
CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Y Ganolfan yn 
Llanberis nos Wener, a chafwyd hwyl 
efo’r ‘sorbs’ a fenthycwyd o Goleg y 
Bala. 
 

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   
 
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 19: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.      
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Mawrth, Mehefin 14: Bore Coffi 
rhwng 10.45 a 12.00’r gloch. 
Dydd Sul, Mehefin 19: Gwasanaethir  
am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Huw Pritchard.  Bydd yr Ysgol Sul am 
11.15 o’r gloch ac Oedfa MOLI am 5.00 
o’r gloch.   
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehefin 19: Ni fydd oedfa. 
    

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mehefin 19: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg Trefor 
Lewis.      

 
CARMEL 

Dydd Sul, Mehefin 19: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 
o’r gloch.      
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Mehefin 17: Cynhelir   
y Cyfarfod Gweddi yn Cartref, Caeathro 
am 10.30 o’r gloch.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mehefin 12 

5.00 p.m. - Y Parchg Eifion W Williams 
 

Mehefin 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Mehefin 26 

5.00 p.m. - Mr John Roberts 
  

Y mis nesaf - Llanberis 
   

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 
 

Mehefin 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mae’r llen wedi codi, y ddrama wedi 
agor, ac antur tîm pêl droed Cymru 
wedi cychwyn yn Bordeaux ddoe.  Mae 
miloedd o Gymry wedi teithio i Ffrainc 
i gefnogi’r tîm.  Aros gartref fydd y 
mwyafrif ohonom, ond bydd miloedd 
mwy ohonom yn gofidio nad oes modd 
i ninnau hefyd fod yn Ffrainc. 

Gyda llaw, roeddwn fwy neu lai wedi 
gorffen y golofn hon cyn diwedd yr 
wythnos.  Ond bu raid newid rhywfaint 
arni.  

Ar drothwy Pencampwriaeth Ewro 
2016 doedd gen i ddim syniad beth i’w 
ddisgwyl.  Roeddwn yn breuddwydio 
am lwyddiant i dîm Cymru.  Roedd 
cyrraedd y rowndiau terfynol yn 
Ffrainc wedi bod yn gamp enfawr i’n 
tîm cenedlaethol, ac roedd temtasiwn i 
fodloni ar fod yno, heb boeni gormod 
beth a ddigwyddai.  Ac eto, o weld 
Cymru’n rhan o’r gystadleuaeth, 
roeddwn am weld y tîm yn dal eu tir ac 
yn llwyddo. 

Ond rwy’n ofni mai tipyn o besimist 
ydw i o ran pêl droed.  Dwi ddim yn 
disgwyl i’n nhîm i ennill. Mae hynny’n 
beth od o gofio mai un o gefnogwyr 
Man U ydw i, a’r tîm hwnnw wedi cael 
y fath lwyddiant dros yr ugain mlynedd 
ddiwethaf.  Yn ddi-ffael bron, disgwyl 
i’r tîm golli fyddaf fi.  Yn hynny o 
beth, rwyf wedi cael fy nghyhuddo o 
fod yn ofergoelus trwy gredu fod rhaid 
i mi ddarogan gwae er mwyn i’r tîm 
ennill.   

Ond rwy’n mynnu nad ofergoelus ydw 
i ond pesimistaidd.  Nid bod hynny’n 
golygu fod y siom yn llai pan fyddwn 
ni’n colli.  A thros y blynyddoedd mi 
gawsom ni’r Cymry fwy na digon o 
siomedigaethau.  A wyddoch chi be?  
Disgwyl colli oeddwn i ddoe.  Ofni’r 
gwaethaf.  Yr hen besimist ynof yn 
dod i’r golwg eto. 

Ond wnaethon ni ddim colli.  A mawr 
oedd y dathlu.  Ac am ein bod wedi 
ennill mae eisoes obaith o fynd ymlaen 
i’r rownd nesaf wedi i’r gemau grŵp 
ddod i ben.  Fentrwn ni freuddwydio? 

Canmil gwaeth na’r pesimist pêl droed 
yw’r pesimist Ffydd nad yw’n disgwyl 
llwyddiant yn yr Eglwys ac yng 
ngwaith yr Efengyl. Ddylai’r pesimist 
Ffydd ddim bodoli o gwbl, wrth gwrs.  
Os ydym yn credu yn y Duw Goruchaf 
sy’n medru cyflawni pob peth, ddylem 
ni ddim bod yn bobl sy’n disgwyl y 
gwaethaf yng ngwaith y Deyrnas.   

