
Dydd Gweddi 
Diolch i bawb a gymerodd ran yn y ddau 
gyfarfod a gynhaliwyd i gadw Oedfa 
Dydd Gweddi’r Byd yn Jerusalem,   Beth-
esda ac yn Neiniolen ddydd Gwener di-
wethaf, Mawrth 1.   
 

Casgliad y Genhadaeth 
Daeth yn bryd unwaith eto i ni wneud y 
casgliad blynyddol yn Capel Coch at 
Gronfa  Genhadol Chwiorydd Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru.  Gobeithiwn gael y 
cyfan i law erbyn Sul olaf mis Mawrth.   
 
Cewch roi eich cyfraniad i Miss Dilys 
Mai Roberts neu i’r casglyddion a fydd yn 
dod o amgylch fel arfer.  Diolch ymlaen 
llaw am eich cefnogaeth.   
 
Defnyddir yr arian hwn gan Adran y 
Chwiorydd y Presbyteriaid i gefnogi 
gwaith cenhadol o fewn yr enwad a   gwa-
hanol brosiectau cenhadol a dyngarol yma 
yng Nghymru a thramor. 
 

Cymdeithas Deiniolen 
Yn y Gymdeithas Undebol yn Neiniolen 
nos Lun diwethaf cafwyd sgwrs gan Mr 
Alwynne Morris Jones, Bethel, am hanes 
codi Hafod Eryri ar gopa’r Wyddfa. 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir 
Dydd Sul, Mawrth 10: Gwasanaethir 
am 5.00 gan y Parchg Gwynfor Will-
iams, Caernarfon.      
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Mawrth 8: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 10: Gwasanaethir 
yn yr oedfaon am 10.00 a 5.00 o’r gloch 
gan y Gweinidog.  Bydd yr Ysgol Sul am 
11.15 o’r gloch.   
 

CARMEL 
Dydd Llun, Mawrth 4: Dosbarth 
Gwau am 2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Mawrth 8: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 10: Yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg John Lewis 
Jones, Bae Colwyn. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mawrth 7: Bwrlwm am 2.15 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 10: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.    

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

 
Mawrth 10 

5.00 p.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
 

Mawrth 17 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 24 
5.00 p.m. - Y Parchg Cath Williams 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Mawrth 10 

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

 
Mawrth 17 

10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mawrth 24 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Fe gafwyd dyddiau hynod o braf yr 
wythnos ddiwethaf. Roedd dydd 
Mawrth a dydd Mercher yn boethach 
nag a fu erioed ym mis Chwefror yng 
ngwledydd Prydain ers cadw cofnodion 
manwl o dymheredd dyddiol. Doeddem 
ni ddim yn sôn am wanwyn cynnar hyd 
yn oed; roedd fel petai’r haf wedi dod. 
Ers hynny, mae wedi glawio ac wedi 
oeri’n arw ac yn debycach i’r hyn a 
ddisgwyliwn ddiwedd Chwefror a 
dechrau Mawrth.  Ond mae’n dal yn 
fwyn iawn o gymharu â’r un adeg y 
llynedd pan oedd eira dan draed. 
 
Clywais fwy nag un yn dweud y 
byddwn yn ‘talu am y tywydd braf 
yma’ dros yr wythnosau nesaf. Mae 
wedi brafio’n rhy gynnar, meddir, a 
gall tywydd mawr ddod eto cyn i’r  
gaeaf fynd heibio. Cawn weld. Un peth 
sy’n sicr yw ei bod mor anodd darogan 
y tywydd.  Mae hwnnw mor anwadal, 
mor gyfnewidiol, mor annibynadwy, 
mor ansicr.  
 
A hithau’n fis Mawrth, pwy a ŵyr a 
wireddir rhai o’n hen ddywediadau?  
Gan ei bod yn oer a gwlyb ddoe ac  
echdoe gallwn anghofio’r un sy’n 
dweud, ‘Os daw Mawrth i mewn fel 
oenig, allan a fel llew mileinig’. Ond 
beth am eraill fel, ‘Os yn Mawrth y tyf 
y ddôl, gwelir llawnder ar ei ol’; ‘Fel 
bo Mawrth y bydd yr haf’; a ‘Niwl yn 
Mawrth, rhew yn Mai’?  
 
Mor ansefydlog ac ansicr y gall Eglwys 
yr Arglwydd Iesu Grist ymddangos 
hefyd. Pwy a ŵyr beth a ddaw? Pwy a 

ŵyr beth a ddigwydd? Mae eglwysi 
unigol mor wahanol i’w gilydd; rhai yn 
ffynnu ac eraill yn nychu; rhai yn tyfu 
ac eraill yn crebachu; rhai yn codi ac 
eraill yn diflannu. Mae’r gweithgaredd 
hwn yn llwyddo a’r peth acw yn methu 
yn llwyr. Gall Cristnogion unigol fod 
yn frwd un funud ac yn oer y funud 
nesaf, a gall cynulleidfaoedd fod yn 
llawn gobaith un dydd ond yn gwbl 
anobeithiol y diwrnod wedyn.  
 
