
Pwyllgor Cymanfa 
Cynhelir Pwyllgor Cyffredinol Cymanfa 
Ysgolion Dosbarth Bangor a Bethesda 
yng nghapel Emaus, Bangor am 6.30 o’r 
gloch nos Fawrth, Chwefror 4. 
 
Mae Bethlehem a Charmel yn rhan o’r 
Gymanfa hon. Estynnir gwahoddiad i’r 
Pwyllgor gan obeithio cael cynrychiolaeth 
o bob eglwys. Bwriedir trefnu’r Gymanfa 
neu Oedfa ar gyfer 2020. 
 

Cyhoeddiadau 
YR OFALAETH 

Nos Fercher, Ionawr 29: Cyfarfod 
Chwarter Annibynwyr Gogledd Arfon 
yng nghapel Tabernacl Llanrwst am 7.00 
o’r gloch.   

 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Nos Lun, Ionawr 27: Y Gymdeithas 
Undebol y  Nhy Eldir am 7.00 o’r gloch 
yng nghwmni Cadi Iolen. 
Dydd Sul, Chwefror 2: Gwasanaethir 
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Ionawr 28: Cynhelir  
CICiau rhwng 3.00 a 4.30 o’r gloch i 
blant Blwyddyn 3-6. 
Dydd Sul, Chwefror 2:  Gwasanaethir 
yn yr oedfa am 10.00 o’r gloch gan y 
Parchg Gwynfor Williams, Caernarfon.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Ionawr 20: Cynhelir  y 
Clwb Gwau am 2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Ionawr 31: Cynhelir Clwb 
Dwylo Prysur am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 2: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 
o’r gloch dan arweiniad y Gweinidog. 
Bydd hon yn Oedfa Gymun. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Chwefror 2: Cynhelir  yr   
Ysgol Sul am 10.00 o’r gloch. Yn yr   
oedfa am 2.00 o’r gloch gwasanaethir 
gan y Parchg Dafydd Lloyd Hughes, 
Caernarfon.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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 
 

Mawrth 1 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
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 

 
 
 

Mae dros dair mil o filltiroedd a thua 
deg awr o daith awyren rhyngom a 
Nigeria yng ngorllewin Affrica. Tair 
miliwn yw poblogaeth Cymru, ond mae 
dros 200 miliwn yn byw yn Nigeria. 
Wn i ddim faint o ieithoedd a siaredir 
yng Nghymru ar wahân i’r Gymraeg 
a’r Saesneg, ond mae dros 500 o 
ieithoedd yn Nigeria, gyda’r Saesneg 
yn brif iaith swyddogol. O ran crefydd, 
mae’r ystadegau’n dangos bod bron yr 
un nifer o Gristnogion a Moslemiaid yn 
Nigeria, gyda rhyw ychydig yn fwy o 
Foslemiaid mae’n debyg.  
 
Ar yr olwg gyntaf, hawdd tybio nad oes 
fawr o debygrwydd rhwng y ddwy 
wlad, yn arbennig felly o feddwl am yr 
amgylchiadau y mae Cristnogion yn 
byw a thystio ynddynt. Amlygwyd 
hynny mewn ffordd ddychrynllyd o 
drist ddydd Llun diwethaf pan laddwyd 
Lawan Andimi gan derfysgwyr Boko 
Haram, a oedd wedi ei herwgipio yn 
gynharach yn y mis. Dyma’r mudiad a 
herwgipiodd 276 o enethod ysgol ym 
mis Ebrill 2014; mae dros 100 ohonynt 
ar goll o hyd.  
 
Gweinidog ac un o arweinyddion yr 
eglwysi Cristnogol yn Nigeria oedd 
Lawan Andimi. Y trasiedi yw mai un 
enghraifft ydyw o lawer. Yn ôl Open 
Doors, un o’r elusennau Cristnogol 
sy’n tynnu sylw at yr erledigaeth ar 
Gristnogion ar draws y byd, lladdwyd 
bron i 1500 o Gristnogion yn Nigeria y 
llynedd. Yn amlwg, mewn rhannau o’r 
wlad honno, y gogledd yn benodol, 
mae llawer o Gristnogion yn wynebu 

erledigaeth na allwn ni yng Nghymru 
ddechrau ei dychmygu. Wrth weddio 
am ddiogelwch a rhyddid i’n brodyr 
a’n chwiorydd, ac wrth wneud unrhyw 
beth a allwn drostynt trwy gefnogi’r 
elusennau sy’n ceisio gweini arnynt 
a’u hamddiffyn y mae’n gwbl briodol i 
ni hefyd ddiolch i Dduw na wyddom ni 
yng Nghymru am y fath ormes. 
 
Mae clywed amdano yn fy sobreiddio 
heddiw. Pa wahaniaethau bynnag sydd 
rhyngom, mae mwy yn ein huno, a 
ninnau’n arddel yr un Ffydd ac yn 
credu yn yr un Gwaredwr. O ddeall i’r 
gŵr hwn fod yn weinidog ers oddeutu 
deugain mlynedd rwy’n sylweddoli 
iddo ef a minnau ddwyn ein tystiolaeth 
i Grist fwy neu lai dros yr un cyfnod, 
er mewn amgylchiadau cwbl wahanol.  
 
