
Dydd Gweddi 
Byd Eang 

Bydd eglwysi Deiniolen yn cynnal eu 
Cyfarfod Dydd Gweddi Byd Eang y 
Chwiorydd yn Nhŷ Elidir nos Wener, 
Mawrth 6, am 6.00 o’r gloch nos Fawrth, 
Chwefror 18.   
 
Ceir rhagor o fanylion am thema’r oedfa, 
a baratowyd eleni gan Gristnogion o  
Zimbabwe, yn nes ymlaen. 
 

Henaduriaeth 
Bydd cyfarfod cyntaf 2020 Henaduriaeth 
Arfon yn Eglwys Y Berth, Penmaenmawr 
am 1.30 o’r gloch. Bydd Llywyddiaeth yr 
Henaduriaeth yn cael ei drosglwyddo gan 
Mrs Nerys Evans i’r Parchg Anna Jane 
Evans; a bydd Mrs Evans yn traddodi ei 
hanerchiad wrth gamu o’r gwaith..   
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Dydd Sul, Chwefror 2: Gwasanaethir 
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog. 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Chwefror 9:  Gwasanaethir 
am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog. Gweinyddir y Cymundeb yn 
oedfa’r bore.  Bydd yr Ysgol Sul am 
11.15 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Chwefror 3: Cynhelir  y 
Clwb Gwau am 2.00 o’r gloch. 
Nos Fawrth, Chwefror 4: Pwyllgor y 
Gymanfa yn Emaus am 6.30 o’r gloch. 
Nos Wener, Chwefror 7: Cynhelir  
Clwb Dwylo Prysur am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 9: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 
o’r gloch dan arweiniad y Canon Idris 
Thomas, Deiniolen. 
 

BETHLEHEM 
Nos Fawrth, Chwefror 4: Pwyllgor y 
Gymanfa yn Emaus am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Iau, Chwefror 6: Bydd Bwrlwm 
am 2.15 o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 9: 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 
 

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 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 
 

Mawrth 1 
10.00 a.m. - Y Parchg Gwyndaf Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mae’n ddyddiau dyrys, a Sefydliad 
Iechyd y Byd (WHO) wedi cyhoeddi 
Argyfwng Iechyd Byd-eang oherwydd 
lledaeniad y coronafeirws. Erbyn nos 
Wener, roedd y feirws wedi lladd 258 o 
bobl yn China (ond mae’r rhif hwn yn 
codi fesul awr). Cafodd dros 11,000 eu 
heintio yn y wlad honno ers i’r person 
cyntaf gael ei daro’n wael. Nos Wener 
hefyd, datgelwyd fod dau berson yn 
dioddef ohono yn Lloegr, ac ofnir y 
gwelir achosion tebyg yng Nghymru 
hefyd yn y man. 
 
Ychydig dros fis sydd ers i’r feirws 
newydd hwn ddod i’r amlwg gyntaf yn 
ninas Wuhan, China. Cafodd y person 
neu’r bobl gyntaf i ddioddef eu heintio 
mewn marchnad anifeiliaid yno, a 
chredir i’r feirws yn ôl pob tebyg gael 
ei drosglwyddo o ystlumod. Unwaith yr 
heintiwyd y bobl gyntaf yr oedd yn rhy 
rwydd o lawer iddynt hwy heintio pobl 
eraill. Buan iawn y lledaenodd y 
feirws, nid yn Wuhan a China yn unig 
ond mewn sawl gwlad arall gan fod 
Wuhan yn ddinas enfawr gyda miloedd 
o bobl yn teithio ohoni i bob cwr o’r 
byd  yn ddyddiol. 
 