Beth bynnag a ddywedwn am hyn oll, 
mor dda yw cofio fod Arglwydd y 
tymhorau ac Arglwydd yr Eglwys yn 
ddibynadwy a digyfnewid. Yr un yw 
Duw o ddydd i ddydd ac o oes i oes. 
Nid yw’n gyfnewidiol; nid yw’n an-
sicr; nid yw’n annibynadwy. Y mae’n 
ffyddlon, yn gadarn ac yn gyson. Y 
mae bob amser yn wrandawr ac atebwr 
gweddïau ei bobl.  Y mae bob amser 
yn cynnal ei blant ym mhob math o 
anawsterau a threialon. Beth bynnag 
ein hamgylchiadau, gallwn bwyso ar yr 
Arglwydd a gwybod y bydd yn rhoi 
nerth a gras i ni.  Yn ein holl ofnau a 
phryderon, y mae’r Arglwydd yn graig 
gadarn dan ein traed. Mae wedi cynnal 
a gwarchod ei bobl dros y canrifoedd, 
a gallwn fod yn sicr y bydd yn parhau i 
wneud hynny heddiw ac i’r dyfodol.  
Yr un yw ei gariad o genhedlaeth i 
genhedlaeth, ac fe welir y cariad 
hwnnw yn yr Arglwydd Iesu Grist 
heddiw fel erioed. Nid yw, ac ni fydd y 
cariad hwnnw fyth yn newid nac yn 
darfod. Oherwydd ‘Iesu Grist, yr un 
ydyw ddoe a heddiw ac am 
byth’ (Hebreaid 13:8).  

Cyfnewidiol 
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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 Gweinidog. Nid oes  
Ysgol Sul heddiw. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.   
 
Bydd Oedfa Gwyl Ddewi yn Llanllechid 
am 10.30 o’r gloch ac oedfa yng ngofal y 
Gweinidog am 5.00 o’r gloch.    
 
Nid oes Ysgol Sul heddiw. Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg Emlyn 
Richards, Cemaes.  
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at holl aelodau 
a chyfeillion yr eglwysi sydd heb fod yn 
dda eu hiechyd ar hyn o bryd.  Dymunwn 
wellhad buan i rai sydd yn yr ysbyty.  
Cofiwn am aelodau sydd mewn cartrefi 
nyrsio a chartrefi preswyl, ac am y rhai 
sydd yn llesg ac yn gaeth i’w cartrefi eu 
hunain. 
 
 

Rhowch wybod 
Ym Mhwyllgor yr Ofalaeth yr wythnos 
o’r blaen buom yn ystyried a ddylid ail 
ddechrau cynnwys enwau’r aelodau sydd 
yn yr ysbyty yn Gronyn.  Rhoddwyd y 
gorau i wneud hynny y llynedd oherwydd 
y ddeddf newydd ynghylch diogelu 
gwybodaeth.   
 
Er nad yw enwau cleifion yn cael eu  
cynnwys yn Gronyn erbyn hyn byddwn 
yn falch iawn o gael gwybod gennych 
pwy sydd yn yr ysbyty er mwyn medru 
ymweld â hwy yn enw’r eglwysi.  Felly, 
os gwyddoch am aelodau sydd yn yr    
ysbyty a wnewch chi roi gwybod i’r 
Gweinidog os gwelwch yn dda.  Mae’r 
rhif ffôn i’w weld yn y panel ar ochr 
chwith y dudalen hon. 
 

Bedydd  
Yn yr oedfa yng nghapel Carmel bnawn 
Sul diwethaf, Chwefror 24 bedyddiwyd 
Elis Dafydd Sherlock, mab bychan Dan-
iel Sherlock ac Annwen Jones, 12 Llwyn 
Bedw, Rachub.  Dymunwn bob bendith 
i’r teulu ac edrychwn ymlaen fel eglwys 
at gael rhan ym magwrfa Gristnogol Elis.    

Balm o Salm 
 
‘Gwaeddais ar yr   
ARGLWYDD yn fy  
nghyfyngder, ac atebodd fi. 
“O ARGLWYDD, gwared fi rhag genau 
twyllodrus, a rhag tafod enllibus.” Beth 
a roddir i ti, a beth yn ychwaneg a 
wneir, O dafod enllibus? Saethau llym-
ion rhyfelwr, a marwor eirias! Gwae fi 
fy mod yn ymdeithio yn Mesech, ac yn 
byw ymysg pebyll Cedar. Yn rhy hir y 
bûm yn byw gyda'r rhai sy'n casáu 
heddwch. Yr wyf fi am heddwch, ond 
pan soniaf am hynny, y maent hwy am 
ryfel’ (Salm 120).  

