
gyd. Ar groes Calfaria, fe gafwyd yr 
aberth fwyaf un. Bodlonodd Iesu i 
farw trosom. Wynebodd lid Duw yn 
ein lle. Wynebodd y tân fel na fyddai 
raid i neb sy’n credu ynddo ei wynebu.  
Yn ei ddioddefaint a’i farwolaeth, Crist 
yw’r aberth eithaf. Mae’n cymryd ein 
pechodau a’r cyfrifoldeb amdanynt 
arno ef ei hun; mae’n cael ei gosbi am-
danynt; mae’n cael ei ddifa er mwyn 
ein harbed ni.  Mae’n marw er mwyn i 
ni sy’n credu ynddo gael byw. 
 
Ar yr olwg gyntaf, mae’n anodd deall 
pam y byddai’r ymladdwyr tân yn 
mynd ati i gynnau rhagor o dannau. 
Mae’n ymddangos yn beth ffôl; ond y 
mae’n llawn synnwyr, ac yn effeithiol. 
I’r rhelyw o bobl, nid oes bwrpas nac 
ystyr i farwolaeth Iesu: nid yw ond 
gwastraff a thrasiedi fawr. Ond nid 
felly y dywed y Beibl, ac nid felly y 
gwêl y Cristion bethau. Oherwydd nid 
un ymhlith amryw o ffyrdd o’n hachub 
yw aberth Calfaria. Hi, yn syml iawn, 
yw’r unig ffordd.  

Wedi ei ddifa 

Gronyn 

 
Rhif 828 

19 Ionawr, 2020   
G

o
fa

la
e
th

 F
ro

’r
  

L
le

c
h

e
n

 L
a
s 



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 
Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 o’r 
gloch gan Mr John Roberts, Waunfawr.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch a Chyfarfod Gweddi yng 
ngofal y diaconiaid am 5.00 o’r gloch.      
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont 
am10.00 o’r gloch a gwasanaethir am  
2.00 o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan,  
Caeathro.  
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau am wellhad 
buan at bawb sydd heb fod yn dda ar hyn 
o bryd. Cofiwn yn arbennig am aelodau’r 
eglwysi a fu yn yr ysbyty ddiwedd yr hen 
flwyddyn a dechrau’r newydd.  Daliwn i 
gofio yn ein gweddiau hefyd am y rhai 
ohonoch a gollodd anwyliaid y llynedd 
ac sy’n dal i alaru a hiraethu.  Boed i 
Dduw ein cynnal a’n gwarchod oll trwy 
fisoedd y flwyddyn newydd. 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Bydd Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth yn 
festri Carmel, Llanllechid am 7.00 o’r 
gloch nos yfory, nos Lun,  Ionawr 20. 
 
Dyma’r cyfarfod sy’n trafod materion 
ariannol yr Ofalaeth. 
 
Gobeithio’n fawr y bydd y noson hon yn 
gyfleus.  Trefnwyd hi wedi ystyried yr 
ymateb a gafwyd i’r awgrymiadau o 
ddyddiadau posibl yn Gronyn. 
 
Gobeithio ceir cynrychiolaeth o holl    
eglwysi’r Ofalaeth. 
 

 Cyfarfod Gweddi 
Cynllun Efe 

Cynhelir Cyfarfod Gweddi Cynllun Efe 
yng nghapel Caeathro am 11.00 o’r gloch 
fore yfory, dydd Llun, Ionawr 20.  Bydd 
yn gyfle i ddod at ein gilydd i weddio 
dros waith Cynllun Efe yn y capeli a’r 
ysgolion.  Bydd cinio ysgafn ar y diwedd 
i bwy bynnag fydd yn dymuno aros i 
hwnnw.  

Maeth o Mathew 
‘Ar ôl i Herod farw, dyma angel yr Ar-
glwydd yn ymddangos mewn 
breuddwyd i Joseff yn yr Aifft, ac yn 
dweud, “Cod, a chymer y plentyn a'i 
fam gyda thi, a dos i wlad Israel, ohe-
rwydd bu farw y rhai oedd yn ceisio 
bywyd y plentyn.” Yna cododd Joseff, a 
chymerodd y plentyn a'i fam gydag ef, a 
mynd i wlad Israel. Ond wedi clywed 
bod Archelaus yn teyrnasu dros Jwdea 
yn lle ei dad Herod, daeth ofn ar Joseff 
fynd yno. Cafodd ei rybuddio mewn 
breuddwyd, ac ymadawodd i barthau 
Galilea, ac ymsefydlodd mewn tref a 
elwid Nasareth, fel y cyflawnid y gair a 
lefarwyd trwy'r proffwydi: “Gelwir ef 
yn Nasaread.” ”’ (Mathew 2: 19-23).  

