
Cronfa Gronyn 
Diolch yn fawr am yr holl gyfraniadau a 
dderbyniwyd at Gronfa Gronyn yn ystod 
y mis diwethaf.  Gwerthfawrogir eich 
haelioni yn fawr; ac mae’n braf cael   eich 
ymateb bob amser i Gronyn a’r 
negeseuon a gyflwynir trwyddo. Mae’r 
holl roddion yn help i dalu am argraffu 
Gronyn o wythnos i wythnos. Gellir 
cyfrannu at y gronfa unrhyw bryd wrth 
gwrs, ond fyddwn ni ddim yn sôn amdani  
eto hyd fis Ionawr nesaf, os byw ac iach. 
 

Henaduriaeth 
Bydd cyfarfod cyntaf 2020 Henaduriaeth 
Arfon ddydd Mawrth, Chwefror 18, yn 
Eglwys Y Berth, Penmaenmawr am 1.30 
o’r gloch. Trosglwyddir y Llywyddiaeth 
gan Mrs Nerys Evans i’r Parchg Anna 
Jane Evans; a bydd Mrs Evans yn    tradd-
odi ei hanerchiad wrth gamu o’r gwaith.   
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Dydd Sul, Chwefror 16: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Chwefror 11: CICiau 
rhwng 3.00 a 4.30 o’r gloch. 
Nos Fawrth, Chwefror 11: Cymdeithas 
Undebol Capel Coch am 7.00 o’r gloch 
yng nghwmni Dr Elin Tomos, Nantperis.  
Nos Wener, Chwefror 14:  CIC am 
7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 16:  Gwasanae-
thir am 10.00 o’r gloch gan y Parchg 
Harri Parri. Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch. 
 

CARMEL 
Nos Wener, Chwefror 14: Cynhelir  
Clwb Dwylo Prysur am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 16: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Gwyndaf 
Jones, Bangor. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Chwefror 16: Cynhelir  yr   
Ysgol Sul am 10.00 o’r gloch. Yn yr   
oedfa am 2.00 o’r gloch gwasanaethir 
gan y Parchg Ddr Dafydd Wyn Wiliam.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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 
 

Mawrth 8 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams 
 

Mawrth 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
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 
 

Mawrth 8 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Rwyf wedi cydnabod cyn hyn na fu 
gennyf lwchyn o ddiddordeb mewn 
gemau fideo ers blynyddoedd. Roedd 
Space Invaders yn denu am ei bod mor 
newydd a gwahanol i unrhyw beth a 
welwyd yn flaenorol yn saithdegau’r 
ganrif ddiwethaf. Cyn hynny, roedd 
hyd yn oed dau ddash a smotyn y gêm 
fideo gyntaf a welais erioed yn ddigon 
o ryfeddod. Mor dechnolegol glyfar 
oedd y ddau ddash a’r smotyn fel ei 
bod yn ‘ddwy gêm mewn un’: tenis a 
phêl droed.  Wedi hynny, roedd gemau 
sortio lliwiau a rasio ceir salŵn yn 
hwyl am gyfnod ar beiriant Sega’r 
plant, cyn i mi gael llond bol yn llwyr 
ar y cwbl wedi i mi fethu’n lân â rheoli 
car fformiwla 1 ar beiriant arall.  Ers 
hynny, yr unig gemau y bûm yn cyboli 
â nhw, ar y cyfrifiadur, fu Patience a 
Tetris; ond mae’r rheiny wedi eu dileu 
ers talwm am eu bod, a bod yn onest, 
mor eithriadol o gaethiwus.   
 
Ac felly, fydda i ddim yn prynu nac yn 
chwarae un o’r gemau diweddaraf,  
Conflict of Nations: World War 3. 
Rhydd y gêm hon gyfle i bobl fynd â 
byddin un neu ragor o wledydd pwerus 
y byd i’r gad mewn Trydydd Rhyfel 
Byd. Caiff y chwaraewyr reoli popeth, 
o hel arfau i drafodaethau diplomyddol 
i ymladd y Rhyfel ei hun, ‘ar lein’ yn 
erbyn dwsinau o bobl eraill. A’r cyfan 
yn hwyl ac yn ddiddanwch mawr!   
 
