
Cymorth Cristnogol 
Daeth yr amser i feddwl am Wythnos 
Cymorth Cristnogol unwaith eto wrth i 
drefnyddion y casgliadau yn lleol orfod 
meddwl am archebu’r deunydd sydd ei 
angen ar gyfer mis Mai.  Dyddiadau’r 
Wythnos eleni fydd Mai 10–16.   Buan 
iawn y daw. 
 
O gael cipolwg sydyn ar y deunydd   
gwelir y bydd yr ymgyrch eleni yn rhoi 
sylw i’r angen am ddŵr glân i bawb ar 
draws y byd. Gwneir hynny trwy roi sylw 
i bobl yn nwyrain Kenya sy’n wynebu 
sychder mawr. 
 

Ar y We 
Gwefan yr Ofalaeth 

Cofiwch fod gan yr Ofalaeth wefan sy’n 
cynnwys gwybodaeth am yr eglwysi a’u 
gwaith.   
 
Mae copi o Gronyn yn cael ei osod ar y 
wefan bob nos Sul, ac felly os na chaws-
och gopi yn y capel am unrhyw reswm 
mae modd ei ddarllen ar y wefan.  
 
Yn syml iawn, chwiliwch am gronyn.org 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Nos Wener, Mawrth 6: Oedfa Dydd 
Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yn Nhŷ 
Elidir am 6.00 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mawrth 8: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd 
Coetmor Williams.      
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mawrth 8: Gwasanaethir 
am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Llun, Mawrth 2: Clwb Gwau am 
2.00 o’r gloch.   
Nos Wener, Mawrth 6: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 8: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Mererid 
Mair Williams.  
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mawrth 5: Bwrlwm am 2.15 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 8: Bydd 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 
 
 

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

Mawrth 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 22 
5.00 p.m. - Miss Eleri Jones 
 

Mawrth 29 
5.00 p.m. - John Roberts, Llanfairpwll 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
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. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mawrth 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Dros y blynyddoedd, cawsom fwy nag 
un gwyliau braf yn ne-orllewin Lloegr. 
Dim ond unwaith y bûm cyn belled â 
Chernyw. Mae blynyddoedd ers hynny, 
a’r peth cyntaf a gofiaf am y gwyliau 
hynny yw hyd y siwrnai. Mor faith. 
Wedi hynny, buom fwy nag unwaith yn 
Llydaw, ac roedd honno hefyd yn oriau 
o daith. Ond er mor hir, ac er iddynt 
ymddangos ar brydiau’n ddiddiwedd, 
yr oedd y teithiau hynny ar y cyfan yn 
gyfforddus a didramgwydd tua diwedd 
yr ugeinfed ganrif a dechrau’r ganrif 
bresennol. 
 
Gallaf ddychmygu na fyddai teithio ar 
droed ac mewn cwch o dde Cymru i 
Gernyw a Llydaw a de-orllewin Lloegr 
mor hwylus nôl yn y chweched ganrif. 
Ond dyna a wnâi Dewi Sant ac eraill, 
nid ar wyliau wrth gwrs ond wrth eu 
gwaith. Mae’n rhyfeddol meddwl bod 
maes ei weinidogaeth yn ymestyn cyn 
belled, ac iddo grwydro cymaint ag y 
gwnaeth pan nad oedd gwneud hynny 
mor rhwydd. Dros fôr a thir, teithiodd 
Dewi o le i le ac o wlad i wlad er 
mwyn cyflwyno’r newyddion da am 
Iesu Grist, gan wneud disgyblion i’r 
Gwaredwr a’u cynnull yn egin eglwysi. 
Credir ei fod wedi teithio ymhellach na 
Cadog ac Illtud, rhai o’i ragflaenwyr 
yng ngwaith yr Efengyl, ac iddo felly 
gyflwyno Crist i lawer nad oedd wedi 
clywed amdano o’r blaen.  A chredir 
hefyd fod llawer o’r eglwysi sy’n dwyn 
ei enw yn y mannau y bu’n cenhadu 
ynddynt wedi eu sefydlu gan Dewi ei 
hun, a bod ei ddylanwad felly yn 
amlwg yn bellgyrhaeddol. 

