
   Carmel 
Cynhaliwyd Pwyllgor Ymddiriedolwyr a 
Swyddogion Capel Carmel, Llanllechid 
yn y festri nos Iau diwethaf, Chwefror 16. 
Etholwyd Mr Joe Hughes yn Gadeirydd y 
Pwyllgor a diolch iddo am dderbyn y 
swydd.  Diolch i bawb am eu cyfraniad 
i’r drafodaeth ac i waith yr eglwys.   

 

Yr Ofalaeth 
Yn ystod mis Chwefror bydd eglwysi 
unigol yr Ofalaeth yn rhoi cychwyn ar y 
gwaith o drafod y Weinidogaeth o fis 
Medi ymlaen cyn i Bwyllgor yr Ofalaeth 
gyfarfod y mis nesaf i ystyried eu 
hymateb. Gweddïwn am gymorth Duw 
yn ystod y trafodaethau hyn gan geisio ei 
arweiniad i’r eglwysi a’r Ofalaeth. Boed 
i’r cyfan fod wrth ei fodd ac er ei glod.    
 

Deiniolen 
Ebeneser 

Cyfarfod i aelodau Ebeneser yn Nhŷ 
Elidir am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, 
Chwefror 22.  Bydd hwn yn gyfle i roi 
gwybod am y diweddaraf ynghych 
gwerthiant y Ty Capel ac i gychwyn y 
drafodaeth ynghylch y Weinidogaeth. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser 
Gobeithiwn fedru cynnal cyfarfod ar ôl 
yr oedfa bnawn Sul, Mawrth 12 i aelodau 
Cefnywaun ac Ebeneser drafod y 
Weinidogaeth gyda’i gilydd fel dwy 
eglwys. Cawn gadarnhau yn Gronyn ac 
yn yr oedfa y  Sul nesaf bod y dyddiad 
hwn yn hwylus ar gyfer y drafodaeth.   

 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Chwefror 19 
10.00 a.m. - Y Parchg Huw Pritchard 
 

Chwefror 26 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 5 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Deiniolen  
 

Chwefror 19 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 26 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Chwefror 19 
2.00 p.m. - Mr D Glyn Williams 
 

Chwefror 26 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 5 
2.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Job 
 

Llanllechid  
 

Chwefror 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 26 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 5 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

â’r llyfr yn rhannol gyfrifol am beri 
nad ‘yw ei le’n ei adnabod mwyach’. 
Ond dwi hefyd yn sylweddoli nad oes 
modd i mi fod yn gyfrifol am bobl 
gwbl ddieithr o’r ganrif ddiwethaf a’r 
ganrif o’i blaen.  
 
Mae’r dioddefaint yn Nhwrci a Syria 
ers pythefnos wedi cadarnhau’r hyn a 
ddywed y Salmydd am freuder bywyd: 
‘Y mae dyddiau dyn fel glaswelltyn’. 
Dau ddaeargryn mewn un diwrnod yn 
lladd dros 40,000 o bobl, gan adael 
miliynau’n ddigartref a diymgeledd yn 
wyneb oerni gaeaf ac arswyd newyn a 
haint. Mae pob un ohonynt yn ddieithr 
i mi; yn fwy dieithr hyd yn oed na’r 
enwau a welais yn y llyfr. Ond rywsut, 
rwy’n gyfrifol amdanynt: nid am y 
bobl a laddwyd ond am y rhai sydd 
bellach yn gwbl ddibynnol ar eraill i 
estyn iddynt gymorth yn ei bryd. Yn 
wyneb dioddefaint ac angen o’r fath 
mae geiriau’r Arglwydd Iesu’n herio’i 
ddilynwyr: ‘A bydd y Brenin yn eu 
hateb, “Yn wir, rwy'n dweud wrthych, 
yn gymaint ag ichwi ei wneud i un o'r 
lleiaf o'r rhain, fy nghymrodyr, i mi y 
gwnaethoch”’ (Mathew 25:40). Mae’r 
elusennau Cristnogol sy’n rhan o’r 
ymdrech fyd-eang i gynorthwyo pobl 
Twrci a Syria’n sianelau parod i bob 
gofal a chariad a ddangoswn trwy ein 
hymateb i’r argyfwng dychrynllyd. 
Credodd yr Eglwys erioed bod arni 
gyfrifoldeb i gyhoeddi’r Efengyl i fyd 
anghenus, a chredodd hefyd bod arni 
gyfrifoldeb i gynorthwyo’r tlodion a 
dioddefwyr anghenus, o’i mewn ei hun 
yn gyntaf ond hefyd oddi allan.  
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Ar y llyfr y mae’r bai.  
 
