
Gronyn electroneg 
Mae rhai o aelodau a chyfeillion Carmel 
Llanllechid yn derbyn eu copi o Gronyn 
trwy e-bost bob wythnos. 
 
Os oes rhywrai ohonoh 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 eioh 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 hefyd fod modd i chi weld 
Gronyn unrhyw adeg 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 pob rhifyn a gyhoeddwyd 
dros y chwe blynedd diwethaf! 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mai 29: Cynhelir  oedfa am 
5.00 o’r gloch.   
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Mai 29: Gwasanaethir  am 

10.00 o’r gloch gan Mr Dewi Jones, 
Pwllheli ac am 5.00 o’r gloch gan Mr 
Glyn Owen, Llanwnda.  Ni fydd Ysgol 
Sul.  
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mai 29: Ni fydd oedfa. 

 
BETHLEHEM 

Dydd Iau, Mai 26: Cynhelir  ‘Bwrlwm’ 
am 2.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mai 29: Gwasanaethir  am 
2.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd Job, 
Bangor.      

 
CARMEL 

Dydd Llun, Mai 23: Cynhelir  y ‘Te 
Bach’ am 2.30 o’r gloch.     
Nos Wener, Mai 27: ‘Dwylo Prysur’ am 
6.30 o’r gloch.   
Dydd Sul, Mai 29: Gwasanaethir  am 
5.00 o’r gloch gan Miss Nerys Jackson, 
Caernarfon.     
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Mai 27: Y Cyfar fod 
Gweddi wythnosol yn Cartref, Caeathro 
am 10.30 o’r gloch. 
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mai 22 

5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
  Caernarfon 
 

Mai 29 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Mehefin 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Mai 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mai 29 
10.00 a.m. - Mr Dewi Jones 
  Pwllheli 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. -  Mr Glyn Owen 
  Llanwnda 
 

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

Mae yna hysbysebion da.  Roedd rhai 
Milk Tray ers talwm  fel agoriad ffilm 
James Bond.  Roedd rhai Gold Blend 
yn opera sebon dros gyfnod hir.         

Mae yna hysbysebion gwael.  Ymysg y 
gwaethaf ar hyn o bryd yw’r un heb 
sain sy’n hysbysebu cwmni gwerthu 
ceir ail law.  Roedd yr hen rai am datws 
powdwr Smash a phowdwr golchi Daz 
yn werth eu hanghofio hefyd.  (Ai’r un 
powdwr oedd y ddau tybed?) 

Gwelwyd y ddau fath o hysbyseb – y 
da a’r gwael – ers iddyn nhw gael eu 
cynhyrchu gyntaf, fel sy’n amlwg o’r 
rhaglenni teledu sy’n eu dangos o bryd 
i’w gilydd.  Mae’r traddodiad yn    
parhau a’r ddau fath i’w gweld o hyd 
bob dydd.   

Ond erbyn hyn mae yna fath arall o 
hysbyseb, sef yr hysbyseb peryglus.  
Nid bod hyn yn beth cwbl newydd.  
Wedi’r cwbl, gall llawer ohonom gofio 
cyfnod pan oedd sigarets yn cael eu 
hysbysebu fel pethau deniadol a oedd 
yn gwella ansawdd bywyd pobl.  Ond 
os yw hysbysebion sigarets wedi eu 
gwahardd erbyn hyn, mae hysbysebion 
yr un mor beryglus yn cael eu caniatau 
ac yn dod, os rhywbeth., yn fwy a mwy 
cyfarwydd.  A’r mwyaf peryglus o’r 
cyfan o bosibl yw rhai cwmniau betio a 
chwmniau benthyca arian.   

Mae’r cwmniau betio ym mhobman yn 
denu pobl i roi eu harian iddynt yn y 
gobaith o ennill ffortiwn. Ar wahân i’r 

hysbysebion amlwg rhwng rhaglenni, 
mae’n amhosibl gwylio neu wrando ar 
gêm bêl droed ar rai sianeli teledu a 
radio heb gael eich cymell ar ganol y 
gêm i fetio pwy fydd yn sgorio nesaf 
neu pwy fydd yn cael y cerdyn melyn 
nesaf.   

