
 
Ar y wefan, ceir hen rifynnau Gronyn yn 
ogystal â’r rhifynnau diweddaraf.  Ac os 
na fydd gennych rywbeth gwell i’w 
wneud gallwch chwilio yno bob rhifyn a 
gyhoeddwyd y chwe blynedd diwethaf 
hyn! 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mehefin 12: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan y Parchg Eifion 
Wyn Williams, Llanfairfechan,      
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Mehefin 12: Gwasanaethir  
am 10.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch ac 
Oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch.   
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehefin 12: Ni fydd oedfa. 
    

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mehefin 9: Cynhelir  
‘Bwrlwm’ am 2.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mehefin 12: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.      

 
CARMEL 

Dydd Sul, Mehefin 12: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch. Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Parchg Gwynfor 
Williams, Caernarfon.      
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Mehefin 10: Cynhelir   
y Cyfarfod Gweddi yn Cartref, Caeathro 
am 10.30 o’r gloch.  
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mehefin 5 

3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mehefin 12 
5.00 p.m. - Y Parchg Eifion W Williams 
 

Mehefin 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
  

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Mehefin 5 
10.00 a.m. - Y Parchg Richard O Jones 
  5.00 p.m. - Y Parchg Richard O Jones 
 

Mehefin 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 
 

Mehefin 19 
10.00 a.m. - Y Parchg Huw Pritchard 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Huw Pritchard 

O bob lôn, yr un o Lanberis i Ben Llyn 
yw’r fwyaf cyfarwydd i mi.  Nid y lôn i 
Ben Llŷn, er fy mod yn hen gyfarwydd 
â honno wedi byw yn Abersoch am 
ddeng mlynedd. Ac nid y lôn i Benllyn, 
er nad yw honno’n ddieithr chwaith o 
gofio sawl gwaith yr euthum i’r Bala 
dros y blynyddoedd.  Wn i ddim sawl 
gwaith y bum ar hyd y ffordd droellog i 
Ben Llyn ger Brynrefail: miloedd o 
weithiau mae’n debyg.  Ond wrth fynd 
y ffordd honno’r dydd o’r blaen, mi 
ddechreuais ddychmygu mai dyna’r tro 
cyntaf erioed i mi fod arni.  A’r gŵr 
neu’r wraig oedd yn gyrru’r car ar flaen 
rhes hir o gerbydau oedd yn gyfrifol 
am hynny.   

Mae rheswm da dros osod cyfyngiad 
cyflymder o 40 milltir yr awr i’r ffordd 
hon.  Ond mae hanner y cyflymder 
hwnnw yn araf!  Ac wrth ymlwybro y 
tu ôl i’r gyrrwr eithafol hamddenol a 
oedd, mae’n debyg, yn ddieithr i’r ardal 
a’r lôn, fe’i dychmygwn yn dod at bob 
cornel yn betrusgar, yn dychmygu beth 
sydd y tu draw i’r wal gerrig gyfochrog 
â’r lôn, ac yn mynnu’r un pryd gael cip 
ar yr olygfa ysblennydd tua Dinorwig a 
Fachwen. Synnwn i ddim mai felly y 
bydd pawb sy’n gweld y lôn hon o’r 
newydd gan fod yn aml rin arbennig i 
bob math o brofiadau cyntaf.   

Dyna wrth gwrs brofiad pob Cymro a 
Chymraes sydd â’r mymryn lleiaf o 
ddiddordeb mewn pêl droed ar drothwy 
Pencampwriaeth Ewro 2016. Mae’r 
cyfan yn newydd i ni, a phob poster a 

sticer a llyfr yn fwy melys oherwydd 
hynny.  Mae’r profiad o gefnogi’r tim 
cenedlaethol mewn cystadleuaeth fawr 
yn newydd i’r mwyafrif ohonom.  
Fydd dim rhaid i ni ddychmygu profi’r 
holl gynnwrf am y tro cyntaf. 

Nid peth newydd i lawer ohonom mo’r 
Efengyl; rydym yn hen gyfarwydd â’r 
neges am Grist.  Mae troadau’r stori a 
golygfeydd y groes a’r bedd gwag mor 
gyfarwydd nes bod y cyfan rywsut yn 
daclus rhwng waliau ein deall gwan.  
Yr ydym wedi credu yng Nghrist.  Yr 
ydym yn dal i gredu ynddo.  Ond gall 
hyd yn oed y Gwaredwr a’r Efengyl 
fod mor gyfarwydd nes ein bod yn 
colli golwg ar eu rhyfeddod a’u 
gwerth.  A phan ddigwydd hynny, beth 
well allwn ei wneud na dychmygu 
gweld y cyfan o’r newydd, fel pe baem 
yn ei weld am y tro cyntaf erioed? 

Dychmygwch fod heb glywed am 
Waredwr, heb ddeall dim am y Groes, 
a heb brofi gras Duw.  Dychmygwch 
deimlo’n euog am eich beiau, heb 
wybod am faddeuant.  Dychmygwch 
wacter bywyd, heb wybod am gariad 
Duw. Ac yna dychmygwch sylweddoli 
am y tro cyntaf erioed fod Duw wedi 
ein caru ac wedi dangos ei gariad trwy 
roi ei Fab i farw trosom.  Ond nid 
dychmygu yn unig a wna’r Cristion, 
ond cofio; cofio’r gweld, cofio’r deall, 
cofio’r sylweddoliad syfrdanol a drodd 
yn sylfaen bywyd, fod Iesu Grist yn 
obaith ac yn fywyd ac yn bopeth i’r 
rhai sy’n ymddiried ynddo. Boed y 
cofio hwnnw yn brofiad i ni heddiw. 

