
Newid amser yn 
Neiniolen 

Cofiwch yr hyn a nodwyd y Sul diwethaf 
ynglŷn â newid amser oedfa’r Sul nesaf, 
Mawrth 22, yn  Neiniolen. Am 3.30 o’r 
gloch (nid 5.00 o’r gloch), bydd oedfa 
dan arweiniad Miss Eleri Jones, Bangor. 

 

Cymdeithas Deiniolen 
Oherwydd yr holl ansicrwydd ynghylch y 
Coronafeirws a Covid-19 penderfynwyd 
gohirio cyfarfod mis Mawrth Cymdeithas 
Deiniolen a’r Swper Blynyddol a oedd 
i’w gynnal y mis nesaf. Daw’r tymor i 
ben yn gynharach na’r disgwyl felly; a 
diolchwn i Glyn Gruffudd am drefnu’r 
holl gyfarfodydd ar hyd y tymor.   
 

Cymorth Cristnogol 
Bydd Wythnos Cymorth Cristnogol eleni 
rhwng Mai 10 a 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. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Dydd Sul, Mawrth 22: Gwasanaethir 
am 3.30 o’r gloch gan Miss Eleri Jones, 
Bangor.        
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mawrth 17: Cynhelir  
CICiau am 3.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 22: Cynhelir yr  
Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch.   
 

CARMEL 
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.  Yna bydd yr 
oedfa arferol am 5.00 o’r gloch yng 
ngofal y Gweinidog.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mawrth 19: Bwrlwm am 
2.15 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mawrth 22: 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 22 
3.30 p.m. - Miss Eleri Jones 
 

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

Ebrill 5, Sul y Blodau 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 12, Sul y Pasg 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
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, Sul y Blodau 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 12, Sul y Pasg 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Un o’r atgofion mwy annifyr am 
ddyddiau’r ysgol uwchradd yw’r gri a 
glywid bob hyn a hyn – ie, mewn ysgol 
mor waraidd â Brynrefail – ‘Ffeit!’ O 
fewn dim byddai cylch wedi ymffurfio 
o amgylch yr ymladdwyr, a mwyafrif   
y gynulleidfa’n fwy brwd dros weld y 
ffeit na’i rhwystro.  
 
Fel arall yr oedd hi’r dydd o’r blaen 
gobeithio. Welais i mo’r peth fy hunan. 
Ond mi glywais o le da. Dychmygwch 
yr olygfa: archfarchnad leol, pobl yn 
siopa, a ffeit yng ngŵydd pawb. Dau 
(neu ddwy) wedi mynd i ddadlau dros 
nwyddau sy’n prysur ddiflannu o’r 
siopau ers wythnos neu ddwy. Y naill 
mae’n debyg yn gweld troli’r llall yn 
llawn o basta neu bapur toiled neu 
olchwr dwylo ac yn ceisio tynnu peth 
ohono o’r troli. A’r dadlau’n troi’n 
gwffio. Diolch am hynny, mae ffeit o’r 
fath mor brin â phasta, ond y mae er 
hynny’n cadarnhau’r ofnau fod yr holl 
ofid ynghylch Covid-19 yn dod â’r 
gwaethaf i’r golwg ar brydiau. 
 
Mantra Llywodraeth Mr Johnson yw y 
‘down trwy hyn efo’n gilydd’. Ac nid 
yn annisgwyl mae’r Prif Weinidog yn 
mynnu y bydd yr ‘ysbryd Prydeinig’ a 
ddaeth â ni trwy bob math o argyfwng 
cyn hyn yn sicrhau y down trwy hyn 
hefyd. Beth bynnag am yr ‘ysbryd 
Prydeinig’ dychmygol, mae’n sicr y 
bydd y mwyafrif o bobl, hyd y gallant, 
yn helpu ei gilydd dros y dyddiau a’r 
wythnosau nesaf. Ond rhaid cyfaddef 
hefyd fod eisoes brawf o’r ffaith nad 
ysbryd cymunedol o ofal am eraill a 

ddangoswyd gan lawer hyd yma ond 
agwedd hunanol yr ‘I’m all right Jack’.   
Pa wahaniaeth na chaiff plant bach 
basta i swper cyn belled â bod fy 
nghwpwrdd i’n llawn? Pa ots fod pobl 
sydd wir angen glanhawr dwylo yn 
methu â’i brynu cyn belled â bod gen i 
stoc a fydd para blwyddyn neu ddwy? 
 