Mae’r cwmniau benthyca arian am 
logau dychrynllyd o uchel cynddrwg 
os nad gwaeth.  Yn ddiweddar, gwelais 
ddau hysbyseb o’r fath, y naill yn dilyn 
y llall; y ddau yn rhoi’r argraff ei bod 
mor rhwydd benthyca arian, a’r ddau 
yn codi llogau o fwy na 1000% APR!  
Y ddau felly yn gobeithio rhwydo pobl 
mewn dyledion mawr.  Dyna beth yw 
manteisio ar dlodi ac angen! 

Mae’r diwydiant betio a’r diwydiant 
benthyca arian fel ei gilydd wedi 
gwneud llanast o fywydau gormod o 
lawer o bobl. Tu cefn iddynt, mae 
rhaib a thrachwant cwmniau sydd yn 
ymgyfoethogi ar draul eraill.  Does 
ryfedd fod proffwydi’r Hen Destament 
yn aml yn taranu yn erbyn y math hwn 
o ymddygiad.  Un o’r proffwydi hyn 
oedd Amos, a soniai am bobl sy’n 
‘sathru’r tlawd, a chymryd oddi arno ei 
gyfran gwenith’ (Amos 5:11). Yn dilyn 
Wythnos Cymorth Cristnogol, gallwn 
ninnau atgoffa’n gilydd i ofalu am y 
tlawd a’r anghenus, i weddïo y bydd 
Duw’n bendithio pob ymdrech i leddfu 
eu dioddefaint, ac i fod yn edifar am 
bob dim a wnawn ni sy’n cyfrannu at y 
dioddefaint hwnnw.   Boed i Dduw ein 
gwared ni rhag gwneud unrhyw beth i 
sathru’r tlawd a’r anghenus. 

Hysbysebion 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Fro’r Llechen Las 

Rhif 684: Dydd Sul, 22 Mai, 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 
‘Ti sy’n goleuo fy llusern, 
ARGLWYDD; fy Nuw sy’n 
troi fy nhywyllwch yn    
ddisglair.  Oherwydd trwot ti y gallaf  
oresgyn llu; trwy fy Nuw gallaf neidio 
dros fur. Y Duw hwn, y mae’n berffaith 
ei ffordd, ac y mae gair yr ARGLWYDD 
wedi ei brofi’n bur; y mae ef yn darian i 
bawb sy’n llochesu ynddo.  Pwy sydd 
Dduw ond yr ARGLWYDD? a phwy 
sydd graig ond ein Duw ni, y Duw sy’n 
fy ngwregysu â nerth, ac yn gwneud fy 
ffordd yn ddifeius? (Salm 18:28–32). 

 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Cynhelir yr Oedfa Deulu yn Capel Coch 
am 10.30 o’r gloch dan arweiniad y 
Gweinidog. 
 
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Neiniolen 
am 5.00 o’r gloch heno gan Miss Nerys 
Jackson, Caernarfon. 

Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   
 
Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 
 

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

Cymorth Cristnogol 
Casgliadau  

Daeth Wythnos Cymorth Cristnogol i 
ben ddoe, ac mae’n fraint cael diolch i 
bawb a fu’n casglu o dŷ i dŷ ar ran yr 
eglwysi lleol yn ystod yr wythnos. 
 

 Oedfa 
Cynhaliwyd oedfa ar gyfer yr Wythnos 
yng nghapel Jerusalem Bethesda nos Sul 
ddiwethaf, gydag aelodau o eglwysi 
Dyffryn Ogwen yn cymryd rhan ynddi. 
 

Llanberis 
Os cawsoch amlen Cymorth Cristnogol 
gyda Gronyn y Sul diwethaf, a heb gael 
cyfle i’w dychwelyd eto am na fu neb yn 
casglu yn eich stryd chi mae croeso i chi 
anfon yr amlen i’r Gweinidog neu i un o 
swyddogion y capel. 
 