Beth bynnag a welsom yn y gwaith 
hwn, a beth bynnag yw amgylchiadau 
ein heglwysi, mae’r Duw Byw o’n 
plaid.  Y Duw sy’n cyflawni gwyrthiau 
yw ein Duw ni.  Duw’r diwygiadau a’r 
deffroadau ysbrydol yw ein Duw ni.  Y 
Duw sy’n bywhau’r Eglwys ar hyd ac 
ar led y byd heddiw yw ein Duw ni.   

Pobl sy’n disgwyl y gorau, nid y 
gwaethaf, ddylai Cristnogion fod: pobl 
sy’n disgwyl llwyddo, am fod Duw’r 
nefoedd a’r ddaear o’u plaid.     

Pesimist 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Fro’r Llechen Las 

Rhif 687: Dydd Sul, 12 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 
‘Ymffrostia rhai mewn   
cerbydau ac eraill mewn 
meirch, ond fe ymffrostiwn 
ni yn enw’r ARGLWYDD ein Duw’ 

(Salm  20:7). 

 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Gwasanaethir yn Capel Coch 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.  
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Eifion Williams, 
Llanfairfechan. 
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Gwynfor Williams, 
Caernarfon. 
 
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.     

Nid oes oedfa yn Nant Peris heddiw. 
 

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

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Nansi Hughes, 
Manod, Llwyn Bleddyn, Llanllechid yn 
yr Amlosgfa ym Mangor echdoe, dydd 
Gwener, Mehefin 10.  Bu farw Mrs 
Hughes yn Ysbyty Gwynedd ddydd Sul 
diwethaf, Mehefin 5, yn 79 mlwydd oed. 
 
Roedd y gwasanaeth angladd yng ngofal 
y Gweinidog a’r Parchg Dafydd Coetmor 
Williams.   
 
Roedd iechyd Mrs Nansi Hughes wedi 
bod yn fregus ers tro, a gwelwyd hi’n 
gwaelu dros y misoedd diwethaf ac yn 
mynd yn fwy a mwy dibynnol ar deulu ac 
eraill oedd y gofalu amdani. 
 
Roedd yn wraig annwyl a deallus.  Bu’n 
weithwraig uchel ei pharch yn y Post yn 
Rachub ac yn Swyddfa’r Cyngor ym 
Mangor, lle bu’n Gofrestrydd Priodasau 
am flynyddoedd.  Roedd ganddi gylch 
eang o ffrindiau, a byddai’n mwynhau 
teithio ar wyliau ac i ymweld â theulu a 
ffrindiau ar y cyfandir.   
 
Cydymdeimlwn yn ddwys â’i phriod 
Gareth ac â Barry a Conchi, Eira a Gary, 
ac Eryl, a’r teulu cyfan yn eu colled. 
 

Priodas 
Llongyfarchiadau i Dafydd Jones a Sara 
Jones a briodwyd yn Capel Coch fore 
ddoe, dydd Sadwrn, Mehefin 11.  
Gwasanaethwyd gan y Gweinidog.  
Dymunwn bob bendith a dedwyddwch 
iddynt yn eu bywyd priodasol, yn eu   
cartref ym Mhenisarwaun. 

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 bod 
y capel wedi cau.   
 
Gobeithio medrwn baratoi taflen fach 
syml i hysbysebu’r oedfaon ac i wahodd 
pobl atom. 
 

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. 
 
Byddwn yn mynd i Ysgol Dolbadarn   
yfory, dydd Llun, Mehefin 13, ac i Ysgol 
Penisarwaun ddydd Mawrth, Mehefin 28. 

 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 
Capel Coch rhwng 10.45 a 12.00 o’r 
gloch, ddydd Mawrth, Mehefin 13 er 
budd Cronfa Adnoddau’r Capel.  
  

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 
Ddydd Sul Gorffennaf 10, cynhelir Oedfa 
Deulu yng nghapel Bethlehem, Talybont, 
am 2.00 o’r gloch.  Gobeithiwn fedru 
gwahodd pobl y pentref i’r oedfa. 
 

Ymwelwyr o Chwilog  
Fore Sul, Gorffennaf 10, cawn groesawu 
aelodau o Ofalaeth Chwilog a’r Cylch i’r 
oedfa yn Capel Coch.  Maent yn dod i 
Lanberis ar eu trip blynyddol ac yn 
awyddus i ddod i’r oedfa atom. 