Nid ar chwarae bach y mae’r WHO yn 
sôn am Argyfwng Iechyd Byd-eang: 
mae’r ‘2019 Novel Coronavirus’ (neu’r 
2019-nCoV) yn fygythiad difrifol ac yn 
achos pryder mawr ar draws y byd. Yn 
China, a bellach mewn gwledydd eraill, 
y gobaith yw y gellir atal lledaeniad y 
feirws ac ar yr un pryd drin y bobl a 
heintiwyd. Oherwydd natur feirws, trin 
y symptomau y mae pobl yn dioddef 

ohonynt a wneir gan nad oes modd 
gwella’r feirws ei hun, yn y gobaith y 
bydd pobl yn cryfhau a gwella wrth i’r 
symptomau glirio.   
 
Yn wyneb y fath argyfwng gweddiwn 
na fydd y feirws yn lledaenu’n eang. 
Mae’n amlwg fod y WHO yn poeni’n 
arbennig am allu’r gwledydd hynny 
sy’n brin o’r adnoddau meddygol di-
gonol i ymateb i’r feirws. Gweddïwn 
na fydd y feirws yn lledaenu ac y bydd 
modd i’r bobl a heintiwyd, lle bynnag 
y bont, gael yr ymgeledd a’r gofal  
angenrheidiol. Gweddïwn na ddaw 
llawer mwy i alaru o golli anwyliaid. 
 
Yn gam neu gymwys, y mae amrywiol 
ddigwyddiadau’n esgor ar ddameg  o 
fath. Fynnwn i ddim ar unrhyw gyfrif 
ymddangos yn ddideimlad heddiw; ac 
felly maddeuwch i mi os wyf yn euog 
o hynny. Ond anodd yw meddwl am y 
feirws a ledaenodd mor frawychus o 
sydyn o un farchnad i bellafoedd byd, 
heb feddwl hefyd am ledaeniad y 
clwyf cyntaf a’r mwyaf difrifol oll. 
Dysgeidiaeth y Beibl o’i ddechreuadau 
yw bod drygioni wedi lledaenu i’r 
ddynoliaeth gyfan. Ys dywed Paul, 
‘Daeth pechod i’r byd trwy un dyn, a 
thrwy bechod farwolaeth, ac yn y 
modd hwn ymledodd marwolaeth i’r 
ddynolryw i gyd, yn gymaint ag i bawb 
bechu’ (Rhufeiniaid 5:12). Ond trwy 
un dyn hefyd medd yr Efengyl wrthym 
y deliodd Iesu â haint ein pechod (yn 
hytrach na symptomau’r pethau drwg a 
wnawn). Cymerodd yr haint arno’i hun 
er mwyn ein hiachau ni.  

Coronafeirws 
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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 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Parchg Gwynfor         
Williams, Caernarfon. Bydd yr Ysgol Sul 
am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.  
 
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 am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am  2.00 
o’r gloch gan y Parchg Ronald Williams, 
Caernarfon.   
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau am wellhad 
buan at bawb sydd heb fod yn dda ar hyn 
o bryd. Os gwyddoch am aelodau ein 
heglwysi sydd yn yr ysbyty wnewch chi 
roi gwybod i ni os gwelwch yn dda. 
Byddai’n dda cael gwybod os byddai’r 
aelodau hynny’n falch o gael ymweliad 
gennym ar ran yr eglwys. Gwell yw 
clywed ddwywaith neu dair na pheidio â 
chlywed o gwbl. 

Cyfarfod Chwarter 
Roedd Cyfarfod Chwarter Cyfundeb   
Annibynwyr Gogledd Arfon yng nghapel 
Tabernacl, Llanrwst nos Fercher. 
 
Ni lwyddais i gael gwared â’r gwaith o 
gadeirio’r Cyfarfod gan i’r Parchg Alan 
Spencer, gweinidog y Tabernacl, feth â 
bod yno oherwydd anhwylder, ac felly bu 
raid i mi gadeirio un cyfarfod yn fwy nag 
a fwriadwyd. Caiff Alan ddechrau ar ei 
waith yn y Cyfarfod nesaf ym mis Ebrill.  
 