Fynnwn i ddim bod yn rhagrithiol. 
Felly, gwell cydnabod i mi wylio digon 
o ffilmiau rhyfel. Rwyf hefyd wedi 
mwynhau ffilmiau cymharol ddiniwed 

James Bond a Mission Impossible, ac 
mae mwy na digon o bobl wedi eu 
saethu i ebargofiant yn y rheiny! Ond 
ni allaf yn fy myw â gweld yr hwyl o 
chwarae ymladd y Trydydd Rhyfel 
Byd, â’r rhyfel hwnnw’n bosibilrwydd 
mor real a bygythiol y dyddiau hyn.  
 
Doedd gen i mo’r galon i wrando ar 
araith Boris Johnson ‘noson Brexit’. 
Ond mi wrandewais arni ers hynny. Ac 
roedd un rhan ohoni’n ddychryn i mi. 
Sôn oedd o am ‘asedau anhygoel y 
wlad hon – ein gwyddonwyr, ein   
peirianwyr, ein prifysgolion blaengar, 
ein lluoedd arfog – pan feddyliwn am 
botensial y wlad hon – yn aros eu 
rhyddhau’. Rhag bod unrhyw gam-
ddealltwriaeth, ei eiriau oedd waiting 
to be unleashed. Cawsai fisoedd i roi 
trefn ar ei feddyliau ac i sgwennu ei 
araith; ond doedd o ddim yn credu y 
byddai cyfeirio at ‘our armed forces 
waiting to be unleashed’ yn amhriodol 
ar y fath noson. Druan ohonom. 
 
A’r Deyrnas Unedig wedi cefnu ar yr 
Undeb a welodd ei aelodau’n cydfyw 
yn heddychlon ers ei ffurfio wedi’r Ail 
Ryfel Byd, gweddïwn na fydd yr     
ymffrost newydd yn statws a dylanwad 
a grym Prydain yn ein dwyn i’r fan y 
gwêl ein harweinwyr reidrwydd a 
chyfle i brofi’r cyfan trwy wneud yr 
union beth y soniodd y Prif Weinidog 
amdano yn ei araith. Gweddïwn yn 
daer na chaiff holl rym y lluoedd arfog 
yr ymffrostia ynddynt eu rhyddhau 
mewn rhyfel dychrynllyd a fyddai’n 
bopeth ond gêm ddifyr ar lein. 

Chwarae rhyfel 

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 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 a 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 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 a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Canon Idris Thomas.      
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 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. 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. 

 

Pwyllgor Cymanfa 
Cynhaliwyd Pwyllgor Cyffredinol   
Cymanfa Ysgolion Dosbarth Bangor a 
Bethesda yng nghapel Emaus, Bangor 
nos Fawrth diwethaf dan lywyddiaeth 
Mrs Helen Williams, Carmel. 
 
Cafwyd adroddiad calonogol am yr oedfa 
a gynhaliwyd yn Nhalybont y llynedd yn 
lle’r gymanfa arferol.  Roedd pawb o’r 
farn i’r oedfa fod yn llwyddiant, ac felly 
penderfynwyd cynnal oedfa debyg eleni 

