
Newid amser yn 
Neiniolen 

Bu raid newid amser oedfa dydd Sul, 
Mawrth 22 yn Neiniolen. Am 3.30 o’r 
gloch (nid 5.00 o’r gloch), bydd oedfa 
dan arweiniad Miss Eleri Jones, Bangor. 
 

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. Felly os na 
chawsoch 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  
Dydd Sul, Mawrth 8: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.       
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mawrth 10:Bore Coffi 
er budd Cronfa Adnoddau’r Capel rhwng 

10.45 a 12.00 o’r gloch. 
Nos Fawrth, Mawrth 10: Cymdeithas 
Undebol Capel Coch am 7.00 o’r gloch. 
Sgwrs gan Cadi Iolen o’r Amgueddfa 
Lechi. 
Nos Wener, Mawrth 13: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 15: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  
 

CARMEL 
Nos Wener, Mawrth 13: NI FYDD 
clwb Dwylo Prysur yn cael ei gynnal.  
Dydd Sul, Mawrth 15: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Geraint     
Roberts. 
Dydd Sul, Mawrth 22: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch. Cynhelir Oedfa 
Fedydd am 3.15 o’r gloch yng ngofal y 
Gweinidog; a gobeithio bydd modd i rai 
o’r aelodau fod yn yr oedfa.  Bydd yr 
oedfa arferol wedyn am 5.00 o’r gloch 
yng ngofal y Gweinidog.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mawrth 15: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 
2.00 o’r gloch gan y Parchg John Lewis 
Jones.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 
 

Mawrth 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 22 
3.30 p.m. - Miss Eleri Jones 
 

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

Ebrill 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Mawrth 15 

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

Mawrth 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mawrth 29 
10.00 a.m. - Oedfa i’w threfnu 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Ebrill 5 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Mae’n amlwg na ddeallodd y tyrfaoedd 
a gerddodd heibio iddi fod yr Union 
Jack  wedi cyhwfan ben i waered uwch 
Portcullis House ers tro byd. Un o   
adeiladau Senedd San Steffan yw 
hwnnw; ac ynddo mae swyddfeydd 
traean Aelodau Tŷ’r Cyffredin. A bod 
yn deg, roedd angen llygad da i sylwi 
ar y camgymeriad. Wedi’r cwbl, faint 
o’r bobl sy’n ei chwifio all ddweud os 
yw’r faner â’i phen i lawr ai peidio?  
 
Nid dyma’r tro cyntaf y gwnaed y fath 
gamgymeriad. Roedd y faner ben i 
waered ar gar  Theresa May ym Mharis 
flwyddyn yn ôl, pan oedd hi’n dal yn 
Brif Weinidog. Gan mor hawdd yw 
gwneud y camgymeriad, a chan nad 
yw’r rhelyw o bobl yn sylwi arno p’run 
bynnag, gellid tybio nad yw o bwys 
mawr. Ni fyddai o bwys chwaith pe na 
fyddai chwifio’r Union Jack ben i 
waered, i’r lluoedd arfog Prydeinig, yn 
arwydd cudd o argyfwng a pherygl. 
Wedi meddwl, tybed nad camgymeriad 
wedi’r cyfan oedd y naill achos na’r 
llall ond bod rhywrai, yn gyfrwys iawn, 
yn datgelu’r gwir. Heb os, yr oedd yn 
argyfwng ar Mrs May, a hithau ar fin 
cael ei disodli fel arweinydd ei phlaid a 
Phrif Weinidog. Ac o’r hyn a welwyd  
am Lywodraeth newydd San Steffan, 
ofnir fod yna berygl mawr i’r mwyafrif 
ohonom dan lywodraeth yr anetholedig 
Dominic Cummings. 
 
Nid yn gymaint arwydd cudd i ddynodi 
perygl neu argyfwng oedd amlinell o 
bysgodyn i’r Cristnogion cynnar ond 
symbol a ddefnyddid ganddynt yn 

wyneb gwrthwynebiad. Arwydd cudd 
ydoedd i alluogi credinwyr i adnabod 
ei gilydd mewn cyfnod o erledigaeth. 
Doedd arwyddocâd y symbol ddim yn 
amlwg i bawb. Roedd angen mwy na 
llygad dda i weld yr arwyddocâd 
hwnnw: roedd angen deall rhywbeth 
am ddirgelwch yr Efengyl.  
 
