
Y Gemau 
Un o’r gweithgareddau y bydd Cynllun 
Efe  yn ei gynnal yr haf hwn fydd ‘Y 
Gemau’.  Bwriedir ymweld ag ysgolion 
cynradd i gyflwyno hanner diwrnod o 
weithgareddau ar thema Ewro 2016.   
 
Gwnaethom rywbeth tebyg y llynedd  
adeg Cwpan Rygbi’r Byd, a chafwyd 
dyddiau llwyddiannus a werthfawrogwyd 
yn yr ysgolion. 
 
Mae Andrew yn trefnu’r dyddiadau a’r 
ysgolion ar hyn o bryd. Byddwn yn mynd 
i Ysgol Dolbadarn bnawn Llun, Mehefin 
13.  Os ydych am fod yn rhan o’r gwaith 
hwn, rhowch wybod i ni mor fuan â 
phosibl. 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mai 8: Gwasanaethir  yn yr  
oedfa am 5.00 o’r gloch gan Dr Huw 
Tegid Roberts, Llangefni. 
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Wener, Mai 6: Cynhelir  CIC am 
7.00 o’r gloch. 

Dydd Sul, Mai 8: Gwasanaethir  am 
10.00 gan y Gweinidog. Bydd yr Ysgol 
Sul am 11.15 o’r gloch.  Cynhelir oedfa 
MOLI am 5.00 o’r gloch.  
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 8: Ni fydd oedfa. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mai 8: Gwasanaethir  am 
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.    
Dydd Iau, Mai 12: Bwrlwm am 2.00 
o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Llun, Ebrill 2: Dosbar th Gwau 
am 2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Mai 6: ‘Dwylo Prysur’ am 
6.30 o’r gloch.   
Dydd Sul, Mai 8: Ysgol Sul am 10.30 
o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 o’r 
gloch gan Mr Dafydd Iwan, Caeathro.        
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Mai 6: Y Cyfar fod 
Gweddi wythnosol yn Cartref, Caeathro 
am 10.30 o’r gloch. 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mai 1 

3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 8 
5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Mai 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 22 
5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
 

Mai 29 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Ll Hughes 
 
 

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Mai 1 
10.00 p.m. - Oedfa 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Mr Myfyr Roberts  
 

Mai 8 
10.00 p.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI  
 

Mai 15 
10.00 a.m. - Y Parchg Glenys Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. -  DIM OEDFA 
 

Mai 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Roeddwn wedi bwriadu sôn am hyn yr 
wythnos ddiwethaf, ond mi anghofiais.  
Ond gwell hwyr na hwyrach, cyn i 
dymor presennol ‘Match of The Day’ 
ddod i ben beth bynnag.   

Dros y misoedd diwethaf bu’r rhaglen 
boblogaidd hon yn dangos cyfres o 
ffilmiau byrion a’n cyflwynodd yn eu 
tro i un o gefnogwyr pob tim yn Uwch 
Gynghrair Lloegr.  Bythefnos yn ôl, 
offeiriad yn yr Eglwys Babyddol a 
chefnogwr Manchester United oedd 
dan sylw.  Fe’i gwelwyd mewn oedfa 
yn yr eglwys, ac yna mewn gêm yn Old 
Trafford cyn iddo ruthro o’r stadiwm 
yn ôl i’r eglwys i arwain yr offeren. 
Ymateb Ian Wright, cyn chwaraewr 
Arsenal a Lloegr, oedd yn ddiddorol.  
Wedi gwylio’r eitem, fe synnodd Ian 
Wright gyflwynydd y rhaglen trwy 
ddweud fod clywed yr offeiriad ‘yn 
siarad yn ysgafn am Man U a gweddio 
a phethau felly’ wedi gwneud iddo 
deimlo’n anghysurus o gofio fod ei fam 
wedi dysgu iddo erioed ‘i beidio â 
gwatwar Duw’. 

