
Y Nadolig 
Buan iawn y daw cyfnod y Nadolig a’i 
ddathliadau.  Er mwyn i ni allu cyhoeddi 
holl gyfarfodydd y Nadolig yn Gronyn, a 
wnewch chi roi gwybod amdanynt i’r 
Gweinidog mor fuan â phosibl.  Bydd yn 
dda medru rhoi sylw i’r cyfan mewn da 
bryd.   
 
Yn ddelfrydol, anfonwch y manylion ar 
bapur neu mewn neges ebost.  Mae’r 
manylion cyswllt ar y dudalen gyferbyn. 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fercher, Tachwedd 23: Dosbar th 
Beiblaidd am 7 o’r gloch yn Yr Haciau, 
Penisarwaun. 
Dydd Sul, Tachwedd 27: Bydd oedfa 
am 5.00 o’r gloch yng ngofal y Parchg 
Eifion Wyn Williams, Llanfairfechan. 
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Mercher, Tachwedd 23: Y Ffair  
Nadolig am 2.00 o’r gloch. 
Nos Fercher, Tachwedd 23: Dosbar th 
Beiblaidd am 7 o’r gloch yn Yr Haciau, 
Penisarwaun. 
Nos Wener, Tachwedd 25: CIC am 
7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Tachwedd 27: Oedfa Deulu 
am 10.30 o’r gloch.             
 

 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Tachwedd 27: Ni chynhelir  
oedfa.          
 

   BETHLEHEM 
Sul, Tachwedd 27: Yr Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch ac oedfa am 2.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.  
    

CARMEL 
Dydd Llun, Tachwedd 21: Y Te Bach 
am 2.30 o’r gloch. 
Nos Wener, Tachwedd 25: Dwylo   
Prysur  am 6.30 o’r gloch.   
Dydd Sul, Tachwedd 27: Yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.        
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Llun, Tachwedd 21: Cyfar fod 
Gweddi yn ‘Cartref’, Caeathro am 10.30 
o’r gloch.  
  
 
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Tachwedd 20 

5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 27 
5.00 p.m.  - Y Parchg Eifion W Williams 
 

Rhagfyr 4 
Y Gweinidog 

 
 

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Tachwedd 20 
10.00 a.m. - Y Parchg Glenys Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Charles W Jones 
 

Tachwedd 27 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Rhagfyr 4 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffith 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts 
 

‘Na, Google bach, nid dyna oeddwn yn 
ei olygu.’   

Chwilio am enghreifftiau o’r ymadrodd 
‘ôl-wirionedd’ oeddwn i, gan gredu 
mai dyna’r cyfieithiad Cymraeg am 
post-truth (a ddewiswyd yn ‘air y 
flwyddyn’ gan Eiriaduron Rhydychen y 
tro hwn.  Soniais am air y flwyddyn 
cwmni Collins bythefnos yn ôl).  
Roedd yn amlwg na allai Google ddod 
o hyd i’r term Cymraeg wrth chwilio’n 
sydyn trwy gannoedd a miloedd o 
ddogfennau.   

Er mwyn sicrhau fy mod wedi rhoi’r 
gair cywir, gofynnodd  Google, ‘Did 
you mean “old-gwirionedd”’?  Na, nid 
dyna a olygwn; roedd y mwngrel 
hwnnw o derm mor ddieithr i mi ag 
oedd ‘ôl-wirionedd’ i Google.  Ond o 
ystyried y peth, mwngrel neu beidio, 
mae old-gwirionedd yn well o lawer 
nag ‘ôl-wirionedd’. 

Ond beth ydi ‘ôl-wirionedd’? Ym maes 
gwleidyddiaeth y bathwyd y term, a 
chlywir mwy a mwy o bobl yn sôn am 
‘post-truth politics’ erbyn hyn.  Dyma’r 
wleidyddiaeth sy’n dewis anwybyddu 
ffeithiau.  Dros y misoedd diwethaf, 
clywyd gwleidyddion ac arbenigwyr y 
stryd yn dadlau dros hyn ac arall gan 
gyflwyno ‘ffeithiau’ ac ‘ystadegau’ fel 
gwirioneddau hyd yn oed pan oedd yn 
amlwg iddynt hwy ac i bawb arall nad 
oedd y pethau hynny’n wir o gwbl.  Un 
o’r enghreifftiau amlycaf a gafwyd yng 
ngwledydd Prydain oedd yr honiad a 