Lôn gyfarwydd 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Fro’r Llechen Las 

Rhif 686: Dydd Sul, 05 Mehefin, 2016 



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 
‘Bydded iddo roi i ti dy 
ddymuniad, a chyflawni dy 
holl gynlluniau’ (Salm 
19:4). 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 a 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Richard O 
Jones, Gaerwen.  Ni fydd Ysgol Sul 
heddiw.  
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams, Rachub.   
 
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.   
 
 
 
 

Cymorth Cristnogol 
Deiniolen 

Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 
casglwyd £900 yn Neiniolen.  Dymuna’r 
trefnwyr, Neville a Jane Thorman Jones, 
ddiolch o galon i’r holl gasglyddion a fu 
mor barod eto eleni i fynd o dŷ i dŷ i 
gasglu ar ran yr elusen. 
 
Diolch hefyd i bawb a gyfrannodd arian 
eto eleni. 
 

Cefnywaun 
Stondin Gŵyl Deiniolen 

Mae aelodau eglwys Cefnywaun wedi 
derbyn gwahoddiad i gadw stondin yng 
Ngŵyl Deiniolen a gynhelir ddydd 
Sadwrn, Mehefin 18. 
 
Bwriedir gwerthu gwahanol nwyddau ail 
law, ac felly os oes gennych nwyddau 
addas dowch â nhw i’r festri cyn hynny. 
 
Bydd yr arian a gesglir yn cael ei roi yng 
nghronfa eglwys Cefnywaun. 
 
Yn ogystal â chodi arian, bydd y stondin 
yn gyfle i atgoffa’r gymuned fod eglwys 
Cefnywaun yn dal yn fyw.  Mae’n siwr ei 
bod yn anodd i bobl o’r tu allan i’r 
eglwys amgyffred fod modd i eglwys 
barhau yn gymuned fyw, addolgar er fod 
y capel wedi cau.   
 
Gobeithio medrwn baratoi taflen fach 
syml i hysbysebu’r oedfaon ac i wahodd 
pobl atom. 
 

 

Capel Coch 
Os buoch yn agos i Capel Coch y 
dyddiau diwethaf yma byddwch wedi 
sylwi fod ffenestri a drysua’r festri yn 
cael eu paentio.  Mae’r gwaith hwnnw 
wedi ei orffen erbyn hyn.  Diolch yn fawr 
i Colin Jones am drefu’r gwaith. 
 

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 wythnos i yfory, dydd 
Llun, Mehefin 13.  Rhowch wybod i ni 
os ydych am gymryd rhan efo ni.   
 
Byddwn yn cynnal Y Gemau yn Ysgol 
Penisarwaun ddydd Llun, Mehefin 28. 

 

Dymuno’n dda 
Dymuniadau gorau i Sara a Dafydd a 
fydd yn priodi yn Capel Coch fore 
Sadwrn nesaf, Mehefin 11. 
 

Cwpan Efe 
Cynhelir cystadleuaeth bêl droed Cwpan 
Efe ar gae Ysgol Gynradd Llanrug, nos 
Fawrth, Gorffennaf 5.    
 
Mae’r gystadleuaeth bel droed 5-yr-ochr 
hon ar gyfer plant blynyddoedd  ysgol 3, 
4, 5 a 6 (hogia a genod, wrth gwrs). 
Bu’n arferiad gennym ddweud gair syml 
am Iesu Grist yn ystod yr egwyl hanner 
ffordd trwy’r cystadlu, a bwriedir 
gwneud hynny eto eleni.  
 

Ceir rhagor o fanylion am y noson gan 
Andrew Settatree (07929 916 181).   

 

Dechrau Canu 
Dechrau Canmol 

Bydd cynhyrchwyr ‘Dechrau Canu 
Dechrau Canmol’ yn recordio rhaglen 
yng nghapel Cysegr, Bethel nos Sadwrn, 
Mehefin 25. 
 
Daeth gwahoddiad i ni fod yn rhan o’r 
gynulleidfa’r noson honno, ac mae’n siwr 
y byddai aelodau Cysegr yn falch o gael 
cefnogaeth. 
 
Dechreuir am 7.00 o’r gloch ond mae’r 
trefnwyr yn annog pawb i geisio bod yno 
yn ddigon buan, erbyn 6.30 o’r gloch os 
yn bosibl. 
 

Oedfa Deulu 
Bwriedir cynnal Oedfa Deulu ddechrau 
mis Gorffennaf yng nghapel Bethlehem, 
Talybont, am 2.00 o’r gloch, Gorffennaf 
10.  Gobeithiwn fedru gwahodd pobl y 
pentref i’r oedfa. 
 

 Gronyn electroneg 
Mae rhai o aelodau a chyfeillion Carmel 
Llanllechid yn derbyn eu copi o Gronyn 
trwy e-bost bob wythnos. 
 
Os oes rhywrai ohonoch o gapeli eraill yr 
Ofalaeth yn awyddus i dderbyn Gronyn 
trwy e-bost bob nos Sul a wnewch chi roi 
gwybod i’r Gweinidog os gwelwch yn 
dda trwy anfon eich enw a’ch cyfeiriad e-
bost at john.cilfynydd@btinternet.com  
 
Nid oes rhaid i bobl Carmel sydd eisoes 
yn ei dderbyn felly wneud dim.  
Byddwch yn parhau i’w dderbyn fel ar 
hyn o bryd. 
 
Cofiwch fod modd gweld Gronyn ar 
wefan yr Ofalaeth, gronyn.org   