Hebddo, faswn i ddim yn dychwelyd 
mor fuan at yr hyn y soniais amdano yn 
Gronyn dair wythnos yn ôl. Faswn i 
ddim wedi meddwl cyfeirio eto mor 
fuan â hyn at eiriau’r Salmydd am 
freuder ein bywydau: ‘Y mae dyddiau 
dyn fel glaswelltyn; y mae'n blodeuo 
fel blodeuyn y maes – pan â'r gwynt 
drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei le'n ei 
adnabod mwyach’ (Salm 103:15-16). 
Ond dyna a wnaf heddiw; ac ie, ar y 
llyfr y mae’r bai. 
 
Hen lyfr o ddiwedd y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg ydi o. Math o ddyddiadur 
ac ynddo adnod a phennill ar gyfer pob 
dydd o’r flwyddyn ynghyd â gofod i 
nodi gwahanol ddigwyddiadau. Ac er 
mai ‘Llyfr Pen-blwydd’ yw ei deitl, 
cofnodi marwolaethau yn hytrach na 
genedigaethau a wnaeth ei berchennog. 
Ran amlaf, dim ond nodi enw a wneir 
gyferbyn â’r dyddiad. Eithriad ydi’r 
cofnod manylach am farwolaeth un hen 
flaenor a’r ‘golled fawr am un ffyddlon 
a diwid, a halld i bob pechod a gwast-
raff, sef smocio ac yfed cwrw’.  
 
Fel y digwydd, mae’r hen flaenor a 
minnau’n rhannu’r un cyfenw. Ac eto, 
mae o mor ddieithr i mi â gweddill yr 
enwau sydd yn y llyfr. Ond rywsut, 
daeth y llyfr i’m meddiant; a wn i ddim 
be’ i’w wneud ag o. Mewn ffordd       
ryfedd, dwi’n teimlo cyfrifoldeb i’w 
warchod, ac i warchod yr enwau sydd 
ynddo. Dyw’r rheiny’n golygu dim i 
mi; ond dwi’n ofni y byddwn o wared 

Cyfrifoldeb 
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Heddiw 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Parchg Huw Pritchard.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Nhŷ Elidir, 
Deiniolen am 3.30 o’r gloch gan y 
Gweinidog.   
 

Bethlehem  
Gwasanaethir yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch gan Mr Glyn Williams.    

 

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul yng nghapel Carmel 
am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

Apêl Twrci a Syria 
Dal i gynyddu bob dydd mae niferoedd y 
bobl a laddwyd trwy’r ddau ddaeargryn a 
drawodd Syria Thwrci bythefnos yn ôl. 
Erbyn hyn, credir bod dros 40,000 wedi 
eu lladd a bron i 20 miliwn o bobl wedi 
eu gadael yn ddigartref.   
 

Mae’n anodd iawn, iawn amgyffred maint y 
dinistr a achoswyd.  
 
Mae’n anodd hefyd amgyffred mor anodd 
yw hi i’r asiantaethau brys a’r elusennau 
dyngarol gyrraedd rhai cymunedau yng 
nghanol yr argyfyngau mawr hyn. Mor aml 
y clywn ni am yr anhawster i gyrraedd 
cymunedau diarffordd pan fo ffyrdd a chy-
sylltiadau eraill wedi eu difrodi. 
 
