
Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn a Mr a Mrs Richard a 
Glenys Rowlands, Erw Las, Bethesda yn 
eu profedigaeth o golli eu mab Dylan; ac 
ag Eifion a Sian o golli eu brawd. Yn yr 
un modd, cydymdeimlwn â Mrs Arfona 
Edwards, Maes y Garnedd, Bethesda a’r 
teulu yn eu colled hwythau. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhaliwyd Pwyllgor Gwaith y Cyfarfod 
Chwarter yn Nhalybont ddydd Mawrth a 
chadarnhawyd y trefniadau ar gyfer y 
Cyfarfod Chwarter a gynhelir yng 
Nghapel Coffa, Cyffordd Llandudno am 
7.00 o’r gloch nos Fercher, Gorffennaf 5.   
 

Henaduriaeth 
Cynhelir cyfarfod nesaf Henaduriaeth 
Arfon am 6.30 o’r gloch, nos Fawrth, 
Gorffennaf 11 yng nghapel Baladeulyn, 
Nantlle. 

 

Pendref, Bangor 
Mae Annibynwyr a’r Bedyddwyr wedi 
dod at ei gilydd ym Mangor ers tro i 
ffurfio Gofalaeth newydd, ond hefyd i 
ffurfio eglwys unedig dan yr enw Eglwys 
Emaus.  Ers hynny, bu’r eglwys unedig 
yn cyfarfod yng nghapel Pendref a chapel 
Penuel ar yn ail â’i gilydd. Erbyn hyn, 
penderfynwyd mai capel Penuel fydd  
cartref yr eglwys unedig ac y bydd capel 
Pendref yn cael ei werthu. Cynhelir yr 
oedfa olaf ym Mhendref am 10.00 o’r 
gloch, fore Sul, Gorffennaf 9.  Y Parchg 
John Gwilym Jones, a fu’n weinidog ym 

Mhendref am ddeugain mlynedd, fydd yn 
arwain yr oedfa.  Croeso cynnes i bawb. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Gorffennaf 2: Gwasanaethir 
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.   
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Gorffennaf 2: CGwasan-
aethir am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y 
Parchg Dafydd Ll Hughes a bydd yr Ysg-
ol Sul am 11.15 o’r gloch.  
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Gorffennaf 25: Gwasanaeth-
ir am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   
    

 BETHLEHEM 
Dydd Sul, Gorffennaf 2: Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd 
Ll Hughes.   
 

CARMEL 
Dydd Sul, Gorffennaf 2: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Llun, Mehefin 26: Ni chynhelir y 
Cyfarfod Gweddi.  
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mehefin 25 

5.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
 

Gorffennaf 2 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 
   

Mehefin 25 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Gorffennaf 2 
10.00 a.m. - Y Parchg Dafydd Ll Hughes 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Ll Hughes 
 

 

Nid wyf na bardd na beirniad llenyddol 
ond mentraf ddweud nad oes yma 
farddoniaeth fawr. Wna i ddim 
cyfieithu geiriau Forrest Fenn rhag 
gwneud cam â nhw.  Ond awgrymaf 
fod mwy o farddoniaeth yn enw’r dyn 
nag yn ei gerdd.   
    As I have gone alone in there 
    And with my treasures bold, 
    I can keep my secret where, 
    And hint of riches new and old. 
Dyna’r pedair llinell gyntaf. A hyd y 
gwelaf, doedd a wnelo’r Awen ddim 
oll â’r ugain llinell arall chwaith.  
 
Americanwr cyfoethog ydi Forrest 
Fenn; miliwnydd sawl gwaith drosodd 
a wnaeth ei ffortiwn trwy werthu 
gwaith celf.  Mewn llyfr a gyhoeddwyd 
yn 2010, honnodd iddo guddio cist 
lawn o drysorau aur ac arian gwerth 2 
filiwn o ddoleri rywle yng nghanol y 
Rockies. Roedd yn ei gerdd naw cliw a 
fyddai o’u datrys yn arwain at y trysor. 
Caiff pwy bynnag a ddaw o hyd i’r gist 
ei chadw hi a’r trysor. Ond o gofio fod 
y gadwyn fynyddoedd yn ymestyn dros 
3,000 o filltiroedd o ogledd Canada i 
New Mexico yn yr Unol Daleithiau, pa 
ryfedd nad oes neb hyd yma wedi 
hawlio’r trysor?  Mae’n debyg y dylid 
diolch mai rywle rhwng New Mexico 
a’r ffin â Chanada y mae’r trysor, sy’n 
cyfyngu’r chwilio i ardal sy’n ymestyn  
dros ddim mwy na 1,700 o filltiroedd! 
 