Nid fy sobreiddio ond yn hytrach fy 
nghywilyddio a wna’r neges olaf o 
bosibl a anfonodd Lawan Andimi o’i 
gaethiwed. Ac yntau yn nwylo pobl 
giaidd, a’i daliodd o’r diwedd wedi 
mwy nag un ymgais aflwyddiannus i 
wneud hynny dros rai blynyddoedd, 
meddai’r Cristion cywir a ffyddlon 
hwn: ‘Ni fum erioed yn wangalon gan 
fod yr holl amgylchiadau a wynebwn 
yn nwylo Duw.’ Gan wybod y gallai 
gael ei ladd unrhyw funud, galwodd ar 
ei deulu a’i gyd-gristnogion i beidio â 
digalonni, ond diolch i Dduw am bob 
dim. Gwrthododd wadu ei Waredwr; 
safodd yn ddewr ac yn llawn gobaith a 
ffydd; ac erys i ni yn brawf diamheuol 
o’r gras a’r bywyd tragwyddol a ddaw 
i bobl ym mhob man trwy Iesu Grist.  

Lawan Andimi  

Gronyn 
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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 dan arweiniad 
Susan Williams a’r Gweinidog yn Capel 
Coch am 10.30 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Mrs Nerys Griffith. Diolch 
iddi am ei gwasanaeth unwaith eto. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.      
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont 
am10.00 o’r gloch a gwasanaethir am  
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

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. 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb   
Annibynwyr Gogledd Arfon yng nghapel 
Tabernacl, Llanrwst am 7.00 o’r gloch, 
nos Fercher, Ionawr 29. 
 
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.  Ond byddaf yr un pryd yn cael 
cyfrifoldeb newydd wrth i mi gymryd 
swydd yr Ysgrifennydd oddi wrth y 
Parchg Dylan Rhys Parry. 
 
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 
dridiau felly i feddwl am rywbeth i’w 
ddweud! ‘Ym!’ 
 

Cymdeithas  Deiniolen 
Yng Nghymdeithas Undebol Deiniolen  
yn Nhy Elidir am 7.00 o’r gloch nos    
yfory, nos Lun, Ionawr 27 testun sgwrs 
Cadi Iolen fydd ‘Cofio cau chwarel     
Dinorwig’. Bydd croeso cynnes i bawb. 
 

Maeth o Mathew 
‘Yna daeth Iesu o Galilea i'r Iorddonen 
at Ioan i'w fedyddio ganddo. Ceisiodd 
Ioan ei rwystro, gan ddweud, “Myfi 
sydd ag angen fy medyddio gennyt ti, ac 
a wyt ti yn dod ataf fi?” Meddai Iesu 
wrtho, “Gad i hyn fod yn awr,          
oherwydd fel hyn y mae'n weddus i ni 
gyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei 
ofyn.” Yna gadodd Ioan iddo 
ddod. Bedyddiwyd Iesu, ac yna, pan 
gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn 
agor iddo, a gwelodd Ysbryd Duw yn 
disgyn fel colomen ac yn dod arno. A 
dyma lais o'r nefoedd yn dweud, “Hwn 
yw fy Mab, yr Anwylyd; ynddo ef yr 
wyf yn ymhyfrydu”’ (Mathew 3:13-17).  

 Pwyllgor yr Ofalaeth 
Ym Mhwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth a 
gynhaliwyd yn festri Carmel, Llanllechid 
nos Lun diwethaf, trefnwyd materion  
ariannol yr Ofalaeth ar gyfer y flwyddyn. 
Llywyddwyd y Pwyllgor gan Miss     
Marian Jones, eglwys Cefnywaun.   
 
Diolch i bawb a ddaeth yno, a diolch am 
y baned a chacen ar y diwedd. Bwriedir 
cynnal y cyfarfod nesaf nos Fercher, 
Tachwedd 18, 2020. 
 

 Cyfarfod Gweddi  
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi Cynllun 
Efe yng nghapel Caeathro fore Llun    
diwethaf, ac roedd yn braf iawn gweld 
saith ohonom wedi dod ynghyd i weddio 
dros y gwaith yn yr eglwysi a’r ysgolion 
o wythnos i wythnos.  A diolch i Susan, 
cawsom ginio gyda’n gilydd hefyd cyn 
dod oddi yno.   
 

CICiau 
Cynhelir CICiau ar gyfer plant oed ysgol 
Blwyddyn 3-6 yng Nghapel Coch ddydd 
Mawrth yr wythnos hon, Ionawr 28, 
rhwng 3.00 a 4.30 o’r gloch. 
 
Cafwyd dechrau da yn y cyfarfod cyntaf 
bythefnos yn ôl ac edrychwn ymlaen at 
weld y gwaith hwn yn datblygu dros y 
misoedd nesaf. 
 

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 
Bydd cyfarfod nesaf Bwrlwm yn festri 
Bethlehem, Talybont rhwng 2.15 a 3.45 
o’r gloch ddydd Iau, Chwefror 6. 

CIC 
Daeth Sion Morris o Goleg y Bala atom i 
CIC yn Capel Coch nos Wener, ac roedd 
yn braf ei groesawu i arwain y cyfarfod. 
Cafodd y criw ifanc hwyl yn ei gwmni 
wrth iddo arwain y gemau a chyflwyno ei 
neges.   
 
Mae Sion yn frawd i Catrin Hampton, 
cyn weithwraig ieuenctid Cynllun Efe, 
sydd bellach yn cyflawni gwaith tebyg yn 
Sir Gaerfyrddin. 
 

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

Cronfa Gronyn 
Yn ôl yr arfer, rhown sylw ar ddechrau 
blwyddyn i Gronfa Gronyn sy’n help i 
gyhoeddi Gronyn o Sul i Sul.      
 
Pwysleisiwyd erioed 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 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. 


