
CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch nos Wener nesaf, Mehefin 24. 
 

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).   
 

Bocs bwyd  
Rydym yn dal i dderbyn bwydydd yn 
Capel Coch at Fanc Bwyd Caernarfon.   
 
Clywsom lawer dros y misoedd diwethaf 
am y defnydd cynyddol a wneir o’r Banc 
Bwyd ar draws y wlad.  Mae hwn wedi 
datblygu yn wasanaeth gwerthfawr ac yn 
gymorth mawr i deuluoedd ac unigolion 
sy’n cael trafferth o bryd i’w gilydd i 
brynu bwyd.   

Gallwch roi’r bwydydd yn y bocs casglu 
sydd yng nghyntedd Capel Coch.   

 
Cyhoeddiadau 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Mehefin 26: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 
Llanfairpwll.        
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Nos Wener, Mehefin 24:  CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Mehefin 26: Cynhelir  Oedfa 
Deulu am 10.30 o’r gloch.   

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehefin 26: Ni fydd oedfa. 
    

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mehefin 26: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  .      

 
CARMEL 

Dydd Sul, Mehefin 26: Bydd yr  Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.      
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Mehefin 24: Cynhelir   
y Cyfarfod Gweddi yn Cartref, Caeathro 
am 10.30 o’r gloch.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mehefin 19 

5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mehefin 26 
5.00 p.m. - Mr John Roberts 
  

Y mis nesaf - Llanberis 
   

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 
 

Am unwaith, roeddwn wedi torri fy 
rheol fy hun a gosod erthygl flaen 
Gronyn ar wefan yr Ofalaeth cyn y Sul.  
Fyddaf fi ddim yn gwneud hynny fel 
arfer gan mai taflen i’w dosbarthu yn 
yr oedfa yw Gronyn yn gyntaf. Ond mi 
wnes i hynny fore Iau er mwyn annog 
pobl i bleidleisio dros AROS yn yr  
Undeb Ewropeaidd yn y Refferendwm 
yr wythnos hon gan fy mod o’r farn y 
bydd AROS yn well er mwyn Cymru, 
er mwyn heddwch, ac er mwyn pobl a 
chenhedloedd eraill.  

Ond nid dyma’r erthygl honno, gan fod 
yr hyn a ddigwyddodd yn Birstall yng 
Ngorllewin Swydd Efrog bnawn Iau 
mor ddifrifol nes bod rhaid ceisio  
dweud gair amdano.  Yno, wrth ei 
gwaith, ganol dydd ac ar ganol stryd, 
llofruddiwyd yr Aelod Seneddol lleol, 
Jo Cox.  O’r cychwyn, ofnid bod yna 
gymhelliad gwleidyddol i’r ymosodiad.  
Ers ymddangosiad y dyn a’i lladdodd 
gerbron Llys Ynadon Westminster fore 
ddoe, fe gadarnhawyd yr ofnau hynny. 
Beth bynnag a olygai Thomas Mair 
wrth ddweud mai ‘Death to traitors, 
freedom for Britain’ oedd ei enw, 
mae’n anodd osgoi’r gwir trist mai yng 
nghyd-destun y dadlau ynghylch y 
Refferendwm y digwyddodd hyn oll.     

Yn naturiol, ac yn gwbl ddisgwyliedig, 
gohiriwyd ymgyrchu’r Refferendwm 
am y tro. Wrth ail afael yn yr ymgyrch 
yr wythnos hon bydd pawb, gobeithio, 
am osgoi defnyddio’r llofruddiaeth i’w 
mantais wleidyddol eu hunain.  Ond 

mae llofruddiaeth Jo Cox, a fu’n llais 
cryf o blaid y dioddefus, yn cynnwys 
ffoaduriaid o Syria, yn ein gorfodi i 
holi pa fath o gymdeithas y dymunwn 
ei chael yn y gwledydd hyn.   

Hyd yn ddiweddar, roedd llysnafedd 
aelodau’r BNP yn erbyn mewnfudwyr 
a phobl o hil arall, yn cael ei ffieiddio 
gan fwyafrif pobl gwledydd Prydain.  
Wrth reswm, nid y BNP ydi’r un o’r 
pleidiau gwleidyddol sy’n amlwg yn yr 
ymgyrchu presennol; ac eto mae llawer 
o rethreg yr wythnosau diwethaf yn 
erbyn mewnfudwyr yn adlais clir iawn 
o anoddefgarwch a chasineb y BNP a’i 
thebyg at dramorwyr sy’n ymgartrefu 
yng ngwledydd Prydain.  Mewn difrif, 
sut daeth agweddau a safbwyntiau, a fu 
hyd yn ddiweddar mor wrthun, yn 
dderbyniol i gyfran sylweddol o bobl y 
gwledydd hyn?  A oes modd osgoi’r 
posibilrwydd fod a wnelo’r holl godi 
bwganod a gafwyd ynghylch 
‘mewnfudwyr peryglus’ yn ‘cymryd 
ein gwlad oddi arnom’ mewn rhyw 
ffordd – anuniongyrchol wrth gwrs – 
ag erchylltra Birstall?  

Ydym ni eisiau cymdeithas sy’n 
gwrthod dieithriaid, sy’n anoddefgar o 
safbwyntiau pobl eraill, ac sydd mewn 
perygl o rannu casineb?  Nac ydym, 
wrth gwrs.  Nid cymdeithas felly y 
mae mwyafrif y bobl sydd am adael yr 
Undeb Ewropeaidd yn ei dymuno 
chwaith.  Ond trwy ddewis AROS, a 
dim ond trwy hynny, y diogelwn   
gymdeithas wâr, dosturiol a goddefgar.  