Aed trwy bethau’n weddol rwydd, ac 
ymysg y pethau a wnaed oedd enwebu ’r 
Parchg Jeff Williams, Aberhonddu yn 
Ddarpar-lywydd Undeb yr Annibynwyr 
am y ddwy flynedd nesaf.  Y drefn yw 
bod y gwahanol gyfundebau’n enwebu  , 
ac etholiad yn cael ei drefnu er mwyn 
llenwi’r swydd.   
 
Yn ail ran y Cyfarfod roedd gofyn i mi 
draddodi anerchiad ar ddiwedd fy 
nghyfnod fel Cadeirydd. A’r testun, fel y 
ceisiais awgrymu’n gynnil iawn, iawn yr 
wythnos ddiwethaf oedd ‘Ym’.   

Maeth o Mathew 
‘Yna arweiniwyd Iesu i'r anialwch gan 
yr Ysbryd, i gael ei demtio gan y diaf-
ol. Wedi iddo ymprydio am ddeugain 
dydd a deugain nos daeth arno eisiau 
bwyd. A daeth y temtiwr a dweud wr-
tho, “Os Mab Duw wyt ti, dywed wrth y 
cerrig hyn am droi'n fara.” Ond atebodd 
Iesu ef, “Y mae'n ysgrifenedig: 
“ ‘Nid ar fara yn unig y bydd rhywun 

fyw, ond ar bob gair sy'n dod 
allan o enau Duw.’ ” 

 
‘Wrth gerdded ar lan Môr Galilea gwel-
odd Iesu ddau frawd, Simon, a elwid 
Pedr, ac Andreas ei frawd, yn bwrw 
rhwyd i'r môr; pysgotwyr oeddent. A 
dywedodd wrthynt, “Dewch ar fy ôl i, 
ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion”.’  
(Mathew 4:1-4, 18-19).  

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 cynrychiol-
aeth o bob eglwys. Bwriedir trefnu’r 
Gymanfa neu Oedfa ar gyfer 2020. 
 

Cymdeithas   
Capel Coch 

Cynhelir cyfarfod nesaf Cymdeithas   
Undebol Capel Coch am 7.00 o’r gloch 
wythnos i nos Fawrth, Chwefror 11. 
Bydd Dr Elin Tomos, Nant Peris yn cyf-
lwyno sgwrs am ‘Ferched y Chwarel’.  
Croeso cynnes i bawb. 

 

Cymdeithas Deiniolen 
Yng Nghymdeithas Undebol Deiniolen  
yn Nhy Elidir nos Lun ddiwethaf cafwyd 
sgwrs hynod o ddiddorol gan CaDI Iolen 
o’r Amgueddfa Lechi yn y Gilfach Ddu 
am hanes cau Chwarel Dinorwig yn 
1969.  Diolch iddi am ddod atom. 
 

 CICiau 
Cynhaliwyd CICiau ar gyfer plant oed 
ysgol Blwyddyn 3-6 yng Nghapel Coch 
ddydd Mawrth diwethaf, ac mae’n dda 
dweud fod y criw wedi cynyddu ers y 
cyfarfod cyntaf bythefnos yn gynharach.   
 
Diolch i Susan am drefnu ac arwain, a 
diolch i John a Glory Roberts, Waunfawr 
sydd wedi dod i’n helpu efo’r gwaith 
hwn. Mae elfen gref o chwarae gemau yn 
CICiau, a’r plant yn amlwg yn mwynhau 
hynny.  Ond mae amser hefyd i ddysgu 
am y Beibl. Gweddiwch dros y gwaith.  
  
Bydd y Cyfarfod nesaf bnawn Mawrth, 
Chwefror 11. 

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

CIC 
Ni fydd CIC yn Capel Coch nos Wener 
nesaf. Wythnos i nos Wener, Chwefror 
14 fydd CIC nesaf felly.   
 

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. 
 

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. 