Gan na lwyddais i ail wylio’r rhaglen, 
fedraf fi ddim bod yn sicr a oedd Ian 
Wright yn gwbl deg â’r offeiriad.  Yn 
sicr, fe’i dangoswyd yn sôn am bêl 
droed a Man U yn un o wasanaethau’r 
eglwys.  Ond os cofiaf yn iawn, math o 
eglureb oedd hynny ganddo i awgrymu 
mai Iesu Grist yw ein capten ni.  Fedraf 
fi ddim chwaith fod yn gwbl sicr a 
ddywedodd yr offeiriad ei fod yn 
gweddio y byddai Man U yn ennill y 

gêm yr oedd yn ei gwylio. Ond dyna’r 
argraff a gafodd Ian Wright. A dyna a 
wnaeth iddo feddwl am gyngor da ei 
fam i beidio â gwatwar Duw.   

A chwarae teg iddo, meddwn innau.  
Wn i ddim beth yw daliadau crefyddol 
Ian Wright, ond roedd ei glywed yn 
sôn am ei fam a’i chyngor iddo barchu 
Duw yn beth hyfryd iawn.  Oedd o’n 
hollol deg?  Dwi ddim yn siwr, a does 
fawr o bwys gen i gan fod ei ymateb 
yn codi cwestiwn pwysicach  o lawer i 
Gristnogion sef, pa argraff a gaiff ein 
siarad a’n hymddygiad ar bobl eraill?  
Gellid ceisio ail wylio’r rhaglen gan 
wrando’n astud ar bob gair er mwyn 
gweld a oedd Ian Wright yn deg ai 
peidio.  Ond nid yw peth felly’n bosib 
yn ein bywyd bob dydd.      Fedrwn ni 
ddim ail wrando ar y pethau y byddwn 
ni ac eraill yn eu dweud.  Fedrwn ni 
ddim chwaith ail wylio’r hyn y 
byddwn yn ei wneud.  Ac felly mae 
angen gofal mawr, oherwydd yn aml 
iawn yr argraff a gaiff pobl wrth ein 
gweld a’n clywed yn byw’r bywyd 
Cristnogol a fydd penderfynu beth a 
wnân nhw ohonom ni a’n tystiolaeth.   

Gwyliwn, felly, rhag unrhyw fath o  
ymddygiad a all roi’r argraff i eraill 
nad ydym yn cymryd ein ffydd na’r 
bywyd Cristnogol o ddifrif.  Ac yn 
sicr, gwyliwn rhag i ni roi’r argraff nad 
ydym yn cymryd y Duw Sanctaidd o 
ddifrif.  Oes, mae angen gwylio’r 
ffordd yr ydym yn trafod ein ffydd ac 
yn siarad am Dduw ac am Iesu Grist 
ein Gwaredwr.  

Ian Wright yn reit? 

Gronyn 
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 
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 

Balm o Salm 

‘ARGLWYDD, pwy a gaiff aros 
yn dy babell?  Pwy a gaiff fyw 
yn dy fynydd sanctaidd?  Yr un sy’n byw 
yn gywir, yn gwneud cyfiawnder, ac yn 
dweud gwir yn ei galon’ (Salm 15:1–2).   

 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Cynhelir oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 o’r 
gloch gan Mr Myfyr Roberts.  Croeso 
arbennig iddo adref i Lanberis a Chapel 
Coch unwaith eto. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.     
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch ac oedfa Gymundeb am 
5.00 o’r gloch yng ngofal 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 Richard O Jones, 
Gaerwen.  Diolch iddo am ei wasanaeth. 
 
Gwasanaethir yn Nant Peris  am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod 
yn dda eu hiechyd ar hyn o bryd.   
 

Bedydd  
Yn ystod yr oedfa yng nghapel Carmel 
bnawn Sul diwethaf bedyddiwyd Seirian 
Rhodd, merch fach Mared ac Alan Jones, 
Stryd Glanafon, Bethesda.  Roedd yr 
oedfa yng ngofal y Gweinidog.  
Dymunwn fendith Duw i’r teulu. 
 

Cymanfa 
Bydd Cymanfa Ysgolion Sul Dosbarth 
Bangor-Bethesda yng nghapel Pendref, 
Bangor bythefnos i heddiw, am 10.30 o’r 
gloch fore Sul, Mai 15.  Yr Arweinydd 
eleni fydd Mrs Enid Griffths.  Croeso 
cynnes  i bawb. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Croesawyd Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 
Annibynwyr Gogledd Arfon i Fethlehem, 
Talybont nos Fercher, Ebrill 27.  Y 
Parchg Gareth Edwards, Capel Coffa, 
Cyffordd Llandudno oedd yn llywyddu’r 
cyfarfod.  Mrs Jean Hughes oedd yn 
arwain y defosiwn a Mrs Barbara Jones 
oedd yr organyddes.  Cyflwynwyd 
adroddiad m fywyd a gwaith yr eglwys 
ym Methlhem gan Mr Neville Hughes.   
 
