
Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Chwefror 24 
5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

Mawrth 3 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 10 
5.00 p.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

Chwefror 24 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mawrth 3 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffith 

DIM Ysgol Sul 
 

Mawrth 10 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Roeddwn i’n arfer gwylio This Week  
ar nos Iau nes i mi flino ar arddull y 
cyflwynydd Andrew Neil.  Ac felly 
fyddaf fi ddim yn colli’r rhaglen pan 
ddaw i ben yn ôl a gyhoeddwyd yr 
wythnos ddiwethaf. Ond rwy’n dal i 
wylio Question Time a ddarlledir o’i 
blaen bob wythnos, er mai profiad 
rhwystredig fu’r gwylio hwnnw ers tro 
byd am fod mwyafrif y cwestiynau’n 
ymwneud â Brexit. Nos Iau, Mr Jacob 
Rees-Mogg oedd un o’r panelwyr.  Ac 
roedd o’n ddychrynllyd.  
 
Mae Mr Rees-Mogg yn medru bod yn 
ddychrynllyd o nawddoglyd neu’n 
ddychrynllyd o ddiflas.  Ond y tro hwn 
dim ond dychrynllyd oedd o, gan iddo 
yn wirioneddol godi braw ar lawer o 
bobl gyda’i sylwadau am Ryfel y Boer 
yn ne Affrica dros ryw dair blynedd ar 
droad yr Ugeinfed Ganrif.  Y nesaf 
peth i ddim a wn i am Ryfel y Böer, ac 
mae’n ymddangos fod yr un peth yn 
wir am Mr Rees-Mogg er iddo swnio’n 
awdurdodol iawn. Rhwng 1899 a 1901 
cadwyd oddeutu 200,000 o bobl  mewn 
gwersylloedd rhyfel gan y Prydeinwyr.  
Y Böer (disgynyddion mewnfudwyr o’r 
Iseldiroedd a’r Almaen a Ffrainc)   
ynghyd â thrigolion brodorol deheudir 
Affrica oedd y rhain. 
 
Yr hyn sy’n ddychryn i mi, ac i bobl 
sy’n gwybod llawer iawn mwy na mi a 
Mr Rees-Mogg am y rhyfel hwnnw, yw 
ei fod yn dadlau fod y Prydeinwyr wedi 
llenwi’r gwersylloedd hyn â gwragedd 
a phlant er mwyn eu gwarchod a’u 
bwydo. Bu farw oddeutu 48,000 yn y 

gwersylloedd hynny, ac roedd hyd at 
80% ohonynt yn blant dan 16 oed. Ond 
roedd Mr Rees-Mogg yn mynnu mai 
llefydd i warchod pobl oedd y rhain. 
Roedd yn ymwrthod â’r posibilrwydd 
bod y Llywodraeth a’r Ymerodraeth 
Brydeinig i’w beio mewn unrhyw 
ffordd am y miloedd a fu farw o newyn 
yn y gwersylloedd. Nid oedd mwy o 
farwolaethau yn y gwersylloedd nag 
yn Glasgow yn yr un cyfnod, meddai 
Mr Rees-Mogg yn hamddenol. Mae’n 
ddirgelwch pam y bu iddo gyfeirio at 
Glasgow mwy na’r un ddinas arall. 
Mae’n sicr y bu farw nifer fawr o bobl 
a phlant yno oherwydd tlodi a chyflwr 
gwael y tai ac ati, ond peth od iawn 
oedd clywed gwleidydd yn defnyddio 
trueni’r sefyllfa honno i gyfiawnhau’r 
marwolaethau yn y gwersylloedd.    
 
