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Capel - Gwasanaethau – Ar y 1af o Fawrth bydd Gwasanaeth 
am 2:00pm dan arweiniad y Gweinidog, y Parchedig Marcus Wyn 
Robinson. Yn dilyn y Gwasanaeth, bydd Cyfarfod Blynyddol am 
3:00pm i aelodau a gwrandawyr. Bydd Cyfarfod Tîm Cefnogol 
i ddilyn am 3:15pm. Ar 15fed o Fawrth bydd Gwasanaeth am 
2:00pm dan arweiniad y Parchedig Huw Dylan.
Eisteddfod yr Urdd Dymuniadau gorau i holl blant y pentref a 
fydd yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn ystod yr wythnosau 
nesaf – pob lwc bawb!
Miri a Moli Ar ddydd Sul, yr 8fed o Fawrth, bydd sesiwn arall o 
Miri a Moli yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y Capel, i gychwyn 
am 2:30pm. Croeso i bawb.
Tynfa Misol: 1af (£40) – Rhif 64: Alun Roberts (Monfa); 2il 
(£25) – Rhif 40: Jayne Lloyd (Tyddyn Cae); 3ydd (£15) – Rhif 
73: Marian Hughes (Tŷ Mawr); 4ydd (£5) – Rhif 72: T. ac M. 
Evans (Plas Treflan).

CAEATHRO Lowri Ceiriog, 4 Erw Wen.
lowriceiriog@hotmail.co.uk

DINORWIG Marian Jones.
Ffôn: (01286) 870291

Yr Eglwys Bresbyteraidd
Oedfaon Mawrth am 5 yr hwyr
1: Parch Marcus Wyn Robinson – Gweinidog
8: Parch Gwenda Richards, Caernarfon
15: Parch Eric Jones, Bangor
22: Parch Ddr Elwyn Richards, Caernarfon
29: Parch Trefor Lewis, Hen Golwyn

BRYNREFAIL Mrs Lowri Prys Roberts
Ffôn: 870580

CWM Y GLO
Llongyfarchiadau i Dafydd a Vera Price, Tan y Graig, ar 
ddod yn Daid a Nain i Gwen Vivian, merch fach i Glyn a Mari 
Price, Cae Berllan, Caernarfon, a wyres hefyd i Derwyn a 
Rhiannon,Caeathro. 
Cydymdeimlwn gyda Catherine Roberts a'r teulu, Dolafon, 
yn eu profedigaeth o golli ei chwaer, Beryl, oedd yn byw yng 
Nghaernarfon. Meddwl amdanoch.
Undeb y Mamau 
Cafwyd cyfarfod cyntaf y flwyddyn yn festri St Mair ar bnawn 
Mawrth, 21ain o Ionawr. Croesawyd pawb i’r cyfarfod a chafwyd 
munud tawel i gydymdeimlo â Beryl Roberts a gollodd ei gŵr yn 
ddiweddar.
Gan fod y cyfarfodydd gyda’r nos wedi dod i ben, croesawyd 
amryw o aelodau newydd. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan 
amryw aelodau oedd yn methu bod yn bresennol. Derbyniwyd 
cofnodion cyfarfod Tachwedd fel rhai cywir.
Gwasanaeth ‘Ton o Weddi’ oedd y prynhawn hwn, a chymerwyd 
rhan gan nifer o’r aelodau. Yn gofalu am y lluniaeth roedd Auriel, 
Dilys a Brenda. Diolchwyd iddynt gan Dorothy. Enillwyd y raffl 
gan Dilys.
Terfynwyd drwy adrodd y gras yn Gymraeg a Saesneg.

Tymhorau'r Flwyddyn I ble tybed yr aeth mis Ionawr mor 
sydyn eleni a'n bod erbyn hyn wedi cefnu ar y mis bach! Er ei fod 
yn fis lleiaf y flwyddyn yr wyf yn credu ei fod yn fis bach digon 
peryg. Ym mis Chwefror yr ydym yn gweld colledion trwm o 
fewn bro'r Eco, lle mae'r gerddi a phob dim allanol yn edrych yn 
ddigon blêr a thlodaidd. Mis ydyw pan ydym yn cael pob math 
o dywydd: eira, glaw a gwyntoedd cryfion, ac y mae hynny yn 
berffaith wir am eleni. Cawsom y storm Ciara eleni a dyma beth 
oedd storm - gwynt cryf yn Aberdaron a Chapel Curig a glaw. 
Penwythnos ofnadwy oedd yr 8fed a'r 9fed o'r mis. Llawer o 
addoldai wedi gorfod cau oherwydd y tywydd ac nid yn aml yr 
ydym yn clywed sôn am addoldai yn gorfod cau fel hyn, fel Berea 
Newydd ac Emaus ym Mangor. A daeth eira yn ei sgil hefyd. 
Credaf bod y gwynt wedi bod yn andros o gryf drwy'r gaeaf. 
Cawsom wynt cryf iawn cyn y Nadolig pryd y cefais i fy nhaflu 
ganddo, ac fel yr oeddwn yn trio codi nid oedd yn bosib gan fy 
mod yn cael fy nhaflu eto ac ar lawr y bûm hyd nes y daeth car 
a dau ddyn yn dod allan ohono a'm cario i'r tŷ. Diolch o galon 
iddynt, dau Sais oeddynt ac nid oeddwn yn eu hadnabod. Yn y tŷ 
y bûm am bythefnos ac ofn mynd allan yn y gwynt. Yr unig beth 
o blaid y mis hwn ydyw bod y gwanwyn ar ei ffordd a'r dydd yn 
ymestyn. Ond mae natur yn dechrau ymddangos yn y tir a phob 
dim yn dechrau blaguro. Rywbeth i edrych ymlaen ato a chael 
mynd allan i'w weld ar ei orau a chael dipyn o awyr iach.
Diwedd Gwasg Dwyfor Daeth y newydd trist rai wythnosau 
yn ôl i swyddogion yr Eco bod Gwasg Dwyfor yn dirwyn i ben 
gan bod Dafydd, y pennaeth, yn ymddeol. Rwyf yn sicr y byddwn 
yn ei golli ond ar yr un pryd yn dymuno diolch iddo am ei waith 
a'i gydweithio parod hefo'r Eco. Dymunwn ymddeoliad hapus ac 
iechyd i'r dyfodol.
Carem ddiolch hefyd i'r hogiau, sef Rhun a Carl, am eu cydweithio 
hapus efo'r tîm, bob amser yn barod iawn i fynd y filltir arall hefo 
ni. Deall eich bod eich dau am gario ymlaen hefo'r printio ond i 
gychwyn ar raddfa lawer llai. Pob lwc i'r dyfodol.
Cofion Ein cofion annwyl at Mrs Megan Morris, Minffordd gynt, 
a Phlas Garnedd, Llanberis, yn awr. Pawb yn dal i holi amdanoch 
a chwithau yn mynd yn nes am y 105 bob dydd. Daliwch ati. Mae 
yna dipyn o gwyno yn yr ardal o hyd. Ein cofion gorau atoch 
chithau a brysiwch wella erbyn y gwanwyn.