Cydymdeimlo  
Cydymdeimlwn â theulu Mr John Huw 
Hughes, Glyder, Ffordd Capel Coch, 
Llanberis a fu farw yng Nghartref 
Willow Hall, Caernarfon ddydd Mawrth, 
Chwefror 26.   
 
Daeth Mr Hughes i Lanberis gyntaf yn 
Brifathro Ysgol Dolbadarn, a buan iawn 
yr ymgartrefodd yn y pentref. Bu’n 
weithgar gyda sawl cymdeithas a mudiad 
a gwnaeth gyfraniad arbennig i fywyd 
cymdeithasol a diwylliannol Llanberis a’r 
ardal.  
 
Bu’n aelod ffyddlon o’r eglwys yn Capel 
Coch, a gwasanaethodd am flynyddoedd 
fel blaenor ac ysgrifennydd yr eglwys. 
Bu hefyd yn gwasanaethu eglwysi eraill 
y fro trwy arwain oedfaon a phregethu ar 
y Sul.   
 
Ceir teyrnged lawnach yn Gronyn wedi’r 
gwasanaeth angladd cyhoeddus a gaiff ei 
gynnal yn Amlosgfa Bangor am 3.00 o’r 
gloch ddydd Llun, Mawrth 11. 
 
Cydymdeimlwn â’i briod Mattie a’i 
ddwy ferch Carys a Bet a’r teulu cyfan 
yn eu colled. 
 

Cydymdeimlo  
Bu farw Miss Louisa (Louie) Pritchard, 
Llanberis yng Nghartref Cerrig yr Afon, 
Y Felinheli ddydd Iau, Chwefror 28 yn 
95 mlwydd oed. 
 
Roedd Anti Louie yn aelod ffyddlon o 
eglwys Nant Padarn ac o’r gynulleidfa yn 
Capel Coch. Ers dwy flynedd cafodd ofal 
da yng Nghartref Nyrsio Penisarwaun ac 
yn fwy diweddar yng Ngherrig yr Afon. 
Gwn fod ei chyfeillion a’i chymdogion 
yn cydymdeimlo â’i nith Jane a’r teulu 
cyfan yn eu colled.   
 
Ceir teyrnged lawnach iddi hithau wedi’r 
angladd a gynhelir ddydd Mercher, 

Mawrth 13. Bydd gwasanaeth cyhoeddus 
yn Capel Coch ddydd am 1.00 o’r gloch 
ac yn Amlosgfa Bangor am 2.15 o’r 
gloch. 
 

SLAM 
Cafwyd hwyl yn SLAM yn Y Ganolfan 
yn Llanberis bnawn Iau diwethaf.   
Trefnwyd y pnawn gan Susan Williams, 
rhaid diolch iddi am ei holl drefniadau ar 
gyfer y dydd. 
 
Daeth criw da o bobl ifanc o bell ac agos.  
Cafwyd pnawn llawn hwyl o chwaraeon  
a dawnsio, a diolch hefyd i bawb a fu yn 
arwain y gwahanol weithgareddau.   
 
Diolch yn arbennig i Dafydd am arwain y 
chwaraeon ar y funud olaf am fod y sawl 
a oedd i fod i wneud hynny yn sâl. 
 
Cawsom hefyd gwmni tri o bobl ifanc 
sy’n treulio blwyddyn yn gwasanaethu 
gyda’r Bedyddwyr yn Arfon dan gynllun 
‘Tîm i Gymru’. Mae’r cynllun yn gyfle i 
Gristnogion ifanc roi blwyddyn i brofi a 
datblygu doniau a chefnogi cenhadaeth 

yr eglwysi. Daw Eleri Alter o Gastell-
Nedd, Hannah Smethurst o Lanelli, a 
Gruffudd Jenkins o Lwynhendy.  Diolch 
iddynt am eu help. Roeddent yn mynd ar 
eu hunion o Lanberis i fod yn swyddog-
ion ar y cwrs Ieuenctid yng Ngholeg y 
Bala o ddydd Gwener tan amser cinio 
heddiw. 
 

Penblwydd hapus 
Bydd Mrs Jennie Wyn Jones, Dwyfor, 
Nant Peris, sydd ym Mhlas Pengwaith, 
Llanberis ar hyn o bryd, yn dathlu ei 
phen blwydd yn 90 oed ddydd Gwener, 
Mawrth 8.  Dymuniadau gorau, a Phen 
Blwydd Hapus i chi. 
 

CIC  
Bydd CIC yn Capel Coch nos Wener, 
Mawrth 8.  Roedd yn braf gweld Andrew 
wedi dod i’n gweld y tro diwethaf.  