Mae cannoedd, os nad miloedd, o bobl 
wedi rhoi cynnig ar ddatrys y cliwiau a 
chwilio am y gist. Ac er bod rhai’n 
dadlau mai celwydd yw’r cyfan ac nad 

oes cist guddiedig, gwadu hynny wna 
Forrest Fenn.  Roedd yn y newyddion 
yr wythnos ddiwethaf wedi i Paris 
Wallace, a oedd yn weinidog mewn 
eglwys yn nhalaith Colorado, farw yn 
y Rio Grande wrth chwilio am y trysor. 
Gwaetha’r modd, dyma’r ail ddyn a fu 
farw ar drywydd y trysor hwn.  
 
Ac yntau’n weinidog, mae’n debyg y 
gwyddai Wallace fod Iesu Grist yn 
drysor mwy, ac yn drysor gwahanol 
iawn i drysor Fenn.    
 
Nid tasg amhosibl yw dod o hyd i 
drysor yr Efengyl. Mae Iesu wedi addo 
y bydd ‘pawb sy’n gofyn yn derbyn,  
a’r sawl sy’n ceisio yn cael’ yr hyn y 
mae’r Tad nefol yn ei gynnig.   
 
Nid cliwiau dyrys ac anodd eu datrys 
sy’n ein cyfeirio at y trysor hwn, ond 
gwahoddiad clir a syml Iesu i bobl droi 
ato mewn ffydd.  
 
Nid tystiolaeth un dyn sydd gennym 

ynglŷn ag o gan fod miliynau o bobl 
dros y canrifoedd wedi dod o hyd iddo.   
Nid oes amheuaeth yn ei gylch, ac nid 
oes berygl i bobl chwilio a darganfod 
nad yw’r Efengyl yn wir.   
 
Nid trysor sy’n darfod mo’r Efengyl, 
ond trysor sydd i bara am byth.   
 
Ac er syndod, er i ni gael ein hannog i 
geisio’r trysor, mae gras Duw’n golygu  
y bydd llawer hefyd yn ei ddarganfod 
heb iddynt erioed chwilio amdano. 

Trysor Fenn 
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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 
‘Canwch i Dduw, molwch ei 
enw, paratowch ffordd i'r un 
sy'n marchogaeth trwy'r     
anialdir; yr ARGLWYDD yw ei enw, 
gorfoleddwch o'i flaen .. Bendigedig yw'r 
Arglwydd, sy'n ein cario ddydd ar ôl 
dydd; Duw yw ein hiachawdwr-
iaeth’ (Salm 68:4 a 19).   
 

Heddiw 
Y Gweinidog sy’n arwain Oedfa Deulu 
yn Capel Coch am 10.30 o’r gloch.  
        
Gwasanaethir  yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Eric Jones.  
 
Bydd Trip Ysgol Sul Llanllechid yn y 
boere a gwasanaethir am 5.00 o’r gloch 
gan y Gweinidog.  
 
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Nid oes oedfa yn Nant Peris. 
 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at bawb sydd heb 
fod yn dda, ac yn arbennig at bawb sy’n 
methu â dod i’r oedfa ar hyn o bryd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwyliau 
Bydd y Gweinidog oddi cartref yr    
wythnos hon, o heno (nos Sul, Mehefin 
25) hyd nos Wener,  Mehefin 30 ac hefyd 
o ddydd Sadwrn, Gorffennaf 8 hyd 
ddydd Sadwrn, Gorffennaf 15.  
 

Ysgol Sul Carmel   
Bydd criw Ysgol Sul Carmel yn mynd 
am drip i grochendy Piggery Pottery yng 
Nghwm-y-glo heddiw. Gobeithio cawn 
nhw amser difyr ac y bydd pawb yn 
mwynhau eu hunain. 
 

Te Mefus 
Nos Fercher, Gorffennaf 28, 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. 
 
Bydd cyfeillion Bwrlwm Talybont yn 
mynd am Swper i Glwb Golff Caernarfon 
nos Wener, Gorffennaf 14. 

 
 


