
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.   
 

CIC 
Diolch i Dafydd a Susan am eu help i 
gynnal CIC yn Capel Coch nos Wener. Ar 
ddechrau gwyliau’r hanner tymor, criw 
llai na’r arfer oedd yno nos Wener, ond 
cawsom gyfarfod hwyliog a bendithiol. 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Dydd Sul, Chwefror 23: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan Dr Huw Tegid 
Roberts.  
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mercher, Chwefror 19: Crefft 
Cân a Stori rhwng 2.00 a 4.00 o’r  gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 23:  Oedfa Deulu 
am 10.30 o’r gloch.  
 

 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Chwefror 17: Clwb Gwau 
am 2.00 o’r gloch.  
Dydd Sul, Chwefror 23: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  

 
BETHLEHEM 

Dydd Iau, Chwefror 20: Bwrlwm am 
2.00 o’r gloch. 
Sul, Chwefror 23: Cynhelir  yr  Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 
 

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 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 
 

Mawrth 15: 
10.00 a.m. - Oedfa  
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Does wybod ar hyn o bryd pa ddifrod y 
bydd Storm Dennis wedi ei wneud dros 
y Sul hwn, ond yn sicr fe adawodd 
Storm Ciara a’i blaenorodd ei hôl yr 
wythnos ddiwethaf. Disgynnodd y 
glaw a rhuodd y gwynt am oriau; a 
doedd dim rhaid edrych ymhell i gael 
prawf o rym y storm. O fewn tafliad 
carreg i’r tŷ hwn roedd yr afon yn   
uchel a glannau’r llyn dan ddŵr. Roedd 
coeden wedi syrthio i’r ffordd osgoi, 
ffensys wedi eu dymchwel, llechi to ar 
lawr a ffenestr siop wedi ei malurio. 
Do, cafwyd prawf unwaith yn rhagor o 
wirionedd yr hyn a ddywedodd Iesu 
unwaith, bod y ‘gwynt yn chwythu lle 
y myn, ac yr wyt yn clywed ei sŵn, 
ond ni wyddost o ble y mae’n dod nac i 
ble y mae’n mynd’ (Ioan 3:8). Welwn 
ni mo’r gwynt, ddim mwy meddai’r 
Iesu nag y gwelwn ni’r Ysbryd Glân; 
ond y mae effaith y naill a’r llall i’w 
gweld yn glir. 
 
Mae’n dda i ni wrth y gwynt: yr awel 
ysgafn ar ddiwrnod poeth o haf; y 
gwynt sy’n help i sychu dillad ar lein; y 
gwynt yn hwyliau’r cwch; ac yn amlwg 
heddiw’r gwynt sy’n troi adenydd y 
melinau sy’n cynhyrchu ynni. Ac eto, 
mae’n rhaid cyfaddef fod y buddiannau 
hyn yn mynd yn angof pan fo’r gwynt 
yn codi ac yn difrodi. Yn rhyferthwy’r 
storm, rhywbeth i’w ofni yw’r gwynt, a 
rhyddhad mawr yw gweld ei gefn.   
 
Welwn ni mo’r Ysbryd Glân, ond mi 
welwn ei effaith yntau, medd Iesu, ym 
mywydau’r bobl hynny sydd wedi eu 
bywhau ganddo, neu wedi eu geni o’r 

newydd ganddo. Roedd y fath siarad 
yn ddirgelwch i’r dyn yr oedd Iesu’n 
sgwrsio ag ef y diwrnod hwnnw. Ni 
allai Nicodemus yn ei fyw â deall yr 
hyn a olygai Iesu. Mae’r Ysbryd yn 
aros yn ddirgelwch, a hyd yn oed yn 
ddychryn i lawer. Nid yn gymaint yr 
Ysbryd ei hun o bosibl, ond yr hyn y 
mae’r Ysbryd yn ei wneud. Hawdd 
deall hynny hefyd, gan fod unrhyw sôn 
am ail eni ac edifeirwch calon a bywyd 
newydd bron o reidrwydd yn ddryslyd 
i’r anghyfarwydd a’r di-gred. Eironi 
pethau yw mai’r Ysbryd Glân ei hun 
sy’n abl i ddileu’r fath ofn a dryswch 
trwy wneud ei waith o oleuo a bywhau. 
 
Ond tybed nad oes adegau pan fo hyd 
yn oed bobl ffydd yn ofni’r hyn y medr 
yr Ysbryd ei wneud? O ddeall y peth 
lleiaf am allu’r Ysbryd i’w darostwng 
a’u plygu; o wybod am ei ddymuniad 
i’w troi oddi wrth bechod o bob math; 
ac o gredu ei fod yn abl i’w meddiannu 
a’u harwain i wasanaethu Duw â’u holl 
egni, tybed nad ydynt hwythau’n ofni 
canlyniadau ei waith? Gallwn fod yn 
gyfforddus ein byd, ac yn fodlon ar y 
bywyd Cristnogol sydd gennym ar hyn 
o bryd. Nid yn gwbl fodlon o bosibl, a 
ninnau’n gwybod yn iawn am wendid 
ein ffydd a thlodi ein perthynas â’n 
Tad nefol. Ond y mae meddwl am 
geisio’r Ysbryd, ildio iddo, a bodloni 
iddo wneud a fyn â ni yn bygwth ein 
ffordd o fyw. Boed i Dduw ein gall-
uogi i beidio â gweld ei Ysbryd yn  
fygythiad ond yn ddiddanydd, yn  
gymorth ac yn rym i’n dwyn yn nes ato 
Ef mewn gobaith a chariad a ffydd.  