Nid oes wadu fod darparu’n gall yn 
beth cyfrifol a da, ond mae yna fyd o 
wahaniaeth rhwng hynny â’r hyn a 
welsom dros y dyddiau diwethaf. 
Gallwn sôn am degwch; gallwn drafod 
rhannu adnoddau’n gyfartal; gallwn 
ddyheu am i bawb trwy’r byd gael 
bwyd a gofal iechyd ac ati. Ond ar y 
cyfle cyntaf, mae ysbryd hunanol ein 
natur ddynol yn ei amlygu ei hun, a’r 
duedd i sicrhau ein bod ni ein hunain 
yn iawn, hyd yn oed ar draul eraill, yn 
dod i’r golwg. 
 
Y mae’r argyfwng hwn, na welsom 
hyd yma ond ei ddechrau, yn her 
amlwg i bawb ohonom nid yn unig i’n 
gwarchod ein hunain a’n hanwyliaid 
ond i warchod yn arbennig hefyd y 
bobl fwyaf bregus yn ein plith. Gall 
hynny gychwyn gyda pharodrwydd i 
ofalu bod pethau mor sylfaenol â 
phasta a pharatecemol a phapur toiled 
ar gael i bawb. Ac os mai dwysau a 
wna’r argyfwng, pwy a ŵyr pa gyfle a 
ddaw i weini ar eraill yng nghariad 
Crist er sicrhau ein bod wir yn dod 
trwy’r cyfan efo’n gilydd mewn ffordd 
a fydd yn amlygu’r gorau sydd ynom 
fel dynoliaeth, ac fel Cristnogion sy’n 
dilyn y Crist a ddaeth i’n plith yn was.  

“Dwi’n iawn!” 

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 
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 Gweinidog.       
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Geraint Roberts.       
 
Nid oes Ysgol yn Nhalybont heddiw. 
Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan y 
Parchg John Lewis Jones.    
 

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.   
 
Mae hwn yn gyfnod pryderus oherwydd 
yr holl ansicrwydd ynghylch yr haint 
Coronafeirws a’r afiechyd Covid-19.  
Gobeithio’n fawr y bydd pawb ohonom 
yn cadw mor ddibryder a diogel â phosibl 
trwy’r cyfan. 

Carmel: 
Oedfa Fedydd 

Cynhelir Oedfa Fedydd yng Ngharmel 
Llanllechid am 3.15 o’r gloch, ddydd Sul 
nesaf, 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.  

 

CICiau 
Cynhelir CICiau yn Capel Coch ddydd 
Mawrth yr wythnos hon, Mawrth 17, 
rhwng 3.00 a 4.30 o’r gloch.  
 

 Cymdeithas  
Capel Coch: 

Yng Nghymdeithas Undebol Capel Coch 
nos Fawrth diwethaf cafwyd sgwrs gan 
Cadi Iolen o’r Amgueddfa Lechi am 
ddyddiau olaf Chwarel Dinorwig yn 
1969.  Llywyddwyd gan Gareth Jones.  

Maeth o Mathew 
‘Pwy bynnag fydd yn fy arddel i ger-
bron eraill, byddaf finnau hefyd yn eu 
harddel hwy gerbron fy Nhad, yr hwn 
sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag 
fydd yn fy ngwadu i gerbron eraill, 
byddaf finnau hefyd yn eu gwadu hwy 
gerbron fy Nhad, yr hwn sydd yn y nef-
oedd. 

‘Nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn 
fwy na myfi yn deilwng ohonof fi; ac 
nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch 
yn fwy na myfi yn deilwng ohonof 
fi. A'r sawl nad yw'n cymryd ei groes ac 
yn canlyn ar fy ôl i, nid yw'n deilwng 
ohonof fi. Yr un sy'n ennill ei fywyd a'i 
cyll, a'r un sy'n colli ei fywyd er fy 
mwyn i a'i hennill’ (Math. 10:32-33 a  
37-39).   

Angladd  
Cynhaliwyd gwasanaeth angladd Mrs 
Eira Wyn Hughes, 29 Ffordd Ffrydlas, 
Bethesda yn Amlosgfa Bangor ddydd 
Llun diwethaf, Mawrth 9.  Bu farw Eira 
yn 74 mlwydd oed ddydd Sadwrn, 
Chwefror 22.  Roedd y gwasanaeth yng 
ngofal y Gweinidog a chymerwyd rhan 
hefyd gan y Parchgn Geraint Hughes a 
Dafydd Coetmor Williams. Diolch i’r 
ddau am eu cymorth. 
 