Yn nyddiau’r teledu a’r rhyngrwyd a’r 
cyfryngau cymdeithasol nid oes raid 
teithio ymhell i gyhoeddi’r Efengyl. 
Gellir gwneud hynny trwy sain a llun 
a’r gair ysgrifenedig o ble bynnag; o 
glydwch cartref, o brysurdeb desg ac o 
ddiogelwch cynefin. I raddau helaeth 
heddiw, mae gweithgaredd y mwyafrif 
o weinidogion a phregethwyr wedi ei 
gyfyngu i ardal ddaearyddol gymharol 
fechan er ei bod mor rhwydd teithio i 
bob cwr o’r wlad a’r byd. Rhyfeddod 
pethau yw bod pobl fel Dewi wedi 
crwydro ymhellach yng ngwasanaeth 
Teyrnas Dduw na llawer o’r rhai a’u 
dilynodd dros y canrifoedd    
 
Cyfaddefwn mai annelwig yw llawer 
o’r wybodaeth sydd gennym am Dewi 
a’i gyfoedion. Mae’r darlun sylfaenol o 
was Duw’n cyhoeddi’r newyddion da 
am Iesu Grist yn ddibynadwy. O bosibl 
na allwn ddweud yr un peth am bopeth 
a adroddwyd amdano. Cymysgedd o 
ffaith a dychymyg yw rhai o’r storïau 
amdano, fel yr hanes am y ddaear yn 
codi dan ei draed wrth iddo bregethu 
un diwrnod. Ond os mai ychydig a 
wyddom amdano, y mae’n ddigon i’n 
galluogi i ddeall ei gymhellion. Pam yr 
holl deithio? Pam y fath ymdrech? 
Pam y fath ymroddiad i’r bywyd llym 
yr oedd Dewi a’i debyg yn ei ddilyn? 
Dymuniad Dewi oedd rhannu’r neges 
am Iesu Grist er mwyn i bobl ym mhob 
man gredu ynddo a’i ddilyn. Dyna’r 
cymhelliad dros ei holl deithiau a’i 
bregethau a’i fywyd syml o wasanaeth 
ffyddlon i’w Arglwydd. Ac ar Ŵyl 
Ddewi, dyna y diolchwn amdano.   

Cymhellion Dewi 
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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 Gwyndaf Jones, 
Bangor.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r 
gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.   
 
Cynhelir Gwasanaeth Gŵyl Ddewi yng 
Ngharmel Llanllechid am 10.30 o’r gloch 
a gwasanaethir yn yr oedfa Gymundeb 
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 Emlyn Richards, 
Cemaes.  
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau am wellhad 
buan at bawb sydd heb fod yn dda gartref 
neu mewn ysbyty, a phob teulu a gollodd 
anwyliaid dros y dyddiau a’r wythnosau 
diwethaf. Cofiwch roi gwybod i ni am 
aelodau sydd yn yr ysbyty.  Gwell yw 
clywed ddwywaith neu dair na pheidio â 
chlywed o gwbl. 

Gŵyl Ddewi 
Heddiw, a hithau’n Ŵyl Ddewi, bydd 
plant ac ieuenctid Carmel Llanllechid yn 
cynnal gwasanaeth arbennig i nodi’r Ŵyl 
yn y capel am 10.30 o’r gloch.  Bydd yn 
gyfle i ddathlu’r Ffydd a fu’n rhan ganol-
og o fywyd cymaint o’n cyd-gymry dros 
y canrifoedd.     
 
Wedi’r oedfa, bydd paned a chacen yn y 
festri, a bydd croeso cynnes i bawb aros i 
fwynhau cwmni a sgwrs. 
 

Maeth o Mathew 
‘A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod 
ato ac yn syrthio o'i flaen a dweud, “Syr, 
os mynni, gelli fy nglanhau.” Estynnodd 
Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan 
ddweud, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer 
di.” Ac ar unwaith glanhawyd ei wahan-
glwyf. Meddai Iesu wrtho, “Gwylia na 
ddywedi wrth neb, ond dos a dangos dy 
hun i'r offeiriad, ac offryma'r rhodd a 
orchmynnodd Moses, yn dystiolaeth 
gyhoeddus.” 
 