Ond mae anos fyth amgyffred y rhwystrau a 
achoswyd gan bobl. Mae’r rhyfela mewnol 
yn Syria ers degawd wedi bod yn rhwystr 
amlwg i gymorth gyrraedd rhanau o’r wlad 
yn dilyn y daerargrynfeydd. Mae’r rhan o’r 

Efengyl Ioan 
 
‘1Y trydydd dydd yr oedd priodas yng 
Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu 
yno. 2Gwahoddwyd Iesu hefyd, a'i ddisgyb-
lion, i'r briodas. 3Pallodd y gwin, ac meddai 
mam Iesu wrtho ef, “Nid oes ganddynt 
win.” 4Dywedodd Iesu wrthi hi, “Wraig, 
beth sydd a fynni di â mi? Nid yw f'awr i 
wedi dod eto.” 5Dywedodd ei fam wrth y 
gwasanaethyddion, “Gwnewch beth bynnag 
a ddywed wrthych.” 6Yr oedd yno chwech o 
lestri carreg i ddal dŵr, wedi eu gosod ar 
gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un 
yn dal ugain neu ddeg ar hugain o           
alwyni. 7Dywedodd Iesu wrthynt, “Llanwch 
y llestri â dŵr,” a llanwasant hwy hyd yr 
ymyl. 8Yna meddai wrthynt, “Yn awr     
tynnwch beth allan ac ewch ag ef i lywydd y 
wledd.” A gwnaethant felly. 9Profodd    
llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn 
win, heb wybod o ble'r oedd wedi dod, er 
bod y gwasanaethyddion a fu'n tynnu'r dŵr 
yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd 
ar y priodfab 10ac meddai wrtho, “Bydd 
pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, 
pan fydd pobl wedi meddwi, y gwin salach; 
ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn 
awr.” 11Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i    
arwyddion, yng Nghana Galilea; amlygodd 
felly ei ogoniant, a chredodd ei ddisgyblion 
ynddo’ (Ioan 2:1-11). 

wlad a ddioddefodd waethaf dan reolaeth 
lluoedd sy’n wrthwynebus i lywodraeth 
Syria, ac o’r herwydd mae’r llywodraeth 
honno wedi mynnu ers talwm mai dim 
ond un llwybr dros y ffin o Dwrci sydd ar 
gyfer y cymorth dyngarol yr oedd mawr 
angen amdano oherwydd y rhyfela a 
chyn y daeargrynfeydd. Fel arall, mae 
pob cymorth yn gorfod mynd trwy dir 
sydd dan reolaeth llywodraeth Syria a’i 
harlywydd Bashar al-Assad. Ond gan fod 
llywodraethau gorllewinol yn gweithredu 
sancsiynau yn erbyn llywodraeth Assad 
ers rhai blynyddoedd ychydig o gymorth 
a gyrhaeddodd Syria o gwbl. Mor drist 
yw gweld y rhyfela’n rhwystr hyd yn oed 
i gymorth yn wyneb trychineb mor fawr 
â hyn.    
 
Gweddïwn dros y bobl sy’n dioddef yn 
Syria a Thwrci, gan ddeisyf yn arbennig i 
bob rhwystr gael ei symud fel bod 
cymorth cwbl angenrheidiol yn medru 
cael ei roi i’r bobl sydd mewn dirfawr 
angen amdano.   
 
Yr un pryd, diolchwn am yr ymateb 
parod a welwyd i’r apêl am gymorth i’r 
elusennau dyngarol sy’n rhan o Bwyllgor 
yr Argyfyngau Brys (DEC), yn cynnwys 
elusennau Cristnogol fel Cymorth 
Cristnogol a Tearfund.  Diolch hefyd am 
yr ymateb a gafwyd o fewn yr Ofalaeth.   
 

Noson Goffi 
Bydd Noson Goffi yn Festri Bethlehem 
Talybont nos Fercher, Mawrth 1 i godi 
arian at Apêl Trychineb Twrci-Syria.  
Dechreuir am 6.30 o’r gloch.  Y tâl 
mynediad fydd £1. Trefnir y noson gan 
aelodau Bethlehem gan obeithio ceir 
cefnogaeth arferol y pentrefwyr a 
chyfeillion yr eglwys i’r ymdrech hon i 
ddangos gofal eglwys ac ardal am y bobl 
a ddioddefodd gymaint trwy’r daeag-
rynfeydd a drawodd y ddwy wlad 
bythefnos yn ôl.   
 