Afraid dweud bod yr Amlosgfa yn fwy 
na gorlawn ar gyfer y gwasanaeth.  Yn 
unol â dymuniad Eira ei hun, nid oedd 
deyrnged ffurfiol i’w thraddodi. Yr hyn a 
wnaed felly oedd cydnabod ein diolch i 
Dduw amdani a’r hyn a fu: o fewn ei 
theulu, yn briod a mam a nain ffyddlon a 
llawn cariad; o fewn ei heglwys yng 
nghapel Carmel, Llanllechid yn aelod 
ymroddgar a hynod ffyddlon i’r oedfaon 
a’r amrywiol weithgareddau eraill; ac o 
fewn ei chymuned ym Methesda a 
chylchoedd ehangach, yn gefnogol erioed 
i wahanol fudiadau ac elusennau lleol, yn 
cynnwys blynyddoedd o wasanaeth gyda 
Joe ei gŵr i Gyfeillion Ysbyty Gwynedd. 
Yn briodol iawn, caiff y rhoddion a gaed 
er cof amdani eu trosglwyddo i Gronfa’r 
Cyfeillion, er budd cleifion yr Ysbyty.   
 
Yr oedd yn wraig annwyl a charedig. 
Roedd yn hwyliog a chroesawgar bob 
amser. Cyfrannodd yn helaeth at fywyd 
ei hardal a’i chapel, ac yr oedd y dyrfa 
luosog yn yr Amlosgfa yn arwydd o 
barch pawb a’i hadnabu ati.  
 
Bydd colled enfawr ar ei hôl ym mhob 
cylch y bu’n weithgar ynddynt a bydd 
gan lawer o bobl atgofion melys iawn am 
yr amser a dreuliwyd yn ei chwmni. Nid 
y lleiaf o’r cylchoedd hyn yw ei chyd-
aelodau yng nghapel Carmel a fydd yn ei 
chofio gan ddiolch i Dduw amdani. 
 
Cydymdeimlwn eto â Joe, Angharad a 
Joshua yn eu hiraeth a’u colled. 

Coronafeirws 
Mae’r pryder yn cynyddu ynghylch y 
Coronafeirws a Covid-19. Ers diwedd yr 
wythnos clywyd am ddigwyddiadau’n 
cael eu gohirio ymhell ac agos. Mae’r  
cyfarwyddiadau a roddwyd i bawb o ran 
golchi dwylo’n rheolaidd yn rheidrwydd 
ar bawb ohonom i’w parchu. 
 
Cafwyd yr wythnos ddiwethaf gyngor i’r 
eglwysi gan yr enwadau. Mae Undeb yr 
Annibynwyr a’r Eglwys Bresbyteraidd 
fel ei gilydd yn awgrymu nad oes angen 
ar hyn o bryd ohirio oedfaon arferol yr 
eglwysi. Wedi dweud hynny, ni ddylai 
neb deimlo’n euog am gadw draw o’r 
oedfaon os yw’n bryderus ynghylch dod i 
ganol pobl.  Un cyngor a roddwyd yw y 
dylid ystyried a oes rhaid paratoi paned a 
lluniaeth yn ein cyfarfodydd ar hyn o 
bryd.   
 
Mae’r ddau enwad yn pwysleisio’r angen 
i’r eglwysi fod yn ymwybodol o’r angen 
i gefnogi ein gilydd. Un ffordd amlwg o 
wneud hynny yw cynnig help ymarferol i 
nôl neges neu feddyginiaeth i bobl a fydd 
yn gaeth i’w cartref oherwydd yr haint. 
 
Gellir darllen y cynghorion diweddaraf a 
rydd y ddau enwad ar eu gwefannau: 
Presbyteriaid – ebcpcw.cymru/ 
Annibynwyr – annibynwyr.org 
 

Casgliad 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.   
 
Rhowch eich cyfraniad i Miss Dilys Mai 
Roberts neu i’r casglyddion a fydd yn 
dod o amgylch fel arfer.  Diolch am eich 
cefnogaeth.  Defnyddir yr arian 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. 

https://www.ebcpcw.cymru/