ail adroddwyd hyd syrffed y byddai’r 
Deyrnas Unedig yn arbed £350 miliwn 
yr wythnos wrth adael yr Undeb     
Ewropeaidd ac y byddai’r holl arian 
hwnnw’n cael ei roi i’r Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol. Roedd tystiolaeth  
annibynnol gref yn dangos na fyddai’r 
Llywodraeth yn arbed y swm hwnnw, 
a phob synnwyr yn dweud na ellid   
dibynnu ar yr addewidion ynghylch y 
Gwasanaeth Iechyd.  Y tristwch mawr 
oedd bod y bobl a wnai’r honiadau a’r 
addewidion yn gwybod hynny hefyd.  
Ond doedd y ffaith nad oedd y pethau 
hyn yn wir yn cyfrif dim.   

Duw a’n gwaredo rhag dilyn y llwybr 
ôl-wirionedd hwn yn ein crefydd.  Yn 
y cyswllt Cristnogol, Duw a’n cadwo 
rhag anwybyddu’r ffeithiau sydd wedi 
eu datguddio yn Y Beibl ac sydd wedi 
eu cadarnhau yn ein profiadau ninnau: 
y ffeithiau amdanom ni a’n cyflwr 
pechadurus; y ffeithiau am ffordd Duw 
i ddelio â’r cyflwr hwn trwy ddyfodiad 
Iesu Grist i’n byd, a’i farwolaeth a’i 
atgyfodiad; y ffeithiau am y bendithion 
mawr y mae Duw yn eu haddo i bawb 
sy’n credu ynddo.  Duw a’n gwaredo 
rhag pob math o grefydd sy’n mynnu 
anwybyddu gwirioneddau gan wneud 
Cristnogaeth yn ddim ond yr hyn y 
dewiswn ni iddi fod. 

Peth cwbl ddieithr i’r Ffydd Gristnogol 
yw ‘ôl-wirionedd’ o bob math. Llawer 
gwell, a chan-mil mwy diogel fyddai 
glynu wrth ‘old-gwirionedd’ Y Beibl 
sy’n dyrchafu cariad Duw, aberth Crist 
a gwaith yr Ysbryd yn rhoi bywyd. 

Gair y flwyddyn (eto)

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Fro’r Llechen Las 

Rhif 706: Dydd Sul, 20 Tachwedd, 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 
‘Ac yn awr, ARGLWYDD, am 
beth y disgwyliaf?  Y mae fy 
ngobaith ynot ti.  Gwared fi 
o’m holl droseddau, paid â’m gwneud yn 
wawd i’r ynfyd.  Bum yn fud, ac nid ag-
oraf fy ngheg, oherwydd ti sydd wedi 
gwneud hyn.  Tro ymaith dy bla oddi 
wrthyf; yr wyf yn darfod gan drawiad dy 
law’ (Salm 39:7–10).   
 

Heddiw 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Parchg Glenys Jones, 
Pwllheli ac a, 5.00 o’r gloch gan y 
Parchg Charles Wyn Jones, Llanrug.  
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.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan Parchg Gwyndaf Jones, 
Bangor.      
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 

10.00 o’r gloch, a gwasanaethir yn yr 
oedfa am 2.00 o’r gloch gan y Parchg 
Cledwyn Williams.    
 
Nid oes oedfa yn Nant Peris heddiw.  
 

Cofion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocsys Nadolig 
Bydd y bocsys esgidiau Apel Teams4U 
yn cael eu hanfon yr wythnos hon.  Mae 
angen i’r bocsys ddod i law HENO, nos 
Sul, Tachwedd 20 (neu ac i Gilfynydd 
erbyn nos yfory fan bellaf!).   
 
Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y 
Gweinidog, 01286 872390.   
 
Cewch ragor o fanylion am Teams 4 U ar 
y wefan  www.teams4u.com.   
 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir y Dosbarth Beiblaidd yn Yr 
Haciau, Penisarwaun am 7.00 o’r gloch 
nos Fercher yr wythnos hon, Tachwedd 
23.   
 

Plentyn y Nadolig  
Diolch yn fawr iawn am yr holl focsys 
esgidiau a gyfrannwyd yng nghapel 
Bethlehem, Talybont at Apel Ymgyrch 
Plentyn y Nadolig. 