Estynwyd croeso i Lywydd  Undeb yr 
Annibynwyr Cymraeg, y Parchg Ddr R 
Alun Evans, Caerdydd. Yn ei anerchiad 
cyflwynodd ei ymateb i ddyfarniad y 
rheithgor yn y Cwest i’r marwolaethau 
yn Stadiwm Hillsborough a oedd wedi ei 
gyhoeddi ddydd Mawrth.   
 

Wedi’r cyfarfod, aeth pawb trwodd i’r 
festri i fwynhau paned a sgwrs.  Diolch i 
bawb a fu’n paratoi ac yn gweini’r baned 
a’r cacennau. 
 

Swper Cymdeithas 
Deiniolen 

Cynhaliwyd Swper Blynyddol 
Cymdeithas Undebol Deiniolen yn y 
Clwb Golff yng Nghaernarfon nos 
Fawrth diwethaf, Ebrill 26.  Unwaith eto, 
cafwyd croeso cynnes a bwyd da. 
 
Dafydd Iwan oedd y gwr gwadd, ac 
wedi’r swper cafwyd orig ddiddan yn 
gwrando arno’n sôn am ei brofiad cynnar 
o ddechrau canu a chyfansoddi.  Rhwng 
yr atgofion cawsom y fraint o glywed 
rhai o’r caneuon hynny ganddo. 
 
Diolchwyd iddo gan Mr Brian Price.   
 
Diolchodd Brian hefyd i Jane a Neville 
Thorman Jones ac Eirian Jones am eu 
holl waith trefnu trwy’r flwyddyn, ac am 
drefnu’r Swper.  Diolch yn fawr iawn i’r 
tri ohonoch. 
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch nos Wener nesaf, Mai 6.     
 

Cwrs Plant yn Y Bala 
Mai 13–15, 2016 

Bydd cyfle i blant yr Ofalaeth fynd i aros 
yng Ngholeg y Bala ym mis Mai, o nos 
Wener, Mai 13 hyd amser cinio dydd 
Sul, Mai 15.   
 
Mae’r cwrs hwn wedi ei drefnu ar y cyd 
â Gofalaeth Llanrug a Bethel ers sawl 
blwyddyn erbyn hyn, a dyna’r trefniant 
ar gyfer eleni eto. 
Mae croeso i blant Carmel a Bethlehem 
ymuno â ni os ydynt yn dymuno hynny. 
 
Mae’r cwrs ar gyfer plant 8 i 12 oed, sef 

plant Blwyddyn 3 i 6 (ond mae’n rhaid 
eu bod wedi cael eu pen blwydd yn 8 oed 
erbyn dyddiad y cwrs, yn ôl rheolau’r 
Coleg .   
 
Bwriedir trefnu bws eleni eto i fynd â’r 
plant i’r Bala ac yn ôl. 
 
Mae hwn wedi bod yn gwrs poblogaidd 
dros y blynyddoedd, ac mae’r plant wedi 
mwynhau eu hunain arno.  Mae’n gyfle 
iddynt ddysgu am Iesu Grist trwy bob 
math o wahanol weithgareddau.  Bydd 
cyfle hefyd i fynd i nofio yn y pwll nofio 
yng Nghanolfan Hamdden y dref ac i 
wylio ffilm yn y Coleg ar y nos Sadwrn.  

  

Cymorth Cristnogol 
Buan iawn y daw canol Mai ac Wythnos 
Cymorth Cristnogol unwaith eto.  
Bwriedir gwneud y casgliad arferol yn 
Neiniolen a Llanberis, ac felly gobeithio 
y bydd gennym ddigon o wirfoddolwyr i 
wneud y gwaith eleni eto.  Os medrwch 
helpu yn Neiniolen, rhowch wybod  i  
Neville a Jane Thorman Jones, ac os 
medrwch helpu yn Llanberis rhowch 
wybod i’r Gweinidog. 
 

Wythnos  
Cymorth Cristnogol 

 

Mai 15–21 
2016 

 
Fedrwch chi helpu efo’r 

casgliadau eleni? 