I’r anghyfarwydd a’r di-gred, nid oedd 
arwydd y pysgodyn ar ddrws tŷ yn 
ddim ond llun syml. Ond i bobl Ffydd, 
yr oedd yn symbol cyfoethog ei ystyr. 
Y gair Groeg am bysgodyn yw ίχθύς 
(ichthus). Gwnaeth y credinwyr cynnar 
anagram o’r gair: ί am Iesous; χ am 
Xristos; θ am Theos; ύ am huios; ς am 
soter.  Yn Gymraeg, ‘Iesu, Crist, Duw, 
Mab, Gwaredwr’. Felly, neges sicr 
symbol y pysgodyn iddynt oedd, ‘Iesu 
Grist, Fab Duw, Gwaredwr’. Yr un yw 
ei neges i Gristnogion sy’n arddangos 
y symbol heddiw. Ond lle gynt yr oedd 
yn arwydd cudd o fewn y gymdeithas 
Gristnogol, fe’i defnyddir bellach yn 
symbol cenhadol i gyhoeddi i’r byd y 
gwirionedd am yr Arglwydd Iesu 
Grist.   
 
Mae’n ddigon hawdd llunio symbol y 
pysgodyn. Caiff fod yn syml neu’n 
gelfydd. A does ots a yw’n wynebu i’r 
chwith neu’r dde. Nid ei edrychiad 
sydd bwysig ond ei arwyddocâd.  Mor 
wahanol i’r faner. I lawer, mae gosod 
honno ben i waered yn sarhad. Wn i 
ddim yn union sarhad ar beth, os nad 
ar Brydeindod a’r Llywodraeth. Yn 
anfwriadol hollol y cyhoeddwyd y llun 
uchod, felly!   

Y Jac a’r pysgodyn 

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 y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams, Llanllechid.      
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Mererid Mair 
Williams, Caernarfon.      
 
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. Mae mwy nag un o’n haelodau 
yn yr ysbyty, a dymunwn bob nerth a 
chysur iddynt.  Cofiwch roi gwybod i ni 
am aelodau sydd yn yr ysbyty.  O gael 
gwybod, gwnawn bob ymdrech i ymweld 
â hwy yn enw’r eglwys leol ac yn enw’r 
Arglwydd Iesu Grist. 

Angladd  
Cynhelir angladd Mrs Eira Wyn Hughes, 
29 Ffordd Ffrydlas, Bethesda yn Amlosg-
fa Bangor am 1.30 o’r gloch yfory, dydd 
Llun, Mawrth 9.  Bu farw Eira yn gwbl 
annisgwyl fore Sadwrn, Chwefror 22.  
Dymunwn bob bendith i Joe, Angharad 
Joshua ar gyfer yfory, gan wybod y bydd 
llu o gyfeillion a chymdogion, ynghyd â 
chyd-aelodau iddynt yng nghapel Carmel 
Llanllechid yno i dalu’r gymwynas olaf 
gyda hwy.   
 

  CICiau 
Cofiwch na chynhelir CICiau yn Capel 
Coch yr wythnos hon.  Bydd y cyfarfod 
nesaf am 3.00 o’r gloch ddydd Mawrth, 
Mawrth 17.  

Maeth o Mathew 
‘Wrth i Iesu fynd oddi yno dilynodd dau 
ddyn dall ef gan weiddi, “Trugarha 
wrthym ni, Fab Dafydd.” Wedi iddo 
ddod i'r tŷ daeth y deillion ato, a gofyn-
nodd Iesu iddynt, “A ydych yn credu y 
gallaf wneud hyn?” Dywedasant wrtho, 
“Ydym, syr.” Yna cyffyrddodd â'u llyg-
aid a dweud, “Yn ôl eich ffydd boed i 
chwi.” Agorwyd eu llygaid, a rhybudd-
iodd Iesu hwy yn llym, “Gofalwch na 
chaiff neb wybod.” Ond aethant allan a 
thaenu'r hanes amdano yn yr holl ardal 
honno. 
 