Y Refferendwm 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Fro’r Llechen Las 

Rhif 688: Dydd Sul, 19 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 
‘O ARGLWYDD, fe lawen-
ycha’r brenin yn dy nerth; 
mor fawr yw ei orfoledd yn 
dy waredigaeth! Rhoddaist iddo      
ddymuniad ei galon, a ni wrthodaist iddo 
ddeisyfiad ei wefusau’ (Salm  21:1–2). 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Gwasanaethir yn yr oedfaon yn Capel 
Coch am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y 
Parchg Huw Pritchard.  Bydd yr Ysgol 
Sul am 11.15 o’r gloch.  
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 o’r 
gloch.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch, a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg Trefor Lewis.       

Nid oes oedfa yn Nant Peris heddiw. 
 

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

Ysgrifenyddion 
Cefnywaun 

Oherwydd gwaeledd, mae Mrs Margaret 
Cynfi Griffith wedi mynegi ei hawydd i 
roi ysgrifenyddiaeth Cefnywaun heibio.  
Bu Margaret yn ysgrifennydd yr eglwys 
ac yn ysgrifennydd cyhoeddiadau’r Sul 
ers blynyddoedd, ac roedd yn gofidio’n 
fawr cyn mynd i’r ysbyty yr wythnos 
ddiwethaf fod rhaid iddi roi’r gwaith 
heibio.  Mae wedi mwynhau’r gwaith yn 
fawr iawn.  Diolchwn iddi am ei holl 
wasanaeth i’r eglwys, ac anfonwn ein 
cofion cynhesaf ati. 
 

Ebeneser 
Oherwydd gwaeledd, mae Mr John B  
Jones hefyd yn gofidio fod rhaid iddo roi 
ysgrifenyddiaeth Ebeneser heibio.  Mae 
yntau wedi rhoi blynyddoedd maith o 
wasanaeth i’w eglwys, a diolchwn iddo 
am yr holl waith a wnaeth.  Anfonwn ein 
cofion gorau ato yntau. 
 
Bydd angen i’r ddwy eglwys fynd ati i 
ethol ysgrifennydd newydd cyn gynted â 
phosibl.     
 

 Y Gemau 
Cawsom groeso yn Ysgol Dolbadarn 
ddydd Llun diwethaf wrth gyflwyno dwy 
awr o weithgareddau cwrs ‘Y Gemau’ i 
blant Blwyddyn 4 a 5.   
 
Roedd y gweithgareddau’n cynnwys 
dysgu rhywfaint am rai o’r gwledydd 
sy’n cael eu cynrychioli yn Ewro 2016 
yn Ffrainc ar hyn o bryd, gwaith crefft 
syml, a gemau.  Cyflwynwyd stori’r tri 

bachgen ifanc o Lyfr Daniel, Sadrach, 
Mesach ac Abednego, yn gwrthod plygu  
i’r ddelw aur a wnaethai Nebuchadnesar, 
brenin Babilon er mwyn dangos y ffordd 
y gwnaeth y tri ddal ati yn ffyddlon i 
Dduw, er gwaetha’r gorchymyn i addoli’r 
ddelw.  Dangoswyd mor bwysig yn aml 
yw i ninnau ddal ati mewn pob math o 
wahanol amgylchiadau.  
 
Gobeithio bod y plant wedi mwynhau’r 
cyfan.   
 
Diolch i Andrew am drefnu’r ymweliad 
ac i Mared, Menna a John a ddaeth yno 
gydag Andrew a’r Gweinidog i arwain y 
cyfan. . 
 
Byddwn yn cynnal ‘Y Gemau’ yn Ysgol 
Penisarwaun wythnos i ddydd Mawrth, 
Mehefin 28. 
 

Cefnywaun 
Diolch i bawb a gyfrannodd nwyddau ac 
a fu’n gofalu am y stondin i godi arian at 
gronfa eglwys Cefnywaun yn Ngŵyl         
Deiniolen ddoe. 
 

Te Mefus 
Nos Fawrth, Gorffennaf 5, cynhelir y Te 
Mefus blynyddol yn Festri Bethlehem 
Talybont.  Dechreuir am 7.00 o’r gloch.  
Bydd stondinau amrywiol yn gwerthu 
gwahanol nwyddau.   £2 fydd y pris 
mynediad, a bydd yr elw at Gronfa’r 
Capel.  Bydd croeso cynnes i bawb. 
 

Ffair Haf 
Cynhelir Ffair Haf yn Festri Capel Coch 
er budd Cronfa Adnoddau’r Capel ddydd 
Mercher, Gorffennaf 20. 
 
Dechreuir am 2.00 o’r gloch. 
 
Y pris mynediad fydd £1.00 (a chewch 
baned a bisged fel arfer am y pris 
hwnnw). 
Mae angen nwyddau ar gyfer y bydrddau 

gwerthu arferol os gwelwch yn dda, yn 
cynnwys byrddau cacennau, tombola, 
tuniau a phacedi bwyd, bric-a-brac ac ati. 
 

Dechrau Canu 
Dechrau Canmol 

Bydd cynhyrchwyr ‘Dechrau Canu 
Dechrau Canmol’ yn recordio rhaglen 
yng nghapel Cysegr, Bethel nos Sadwrn 
nesaf, 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. 
 

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.  
Edrychwn ymlaen at eu croesawu. 
 

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. 
 

Picnic  
Cynhelir Picnic Blynyddol Ysgol Sul 
Capel Coch ym Mharc Padarn, ddydd am 
11.30 o’r gloch, ddydd Sul, Gorffennaf 3.  
Pawb i gyfarfod wrth y siopau ym Mharc 
Padarn.   
 
Os bydd yn bwrw glaw, bydd y picnic yn 
Festri Capel Coch. 

 