‘Mae’n rhaid i chi ddeall yr hanes,’ 
oedd cri Mr Rees-Mogg, ac yntau’n 
amlwg heb ddechrau ei ddeall. Mor 
debyg ydyw i’r bobl y soniodd Paul 
amdanynt wrth Timotheus, ‘Nid ydynt 
yn deall dim ar eu geiriau eu hunain, 
na chwaith ar y pynciau y maent yn eu 
trafod mor awdurdodol’ (1 Tim. 1:7). 
Peth ofnadwy yw clywed pobl yn 
doethinebu am bob math o bynciau 
mewn anwybodaeth. Ie, gwirioneddol 
ddychrynllyd yw bod pobl sydd mor 
barod i ystumio ffeithiau mewn safle 
mor ddylanwadol. Ac o gofio geiriau 
Paul, mor bwysig ydyw i bawb sy’n 
trafod y Ffydd a’r Efengyl a’r Beibl 
fod yn ddigon gostyngedig i geisio  
goleuni Duw, rhag i ninnau ymwneud 
â’r pethau hyn heb eu deall. 

Y di-ddeall 

Gronyn 
Rhif 787 
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Sul Nesaf 
 
Sylwch mai am 3.15  o’r gloch y 

bydd yr oedfa yng nghapel Carmel 
y Sul nesaf, Chwefror 24.  

 
Bydd hon yn oedfa Fedydd. 



Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
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 

Heddiw 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Parchg Cath Williams. 
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 yng ngofal Miss Nerys Jackson..   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg Eric Jones.    
 

Cofion 
Daliwn i gofio am aelodau a chyfeillion 
yr eglwysi sydd yn yr ysbyty ar hyn o 
bryd.  Anfonwn ein dymuniadau gorau 
iddynt ac at bawb sydd heb fod yn dda eu 
hiechyd.  Yr un modd, anfonwn gofion 
gorau at ein haelodau sydd mewn cartrefi 
nyrsio a chartrefi preswyl. Dymunwn yn 
dda hefyd i bawb ohonoch sy’n fawr eich 
gofal am anwyliaid gartref. 

 

Angladd 
Cynhaliwyd gwasanaeth angladd Mrs 
Non Wyn Evans, Cynlas, Llanberis yn 
Amlosgfa Bangor ddydd Iau, Chwefror 
14 dan arweiniad y Gweinidog.  Bu farw 
yn Ysbyty Gwynedd ddydd Mawrth, 
Chwefror 5 yn 81 mlwydd oed.  Roedd 
yn wraig dawel ac annwyl, a bu’n driw 
i’w theulu a’i chyfeillion. Mae gennyf 
gof da am ei gofal am ei mam Mrs Netta 
Jones a oedd yn byw y drws nesaf iddi ar 
hyd y blynyddoedd, ac yna am ei gwr 
Arthur yn ystod ei waeledd.  Debyniodd 
Non hefyd ofal ei mab Eifion ac yr oedd 
yn ddiolchgar am hynny ac am yr holl 
help a gafodd gan ei ffrindiau a’i theulu 
estynedig.  Cydymdeimlwn ag Eifion yn 
ei golled.   
   

Balm o Salm 
 
‘Agorwch byrth cyfiawnder 
i mi; dof finnau i mewn a 
diolch i'r ARGLWYDD. 
Dyma borth yr ARGLWYDD; y cyfiawn 
a ddaw i mewn drwyddo. Diolchaf i ti 
am fy ngwrando a dod yn waredigaeth i 
mi. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr 
a ddaeth yn brif gonglfaen. Gwaith 
yr ARGLWYDD yw hyn, ac y mae'n 
rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd y 
gweithredodd yr ARGLWYDD; gorfol-
eddwn a llawenhawn ynddo. Yr ydym 
yn erfyn, ARGLWYDD, achub ni; yr 
ydym yn erfyn, ARGLWYDD, rho 
lwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod 
yn enw'r ARGLWYDD. Bendithiwn 
chwi o dŷ'r ARGLWYDD. 
Yr ARGLWYDD sydd Dduw, rhoes 
oleuni i mi. Â changau ymunwch yn yr 
orymdaith hyd at gyrn yr allor. Ti yw fy 
Nuw, a rhoddaf ddiolch i ti; fy Nuw, 
fe'th ddyrchafaf di. Diolchwch 
i'r ARGLWYDD, oherwydd da yw, ac y 
mae ei gariad hyd byth’ (Salm 118:19–
29).  