Ar ôl iddo fynd i mewn i Gapernaum 
daeth canwriad ato ac erfyn arno: “Syr, 
y mae fy ngwas yn gorwedd yn y tŷ 
wedi ei barlysu, mewn poenau en-
byd.” Dywedodd Iesu wrtho, “Fe ddof 
fi i'w iacháu.” Atebodd y canwriad, 
“Syr, nid wyf yn deilwng i ti ddod dan 
fy nho; ond dywed air yn unig, a chaiff 
fy ngwas ei iacháu. Oherwydd dyn sydd 
dan awdurdod wyf finnau, a chennyf 
filwyr danaf; byddaf yn dweud wrth 
hwn, ‘Dos’, ac fe â, ac wrth un arall, 
‘Tyrd’, ac fe ddaw, ac wrth fy ngwas, 
‘Gwna hyn’, ac fe'i gwna.”  
 
Pan glywodd Iesu hyn, fe ryfeddodd, a 
dywedodd wrth y rhai oedd yn ei ddi-
lyn, “Yn wir, rwy'n dweud wrthych, ni 
chefais gan neb yn Israel ffydd mor 
fawr”’ (Mathew 8:2-10).  

Cydymdeimlo 
Gyda braw y clywodd aelodau Carmel 
Llanllechid a chymdogion a ffrindiau yn 
Nyffryn Ogwen am farwolaeth sydyn ac 
annisgwyl Mrs Eira Hughes, gartref yn 
29 Ffordd Ffrydlas, Bethesda wythnos yn 
ôl, fore Sadwrn, Chwefror 22. 
 
Cydymdeimlwn yn ddwys â’i phriod Joe, 
ac â’i merch Angharad a’i hŵyr Joshua. 
 
Cynhelir ei hangladd yn yr Amlosgfa ym 
Mangor am 1.30 o’r gloch ddydd Llun, 
Mawrth 9. 
 

  Cymdeithas   
Deiniolen 

Yng Nghymdeithas Undebol Deiniolen  
nos Lun diwethaf cafwyd sgwrs gan 
Rhys Jones, Waunfawr ar y testun, 
‘Gwylio Adar yn America’.    
 

Beibl.net  
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig yng 
nghapel Penuel, Caerfyrddin ddoe i 
ddathlu 18 mlynedd ers cyhoeddi 
beibl.net ar y We. Ond roedd yna fwy i’r 
cyfarfod na dathlu’r garreg filltir honno 
gan mai cyfle ydoedd i ddiolch i’r bobl a 
fu ynglŷn â gwaith Beibl.net a’r elusen a 
fu’n hyrwyddo’r cyfieithiad hwn a’r holl 
adnoddau a welir ar wefan Beibl.net. 
Daeth yr elusen honno, Gobaith i Gymru, 
i ben ddiwedd Hydref 2019; a thros-
glwyddwyd gwaith gwefannau beibl.net 
a gobaith.cymru i’r Cyngor Ysgolion Sul. 
Yng Nghaerfyrddin ddoe, diolchwyd yn 
arbennig i Arfon Jones, cyfieithydd 
beibl.net ac arweinydd gwaith Gobaith i 
Gymru am ei gyfraniad gwerthfawr i 
waith yr Efengyl yng Nghymru er hyd y 
blynyddoedd.  A dolchwyd i Gwenda 
Jenkins, a fu’n gyfrifol am drefnu’r 
gwefannau a pharatoi deunydd o bob 
math ar eu cyfer.  Cyflwynwyd tysteb 
iddynt yn arwydd o werthfawrogiad pobl 
sydd wedi gwerthfawrogi eu gwaith.   

CICiau 
Cynhaliwyd CICiau a CIC yn Capel 
Coch yr wythnos ddiwethaf.  Diolch yn 
fawr i John a Glory, Waunfawr sy’n 
helpu Susan a minnau yn CICiau, ac i 
Dafydd am ei hep yn CIC nos Wener.   
 
Cynhelir CICiau bob pythefnos, ond ni 
fydd modd ei gynnal ar y dyddiad arferol 
nesaf. Felly, sylwch mai dydd Mawrth, 
Mawrth 17 fydd y CICiau nesaf (ac 
nid Mawrth 10).   
 

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.  Bydd    
aelodau Bethlehem a Charmel yn uno ag 
eglwysi Dyffryn Ogwen i gynnal yr un 
gwasanaeth yn Jerusalem Bethesda.     
 
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.   
 
 


