
 

Hen Stampiau 
Cofiwch hefyd ein bod yn dal i gasglu 
hen stampiau yn Capel Coch.  Mae bocs 
ar gyfer y rheiny yn y cyntedd hefyd. 

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mehefin 5: Gwasanaethir  
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.     
 

CAPEL COCH A NANT PADARN 
Dydd Sul, Mehefin 5: Gwasanaethir  
am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Richard O Jones, Gaerwen.  Ni fydd 
Ysgol Sul.  
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehefin 5: Gwasanaethir  

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.     
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mehefin 5: Gwasanaethir  
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd 
Coetmor Williams, Rachub.      

 
CARMEL 

Dydd Sul, Mehefin 5: Gwasanaethir  
yn yr Oedfa Gymundeb am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog      
 

CYNLLUN EFE 
Dydd Gwener, Mehefin 3: Ni chynhel-
ir  y Cyfarfod 
Gweddi yr wythnos 
hon. 

Y mis nesaf - Deiniolen 

              
Mai 29 

5.00 p.m. - Oedfa 
 

Mehefin 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mehefin 12 
5.00 p.m. - Y Parchg Eifion W Williams 
 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
   

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

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

Mehefin 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

I dre’r Fflint y bydd miloedd o blant 
a’u teuluoedd yn heidio’r wythnos hon.  
Pob hwyl i’r holl blant a phobl ifanc o 
bentrefi’r Ofalaeth a fydd yn cystadlu 
yn Eisteddfod yr Urdd dros y dyddiau 
nesaf.  Pob hwyl i bawb ohonoch a 
fydd yn mynd yno i’w cefnogi.  Ac os 
mai aros gartref fyddwch chi, gobeithio 
gwnewch chi fwynhau’r cyfan trwy’r 
radio a’r teledu.  Rwy’n edrych ymlaen 
at fynd yno ddiwedd yr wythnos. 

Nid yw’r Fflint yn bell o’r cyffiniau 
hyn, ond bedair blynedd yn ôl, roedd yr 
Eisteddfod yn nes atom o lawer, yng 
Nglynllifon, cwta ddeuddeg milltir o 
Lanberis.  Ond deuddeg milltir hir iawn 
oedden nhw fore cyntaf yr Eisteddfod: 
wyth milltir yn y car, a phedair ar 
droed. Gobeithio’n arw na fydd rhaid 
cerdded un rhan o dair o’r ffordd i’r 
Fflint ddydd Gwener, neu mi fydd y 
cyfan drosodd cyn i ni gyrraedd. 

Gobeithio hefyd y cawn ni dywydd 
braf yr wythnos hon: tywydd poeth 
dechrau wythnos yr Eisteddfod yng 
Nglynllifon yn hytrach na thywydd 
gwlyb a stormus diwedd yr wythnos 
honno fyddai’n ddymunol.  Tywydd a 
thraffig; ie, dyna ddau beth sy’n medru 
gwneud eisteddfodau yn gofiadwy i 
gannoedd o bobl.    

Ond nid dyna’r unig bethau, ac nid 
dyna’r pethau pwysicaf chwaith, diolch 
am hynny. Ac eleni eto, beth bynnag a 
ddaw o’r traffig na’r tywydd, bydd yr 
Eisteddfod yn gofiadwy am bob math o 

resymau eraill, gwell. Fe gofir hon eto 
am ddawn y cystadleuwyr, ac am safon 
y gwahanol gynyrchiadau.  Ac felly y 
dylai fod wrth gwrs. 

Mor hawdd yw cofio pethau am y 
rhesymau eilradd.  Gwnawn hynny’n 
aml iawn gyda phethau’r Ffydd: cofio 
adeilad yn hytrach nag oedfa; cofio 
maint y gynulleidfa yn hytrach na’r 
fendith a gaed ynddi; cofio pwy oedd 
yn pregethu, yn hytrach na’r hyn a  
bregethwyd; cofio’r hyn a wnawn ni 
dros Dduw yn hytrach na’r hyn a 
wnaeth Duw trosom ni.   

Oherwydd ein tuedd i ganolbwyntio ar 
y pethau eilradd mae arnom angen gras 
a chymorth Duw i sylwi ar y pethau 
sydd o wir bwys.  Yn amlach na heb, 
pethau Duw ei hun yw’r pethau hynny, 
yn hytrach na’n pethau ni.  Gwaith 
Duw; rhoddion Duw; bwriadau Duw; 
pobl Dduw; gyda’r pethau hynny y 
dylem ddechrau bob amser. Dyna’r 
pethau sy’n dod â chysur a gobaith.   

Ond nid yn unig wrth edrych nôl dros 
y blynyddoedd y gwnawn hyn, ond 
bob dydd.  Ar ddiwedd dydd, gallwn 
gofio a diolch am ddaioni Duw a’i ofal 
amdanom; gallwn gofio’r pethau a 
welsom amdano trwy ei Air; gallwn 
ddiolch am bob un o’i roddion; gallwn 
ddiolch o’r newydd am ei gariad atom 
yn ei Fab Iesu.  Yn ein byw bob dydd, 
boed i Dduw ein helpu i gadw’n golwg 
arno Ef ei hun a’i fendithion.  A boed 
iddo ein cadw rhag cyfrif unrhyw beth 
arall yn bwysicach nag Ef a’i roddion.  

Draw i’r Fflint 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Fro’r Llechen Las 

Rhif 685: Dydd Sul, 29 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 
‘Y mae’r nefoedd yn adrodd 
gogoniant Duw, a’r      
ffurfafen yn mynegi gwaith 
ei ddwylo.  Y mae dydd yn llefaru wrth 
ddydd, a nos yn cyhoeddi gwybodaeth 
wrth nos’ (Salm 19:1–2). 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul arall.  Boed 
bendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan Mr Dewi Jones, Pwllheli ac 
am 5.00 o’r gloch gan Mr Glyn Owen, 
Llanwnda. 
 
Cynhelir oedfa yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch. 
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 5.00 o’r 
gloch heno gan Miss Nerys Jackson, 
Caernarfon. 
 
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Dafydd Job, Bangor.   
 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 
 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod 
yn dda eu hiechyd.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Cymorth Cristnogol 
Llanberis 

Os cawsoch amlen Cymorth Cristnogol 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, erbyn diwedd yr wythnos hon os 
gwelwch yn dda. 
 

CIC 
Ni fydd CIC yn Llanberis nos Wener 
nesaf oherwydd y gwyliau hanner tymor. 
 

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 ddydd Llun, Mehefin 
13.  Os ydych am fod yn rhan o’r gwaith 
hwn, rhowch wybod i ni.  Caiff Y Gemau 
eu cynnal yn Ysgol Penisarwaun ddydd 
Llun, Mehefin 28. 

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. 
 
Gofynnir i bawb fod yno yn ddigon buan.  
Ceir rhagor o fanylion y Sul nesaf. 
 

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. 

Oedfa Deulu 
Bwriedir cynnal Oedfa Deulu ddechrau 
mis Gorffennaf yng nghapel Bethlehem, 
Talybont, am 2.00 o’r gloch, Gorffennaf 
10.  Gobeithiwn fedru gwahodd pobl y 
pentref i’r oedfa. 
 

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 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 chwilio yno bob rhifyn a 
gyhoeddwyd y chwe blynedd diwethaf 
hyn! 

 

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.   