 

Efe 
Roedd y noson i ‘bobl ifanc hŷn’ yn Yr 
Institiwt, Llanrug nos Fawrth diwethaf yn 
llwyddiant, a phenderfynwyd cyfarfod 
eto ymhen pythefnos. 

 

Ffair Nadolig   
Cynhelir Ffair Nadolig Capel Coch yn y 
festri am 2.00 o’r gloch, ddydd Mercher 
yr wythnos hon, Tachwedd 23. 
 
Fel arfer, bydd yno amryw o stondinau 
gwerthu. Gofynnir yn garedig am nwydd-
au ar gyfer y byrddau, fel bwydydd ar 
gyfer yr hamperi Nadolig; cacennau;  
llyfrau; teganau, addurniadau Nadolig; 
bric a brac, sy’n cynnwys pob math o 
nwyddau bychain y teimlwch a allai godi 
ceiniog neu ddwy (neu hyd yn oed bunt 
neu ddwy) yn y Ffair. 
 
Pris Mynediad i’r Ffair fydd £1, a fydd 
yn cynnwys paned a bisged.  Caiff plant 
ddod i mewn am ddim. 
 
Gwerthfawrogir y gefnogaeth dda i’r 
Ffair hon bob blwyddyn, a gobeithio’n 
fawr y ceir yr un gefnogaeth eleni eto. 
 
Bydd yr elw at waith Capel Coch. 
 

DCDC 
Bydd rhaglen Nadolig ‘Dechrau Canu 
Dechrau Canmol’ yn cael ei recordio yn 
Eglwys Sant Padarn, Llanberis nos Sul, 
Rhagfyr 4.  Caiff ei darlledu ar S4C 
Ddydd Nadolig.   
 
Mae gwahoddiad wedi ei estyn i aelodau 
eglwysi’r ardal i ymuno yn y canu yn yr 
Eglwys ar Ragfyr 4.  Gofynnir i bawb 
gyrraedd mewn da bryd; agorir drysau’r 
Eglwys am 6.30 o’r gloch a bwriedir 
cychwyn recordio am 7.00 o’r gloch. 
 
Cefin Roberts, Bangor fydd yn arwain y 
canu. 
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Miss Sally Bowen, 
Wallasey, merch y diweddar Barchg a 
Mrs Sydney Bowen a fu’n weinidog yng 
Nghapel Carmel, Llanllechid tua diwedd 
pedwardegau’r ganrif ddiwethaf ym 
Mynwent Coetmor, ddydd Llun,      
Tachwedd 7.   
 
Darparwyd lluniaeth yn festri Carmel i’r 
cyfeillion a ddaeth yno o Wallasey a 
mannau eraill.  Diolch yn fawr iawn i 
bawb a fu’n helpu gyda’r paratoadau.  
 

beibl.net print bras 
Bydd argraffiad print mwy (neu brint 
bras) o beibl.net yn cael ei gyhoeddi cyn 
diwedd y flwyddyn.  Mae hwn yn addas 
ar gyfer y pulpud neu i rai sy’n gweld y 
print yn fân yn y llyfr a gyhoeddwyd y 
llynedd.   
 
Tybed a yw eglwysi’r Ofalaeth eisiau 
copi o’r fersiwn print bras at ddefnydd y 
pulpud?  Mae un eglwys wedi archebu ei 
chopi yn barod!  Rhowch wybod i’r 
Gweinidog os ydych eisiau copi.   
 
Mae i’w gael am £20 yn lle £25 os caiff 
ei archebu trwy’r Cyngor Ysgolion Sul 
cyn diwedd y flwyddyn.  Felly, er mwyn 
medru archebu mewn pryd, rhowch wyb-
od i mi erbyn nos Sul, Rhagfyr 4 os 
gwelwch yn dda. 
 

Y Ffordd 
Soniwyd dro’n ôl am gynllun ‘Y Ffordd’ 
a baratowyd gan Undeb yr Annibynwyr 
Cymraeg ar gyfer yr eglwysi, i’w helpu i 
feithrin ffydd a hyder.   
 
Bwriedir dilyn y cynllun hwn yng 
Nghapel Carmel ddechrau’r flwyddyn, 
gan ddechrau gobeithio nos Lun, Ionawr 
9.  Ceir cadarnhad o’r dyddiad a’r amser 
yn nes ymlaen. 
 
 