Maeth o Mathew 
‘Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i 
fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i 
lawr daeth ei ddisgyblion 
ato. Dechreuodd eu hannerch a'u dysgu 
fel hyn:  
“Gwyn eu byd y rhai sy'n dlodion yn yr 
ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw 
teyrnas nefoedd. 
Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru,  
oherwydd cânt hwy eu cysuro. 
Gwyn eu byd y rhai addfwyn,  
oherwydd cânt hwy etifeddu'r ddaear. 
Gwyn eu byd y rhai sy'n newynu a 
sychedu am gyfiawnder, 
oherwydd cânt hwy eu digon. 
Gwyn eu byd y rhai trugarog, 
oherwydd cânt hwy dderbyn trugaredd. 
Gwyn eu byd y rhai pur eu calon, 
oherwydd cânt hwy weld Duw. 
Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, 
oherwydd cânt hwy eu galw'n blant i 
Dduw. 
Gwyn eu byd y rhai a erlidiwyd yn ach-
os cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy 
yw teyrnas nefoedd. 
Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich 
gwaradwyddo a'ch erlid, ac yn dweud 
pob math o ddrygair celwyddog yn eich 
erbyn, o'm hachos i. Llawenhewch a 
gorfoleddwch, oherwydd y mae eich 
gwobr yn fawr yn y nefoedd; felly yn 
wir yr erlidiwyd y proffwydi oedd o'ch 
blaen chwi”’ (Mathew 5:3-12).  

eto, yng nghapel Carmel, Llanllechid y 
tro hwn, fore Sul, Mai 17.   
 
Cytunwyd y bydd tair Ysgol Sul cylch y 
Gymanfa (Carmel, Bethlehem ac Emaus) 
yn cyflwyno eitem. Bydd y plant yn cael 
eu gwobrwyo am eu ffyddlondeb i’w 
Hysgol Sul eleni eto. Cyhoeddir taflen 
emynau ar gyfer yr Oedfa.   
 
Diolch yn fawr iawn i’r Pwyllgor a’i 
swyddogion am eu gwaith yn ystod y 
flwyddyn, a thros flynyddoedd maith. 
Mae’r Trysorydd a’r Ysgrifennydd, Mr 
Joe Hughes a Mr Neville Hughes, wrth 
eu gwaith ers dros ddeugain mlynedd!   
 

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. 

 

 CICiau 
Cynhelir cyfarfod nesaf CICiau ar gyfer 
plant oed ysgol Blwyddyn 3-6 yng 
Nghapel Coch ddydd Mawrth yr wythnos 
hon (Chwefror 11).   
 
Daliwch i weddio dros y gwaith hwn os 
gwelwch yn dda.  
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener 
nesaf, Chwefror 14.   
 

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. 

Storm Ciara 
Yn ôl y rhagolygon tywydd mae Storm 
Ciara ar ei ffordd. A hithau’n nos Sadwrn 
wrth i mi sgwennu hwn, disgwylir 
gwyntoedd cryfion a glaw trwm heno a 
thrwy’r dydd yfory mae’n debyg. 
 
Gobeithio’n fawr y bydd pawb ohonoch 
yn ddiogel ac na fydd neb yn dioddef 
difrod i eiddo na thai. 
 
Gobeithio na fydd y storm mor arw ag a 
awgrymwyd ymlaen llaw.  
 

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.   
 
Merched Cristnogol o  Zimbabwe sydd 
wedi trefnu’r Oedfa eleni.  Y thema yw, 
‘Cod! Cymer dy fatras a cherdda’. Bydd 
yr oedfa yn annog yr addolwyr i fyfyrio 
ynglŷn â’r anawsterau a’r helyntion sydd 
wedi bod yn fwrn ar y wlad honno ers 
blynyddoedd lawer. Mae’r merched yn 
rhannu’r heriau a wynebwyd ganddynt 
ynghyd â’r gobaith sydd ganddynt am y 
dyfodol. Maent hefyd yn gwahodd pawb 
i’w cefnogi wrth iddynt barhau â’u 
gwaith a’u tystiolaeth er mwyn ceisio 
cymod llawn yn eu gwlad.  
 
Mae trefnwyr y Dydd Gweddi yn ein  
hatgoffa mai yn yr Unol Daleithiau y 
dechreuodd y gwaith arbennig hwn, yn 
80au’r bedwaredd ganrif ar bymtheg 
wrth i enwadau unigol gynnal dyddiau o 
weddi. Datblygodd dros y blynyddoedd i 
fod yn Ddydd Gweddi rhyngwladol, a 
heddiw mae eglwysi mewn mwy na 120 
o wledydd yn rhan ohono.   
 

 