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau ar gyfer plant oed 
ysgol Blwyddyn 3-6 yng Nghapel Coch 
ddydd Mawrth diwethaf.  Os cofiwch, 
roedd yn ddiwrnod gwlyb iawn, ac ni 
fyddai wedi bod yn syndod pe na fyddai 
neb wedi dod i’r cyfarfod.  Ond er 
gwaetha’r glaw fe ddaeth pump o blant 
ac roedd hynny’n galonogol o gofio mai 
dyma’r cyfarfod cyntaf. O’r hyn y gallem 
ei weld, roedd y plant wedi mwynhau eu 
hunain ac yn awyddus i ddod eto ac yn 
llawn brwdfrydedd i ddod â ffrindiau efo 
nhw’r tro nesaf.  Bwriedir cynnal CICiau 
bob pythefnos, ac felly bydd y nesaf 
ddydd Mawrth, Ionawr 28, rhwng 3.00 a 
4.30 o’r gloch.  Gweddiwn dros y gwaith 
hwn. 
 

 Cyfarfod Chwarter 
Cynhaliwyd Pwyllgor Gwaith Cyfundeb   
Annibynwyr Gogledd Arfon yn festri 
Bethlehem Talybont ddydd Llun er 
mwyn trefnu’r Cyfarfod Chwarter nesaf a 
gynhelir yng ngahpel Tabernacl, 
Llanrwst, nos Fercher, Ionawr 29. 
 
Dechreuir am 7.00 o’r gloch.  Ar 
ddechrau’r cyfarfod byddaf yn 
trosglwyddo’r gadeiryddiaeth i’r Parchg 
Alan Spencer, gweinidog y Tabernacl. Ef 
fydd y Cadeirydd dros y ddwy flynedd 
nesaf.  
 
Mae’n arferol i gadeiryddion y Cyfundeb 
draddodi anerchiad ar ddiwedd eu cyfnod 
wrth y llyw, ac felly yn ail ran y Cyfarfod 
byddaf fi’n gwneud hynny.  Mae gen i 
ddeng niwrnod felly i feddwl am rywbeth 
i’w ddweud! 
 

Bore Coffi 
Ni chynhelir y Bore Coffi misol yn Capel 
Coch ym mis Ionawr na mis Chwefror.  
Bydd y Bore Coffi yn ail ddechrau ym 
mis Mawrth; ac erbyn hynny gobeithio 
bydd y tywydd gwaethaf heibio a’r 
gwanwyn yn galw 

Bwrlwm 
Cynhelir Bwrlwm yn festri Bethlehem, 
Talybont rhwng 2.15 a 3.45 o’r gloch 
ddydd Iau, Ionawr 23. 
 

.CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener, 
Ionawr 24, am 7.00 o’r gloch. Diolchwn i 
Dduw am ffyddlondeb y criw ifanc, a’r 
hwyl a gawn wrth drafod a dysgu gyda’n 
gilydd. 
 

Cymdeithas  Deiniolen 
Bydd y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch 
nos Lun, Ionawr 27.  Tesun sgwrs Cadi 
Iolen fydd ‘Cofio cau chwarel Dinorwig’.    

  

Cronfa Gronyn 
Yn ôl yr arfer, rhown sylw ar ddechrau 
blwyddyn i Gronfa Gronyn sy’n help i 
gyhoeddi Gronyn o Sul i Sul.      
 
Os cofiwch, yr ydym wedi pwysleisio o’r 
cychwyn cyntaf nad oes angen i neb dalu 
am Gronyn gan mai rhan o’n gwasanaeth 
i’n haelodau a’n cenhadaeth o fewn ein 
cymdogaeth ydyw.  Ond o’r cychwyn 
bron mynegodd rhai ohonoch awydd i 
gyfrannu at y costau.  Gellir gwneud 
hynny unrhyw bryd wrth gwrs er mai ar 
ddechrau’r flwyddyn yn unig y tueddwn i 
dynnu sylw at y Gronfa. 
 
Mae rhai’n derbyn copi electroneg ohono 
bob wythnos, ac mae modd i unrhyw un 
ei ddarllen unrhyw bryd ar wefan yr 
Ofalaeth.  Ond mae’r rhan fwyaf 
ohonoch yn dal i dderbyn eich copi papur 
bob wythnos.  Ein gobaith yw bod cy-
maint â phosibl yn ei dderbyn; ac felly 
rhowch wybod i ni os gwyddoch am ry-
wun arall sy’n awyddus i’w gael. 
 
Gellir anfon rhoddion i Gronfa Gronyn at 
Drysorydd yr Ofalaeth trwy law’r 
Gweinidog neu unrhyw un o swyddogion 
yr eglwysi. 