Pwyllgor Cymanfa  
Cynhelir Pwyllgor Cyffredinol Cymanfa 
Annibynwyr Dosbarth Bangor yn Festri 
Carmel Llanllechid, am 6.30 o’r gloch, 
nos Lun, Chwefror 18.  
 
Hefyd, bydd cyfarfod o Is-Bwyllgor y 
Maes Llafur yn dilyn yn syth ar ôl y 
pwyllgor uchod. 
 

SLAM 
Caiff SLAM ei gynnal yn Y Ganolfan yn 
Llanberis yn ystod gwyliau hanner tymor 
mis Chwefror, bnawn Iau, Chwefror 28. 
 
Be’ di SLAM? Anagram sy’n crynhoi 
natur y gweithgaredd  hwn ar gyfer pobl 
ifanc 11–16 oed: “Sbort, Lles, Antur, 
Mwy”.  Cyfle i’r ieuenctid gymryd rhan 
mewn gwahanol weithgareddau hamdden 
a chwaraeon a dawns yn ogystal â chael 
clywed am y gwahaniaeth y gall Iesu 
Grist ei wneud i fywyd pawb ohonom.   
Mae’r gweithgareddau’n cynnwys pel 
fasged, pel foli, hoci, swmba a dawns 
stryd.   
NID pnawn ar gyfer ieuenctid Llanberis 
yw hwn.  Caiff ei gynnal yn Llanberis am 
fod y Ganolfan yn hwylus ar gyfer y 
math hwn o bnawn.  Mae croeso i bobl 
ifanc o unrhyw le ddod yno.  Lle i 60 
sydd, ac felly brysiwch i roi’r enwau i 
Susan Williams os gwyddoch am bobl 
ifanc sydd eisiau dod yno. 
 
Cysylltwch â Susan trwy ebost neu ffôn 

susanpanthyfryd@btinternet.com  
neu 07769 279231 
 

Cwrs Ieuenctid 
Cynhelir y Cwrs Ieuenctid nesaf yng 
Ngholeg y Bala (ar gyfer ieuenctid 
Blwyddyn Ysgol 7 i 11) o nos Wener i 
ddydd Sul, Mawrth 1–3.   
 
Holwch Susan neu’r Gweinidog am ragor 
o fanylion. 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir 
Dydd Sul, Chwefror 24: Gwasanaethir  
am 5.00 gan Mr Arwel Williams.    
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

NosWener, Chwefror 22: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 24: Oedfa Deulu 
am 10.30 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Chwefror 18: Dosbarth 
Gwau am 2.00 o’r gloch. 
 Wener, Chwefroro 22: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 24: Yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch.  Bydd oedfa am 3.15 
o’r gloch dan arweiniad y Gweinidog.  
Bydd hon yn oedfa Fedydd.  Sylwch ar 
yr amser gwahanol os gwelwch yn dda.  
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Chwefror 24: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  

Pwyllgor yr Ofalaeth  

Cynhelir Pwyllgor yr Ofalaeth i drafod 
materion ariannol yr Ofalaeth yn Capel 
Coch am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, 
Chwefror 20.  (Nid nos Fawrth fel a 
nodwyd yr wythnos ddiwethaf.) 

Pwyllgor yr Ofalaeth  

NEWID DYDDIAD 

Cynhelir Pwyllgor yr Ofalaeth i drafod 
materion ariannol yr Ofalaeth yn Capel 
Coch am 7.00 o’r gloch, nos Fercher, 
Chwefror 20.  (Nid nos Fawrth fel a 
nodwyd yr wythnos ddiwethaf.) 