Yr oedd Iesu'n mynd o amgylch yr holl 
drefi a'r pentrefi, dan ddysgu yn eu  
synagogau hwy, a phregethu efengyl y 
deyrnas, ac iacháu pob afiechyd a phob 
llesgedd. A phan welodd ef y tyrfaoedd 
tosturiodd wrthynt am eu bod yn      
flinderus a diymadferth fel defaid heb 
fugail. Yna meddai wrth ei ddisgyblion, 
“Y mae'r cynhaeaf yn fawr ond y 
gweithwyr yn brin; deisyfwch felly ar 
Arglwydd y cynhaeaf anfon gweithwyr 
i'w gynhaeaf”’ (Math. 9:27-31; 35-38).  

Carmel: 
  Oedfa Fedydd 
Cynhelir Oedfa Fedydd yng Ngharmel 
Llanllechid am 3.15 o’r gloch, ddydd 
Sul, Mawrth 22. Gobeithio bydd modd i 
rai o aelodau’r Capel fod yn bresennol.   
 
Bydd oedfa arferol Carmel am 5.00 o’r 
gloch y noson honno dan arweiniad y 
Gweinidog.  

 

    Gŵyl Ddewi 
Fore Sul diwethaf cafwyd Gwasanaeth 
Gŵyl Ddewi yng ngofal y plant a’r bobl 
ifanc yng nghapel Carmel Llanllechid. 
Wedi’r oedfa, cafwyd sgwrs dros baned 
yn y festri.  Diolch yn fawr i bawb a fu’n 
trefnu ac yn cymryd rhan yn yr oedfa ar 
fore Gŵyl Ddewi. 
 

Dydd Gweddi 
Byd Eang 

Cynhaliwyd oedfaon Dydd Gweddi Byd 
Eang y Chwiorydd yn Neiniolen ac yn 
undebol ym Methesda ddydd Gwener, 
Mawrth 6.  Diolch i bawb a drefnodd yr 
oedfaon ac i bawb a gymerodd ran yn-
ddynt.  Gwnaed casgliad o £30 yn Nein-
iolen. 
 
Merched Cristnogol o  Zimbabwe oedd 
wedi trefnu’r Oedfa eleni, a’r thema 
oedd, ‘Cod! Cymer dy fatras a cherdda’. 
Roedd y gwasanaeth yn sôn am rai o’r 
helyntion a fu’n fwrn ar eu gwlad ers 
blynyddoedd lawer, gan bwysleisio hefyd 
y gobaith sydd ganddynt am ddyfodol o 
gymod llawn yn eu gwlad. 
 

 Bore Coffi 
Bydd y Bore Coffi misol yn ail ddechrau 
yn Capel Coch yr wythnos hon. Croeso 
cynnes i chi ddod draw rhwng 10.45 a 
12.00 o’r gloch ddydd Mawrth (Mawrth 
10). Diolch am bob cefnogaeth i’r boreau 
coffi hyn. 

Dwylo Prysur 
Ni chynhelir clwb Dwylo Prysur yng 
Ngharmel Llanllechid nos Wener, 
Mawrth 13.  
 

Capel Coch: 
  Y Gymdeithas  
Cynhelir Cymdeithas Undebol Capel 
Coch am 7.00 o’r gloch nos Fawrth, 
Mawrth 10.  Ceir sgwrs gan Cadi Iolen 
o’r Amgueddfa Lechi am ddyddiau olaf 
Chwarel Dinorwig yn 1969.  Mae croeso 
cynnes i unrhyw un ddod i’r cyfarfod. 

 

  Y Genhadaeth 
Daeth yn bryd unwaith eto i ni wneud y 
casgliad blynyddol yn Capel Coch at 
Gronfa  Genhadol Chwiorydd Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru.  Gobeithiwn gael 
y cyfan i law erbyn Sul olaf mis Mawrth.   
 
Cewch roi eich cyfraniad i Miss Dilys 
Mai Roberts neu i’r casglyddion a fydd 
yn dod o amgylch fel arfer.  Diolch 
ymlaen llaw am eich cefnogaeth.   
 
Defnyddir yr arian hwn gan Adran y 
Chwiorydd y Presbyteriaid i gefnogi 
gwaith cenhadol o fewn yr enwad a   
gwahanol brosiectau cenhadol a dyngarol 
yma yng Nghymru a thramor. 
 

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.    
 
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. 