Casgliad 
Derbynnir rhoddion yn Llanberis tuag at 
Apêl Twrc-Syria Cymorth Cristnogol 
trwy law’r Gweinidog neu Drysorydd 
Capel Coch, Colin Jones. Gwyddom fod 
llawer ohonoch wedi cyfrannu trwy 
ddulliau eraill, ond os oes rhywun yn 
dymuno cyfrannu’n lleol, byddwn yn 
falch o dderbyn eich rhoddion. Gwnewch 
sieciau’n daladwy i ‘Capel Coch’ (gan 
nodi ‘Apel Twrci-Syria’ ar gefn y siec).  
 

Taith Dwylo Prysur 
Bydd ieuenctid clwb Dwylo Prysur Capel 
Carmel yn mynd ar daith i Sir Fôn ddydd 
Mawrth. Dyma’r tro cyntaf i daith allu 
cael ei threfnu ers cyn cyfnod y Covid 
dair blynedd yn ôl. Bydd y criw yn mynd 
i Oriel Môn ac i Rosmeirch, a’r prif 
reswm dros yr ymweliad fydd dysgu 
rhywfaint am hanes eglwys Annibynnol 
gyntaf Môn, sef Ebeneser, Rhosmeirch.  
Mae’r hanes yn mynd nôl i hanner cyntaf 
y ddeunawfed ganrif. Ffurfiwyd eglwys 
Annibynnol mewn tŷ o’r enw Caeau Môn 
ym mhlwyf Cerrigceinwen yn 1744, ac 
yno y bu’r eglwys yn addoli nes codi cap-
el ar dir Tyn’raethnen yn Rhosmeirch.   
Bydd cyfle ddydd Mawrth i ymweld â’r 
capel presennol a godwyd ym 1869. Pob 
dymuniad da ar y daith, a diolch i Mrs 
Helen Williams am drefnu’r cyfan er 
mwyn i’r ieuenctid ddysgu rhywfaint am 
hanes cynnar yr eglwysi anghydffurfiol 
cynnar y mae ein heglwysi ni heddiw’n 
ddisgynyddion iddyn nhw. 
 

Cynllun Efe 
Daliwch i weddio os gwelwch yn dda 
dros Gynllun Efe dros yr wythnosau 
nesaf wrth i ni ystyried y cam nesaf yn 
ein hymdrech i sicrhau gweithiwr 
newydd. Fel y soniwyd y Sul diwetha, ni 
chafwyd yr un ymgeisydd am y swyddi a 
hysbysebwyd gan Gynllun Efe a Chapel 
Caersalem, Caernarfon.  Gweddiwn am 
arweiniad sicr a diogel Duw ac am ei 
fendith ar waith Cynllun Efe i’r dyfodol.   

Y trydydd dydd yr oedd priodas yng 
Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu 

Gwahoddwyd Iesu hefyd, a'i ddisgyb-
Pallodd y gwin, ac meddai 

Nid oes ganddynt 
Wraig, 

beth sydd a fynni di â mi? Nid yw f'awr i 
Dywedodd ei fam wrth y 

Gwnewch beth bynnag 
Yr oedd yno chwech o 

lestri carreg i ddal dŵr, wedi eu gosod ar 
gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un 
yn dal ugain neu ddeg ar hugain o           

Llanwch 
a llanwasant hwy hyd yr 

Yn awr     
tynnwch beth allan ac ewch ag ef i lywydd y 

Profodd    
llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn 
win, heb wybod o ble'r oedd wedi dod, er 
bod y gwasanaethyddion a fu'n tynnu'r dŵr 
yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd 

Bydd 
pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, 
pan fydd pobl wedi meddwi, y gwin salach; 
ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn 

Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i    
arwyddion, yng Nghana Galilea; amlygodd 
felly ei ogoniant, a chredodd ei ddisgyblion 