Ciara 
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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 Harri Parri. Nid 
oes Ysgol Sul heddiw. 
 
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 gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Gwyndaf Jones.      
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am  2.00 
o’r gloch gan y Parchg Ddr Dafydd Wyn 
Wiliam.     
 

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. 

Sul Stormus 
Wn i ddim ar hyn o bryd a fydd Storm 
Dennis a addawyd at y Sul hwn mor hwn 
ffyrnig â Storm Ciara a’i blaenorodd. 
Ond y Sul diwethaf roedd Ciara’n ddigon 
drwg i wneud i ni benderfynu  peidio â 
chynnal y rhan fwyaf o’r oedfaon yng 
nghapeli’r Ofalaeth. Os rhywbeth, roedd 
pethau wedi tawelu at ganol y pnawn ond 
gan mor gryf oedd y gwyntoedd ac mor 
drwm oedd y glaw nos Sadwrn a fore 
Sul, doeth fu gohirio.  

Maeth o Mathew 
‘A phan fyddwch yn gweddïo, peidiwch 
â bod fel y rhagrithwyr; oherwydd y 
maent hwy'n hoffi gweddïo ar eu sefyll 
yn y synagogau ac ar gonglau'r heolydd, 
er mwyn cael eu gweld gan eraill. Yn 
wir, rwy'n dweud wrthych, y mae eu 
gwobr ganddynt eisoes. Ond pan fyddi 
di'n gweddïo, dos i mewn i'th ystafell, 
ac wedi cau dy ddrws gweddïa ar dy 
Dad sydd yn y dirgel, a bydd dy Dad 
sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wob-
rwyo. Ac wrth weddïo, peidiwch â 
phentyrru geiriau fel y mae'r Cenhed-
loedd yn gwneud; y maent hwy'n tybied 
y cânt eu gwrando am eu haml eir-
iau. Peidiwch felly â bod yn debyg idd-
ynt hwy, oherwydd y mae eich Tad yn 
gwybod cyn i chwi ofyn iddo beth yw 
eich anghenion. Felly, gweddïwch chwi 
fel hyn:  
“ ‘Ein Tad yn y nefoedd, 
sancteiddier dy enw; 
deled dy deyrnas; 
gwneler dy ewyllys, 
ar y ddaear fel yn y nef. 
Dyro inni heddiw ein bara beunydd-

iol; 
a maddau inni ein troseddau, 
fel yr ŷm ni wedi maddau i'r rhai a 

droseddodd yn ein herbyn; 
a phaid â'n dwyn i brawf, 
ond gwared ni rhag yr Un drwg”’  
(Mathew 6:5-13).  

Crefft, Cân a Stori 
Mae’n wythnos hanner tymor yr ysgolion 
a bydd Cynllun Efe yn cynnal pnawn 
Crefft, Cân a Stori yn Capel Coch ddydd 
Mercher (Chwefror 19). 
 
Bydd y cyfan yn digwydd rhwng 2.00 a 
4.00 o’r gloch. Bu’r sesiynau hyn yn 
llwyddiannus iawn cyn y Nadolig, a 
chawn weld pa ymateb a gawn o drefnu 
sesiwn yn ystod y gwyliau yn hytrach 
nag ar fore Sadwrn y tro hwn. 
 
Mae Susan yn trefnu pob math o weith-
gareddau crefft ar gyfer y sesiynau hyn. 
Caiff gyfle hefyd i rannu un o storiau’r 
Beibl a chanu cân a gweddio.  
 
Mae Crefft, Cân a Stori yn gyfle arbennig 
i rieni a phlant wneud y gwaith crefft a 
chael blas ar addoli gyda’i gilydd. 
 

Cymdeithas   
Capel Coch 

Yng Nghymdeithas Undebol Capel Coch 
nos Fawrth, Chwefror 11 cafwyd sgwrs 
ddiddorol iawn gan Dr Elin Tomos, Nant 
Peris am ‘Ferched y Chwarel’. Cafwyd 
darlun byw iawn ganddi o’r modd yr 
oedd rhai sylwebyddion yn disgrifio 
gwragedd y chwarelwyr ddiwedd y bed-
waredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r 
ugeinfed ganrif. Clywsom y bydd cyfrol 
sy’n seiliedig ar waith ymchwil Elin yn y 
maes hwn yn dod o’r Wasg yn fuan, y 
gwanwyn hwn gobeithio. 
 

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau ar gyfer plant oed 
ysgol Blwyddyn 3-6 yng Nghapel Coch 
ddydd Mawrth diwethaf. Dyma’r trydydd 
cyfarfod. Cafwyd 5 yn y cyntaf, 9 neu 10 
yn yr ail, a 15 y tro hwn. 
 
Cynhelir y cyfarfod nesaf bnawn 
Mawrth, Chwefror 25.  Am resymau 
cwbl ymarferol, bydd raid i ni gyfyngu’r 

niferoedd i 20; ac felly os daw 5 arall y 
tro nesaf bydd rhaid cychwyn rhyw fath 
o ‘restr aros’ ar gyfer CICiau wedyn. 
 
Daliwch i weddio dros y gwaith hwn os 
gwelwch yn dda.  
 

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.   
 
Bydd aelodau Bethlehem a Charmel yn 
uno ag eglwysi Dyffryn Ogwen i gynnal 
yr un gwasanaeth y diwrnod hwnnw. 
Ceir y manylion llawn y Sul nesaf.   
 
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.   
 

Henaduriaeth 
Bydd cyfarfod cyntaf 2020 Henaduriaeth 
Arfon ddydd Mawrth, Chwefror 18, yn 
Eglwys Y Berth, Penmaenmawr am 1.30 