Casgliad y Genhadaeth 
Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at 
Gasgliad Cenhadol Chwiorydd Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru yn  Capel Coch y 
mis diwethaf.  Casglwyd £95.   
 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch nos 
Wener dan arweiniad Andrew a Gwenno 
a Dafydd.  Roedd yno griw mawr y tro 
hwn – 19 ohonynt os deallais yn gywir.   

Cymanfa Ysgolion Sul 
Dosbarth Bangor a 

Bethesda 
Cynhaliwyd y Gymanfa hon eleni yng 
nghapel Pendref Bangor, fore Sul, 15 
Mai.  

Gwobrwywyd 103 o blant a phobl ifainc 
am eu gwaith a'u ffyddlondeb i Ysgolion 
Sul Carmel Llanllechid, Bethlehem    
Talybont a Phenuel/Pendref, Bangor. 
(Nid bod cymaint â hynny yn bresennol 
yn y Gymanfa, wrth gwrs!)  

Cafwyd cyfarfod dymunol  a bendithiol, 
gyda Mrs. Enid Griffiths, Penuel/Pendref 
yn arwain y gân a'r Dr. Catrin Elis-
Williams yn llywyddu. 

Diolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant 
y Gymanfa. 
 

Agor y Llyfr 

Roedd tîm lleol ‘Agor y Llyfr’ yn Ysgol 
Gwaun Gynfi, Deiniolen fore Gwener 
diwethaf, a chafwyd hwyl unwaith eto ar 
gyflwyno y tro hwn stori Abraham a 
Sarai yn cael addewid o fab gan Dduw.   
 
Yn ystod y gwasanaeth fore Gwener 
hefyd cyflwynwyd 5 copi o ‘beibl.net 
365 o storiau o’r Beibl’ i’r ysgol gan Mr 
John Roberts ar ran aelodau Capel 
Tanycoed, Llanrug.  Fel y soniwyd yn 
Gronyn bythefnos yn ôl, mae aelodau 
Tanycoed wedi prynu 20 copi o’r Beibl 
lliw hwn newydd hwn yn rhoddion i rai 
o’r ysgolion lleol.  Byddwn yn cyflwyno 
5 copi i Ysgol Dolbadarn, Llanberis yn 
ystod y gwasanaeth ysgol fore yfory. 
 

Gwisgoedd  
Agor y Llyfr 

Mae tîm lleol ‘Agor y Llyfr’ yn cyflwyno 
storiau o’r Beibl yn Ysgol Gwaun Gynfi 
bob mis.   Defnyddir cyfrol liwgar ‘Beibl 

y Storiwr’ i gyflwyno’r storiau trwy 
gyfrwng drama syml. 
 
Defnyddir gwisgoedd syml fel darnau o 
liain a brethyn i wneud clogyn ac ati.  
Mae’r tîm yn awyddus i gael ychydig 
rhagor o’r gwisgoedd hyn er mwyn cael 
rhywfaint o amrywiaeth gwisgoedd o fis i 
fis.  Hyd yma, mae’r plant wedi gweld 
Adda ac Efa, Noa a’i wraig, Abraham a 
Sarai, a Joseff a Mair yn gwisgo’r un  
dillad! 
 
Tybed a oes yna rywun a fyddai’n medru 
helpu’r tîm trwy wnio gwisgoedd syml ar 
eu cyfer?  Does dim angen gwisgoedd 
crand a chymleth, dim ond gwisg syml 
i’w rhoi dros y pen i gyfleu gwisgoedd 
cyfnod y Beibl. 
 
A thybed oes gan rywrai ohonoch hen 
ddefnyddiau, fel hen lenni ysgafn di-
angen y gellid eu defnyddio i wneud 
gwisgoedd. 
 
Cysylltwch â’r Gweinidog neu Andrew 
Settatree am ragor o fanylion. 
 

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.  Caiff Y Gemau eu cynnal yn 
Ysgol Penisarwaun ddydd Llun, Mehefin 
28. 
 


