
Cafwyd bore tebyg yn Llanberis yn yr 
hydref ac yng Nghaeathro yr wythnos 
ddiwethaf a gobeithiwn a gweddiwn am 
fore da yn Neiniolen hefyd. Bydd sesiwn 
tebyg yn Waufawr yn fuan.  
 
Bydd angen i oedolion ddod efo’r plant 
i’r cyfarfod hwn. Gall rhieni neu daid 
neu nain ddod efo’r plant wrth gwrs. 
 
Rhowch wybod i deuluoedd am y bore 
hwn os gwelwch yn dda.   Y gobaith yw y 
bydd yn ddechrau cenhadaeth newydd yn 
Neiniolen. 
 

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. 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Mawrth 24: Gwasanaethir 
am 5.00 gan y Parchg Cath Williams.       
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Mawrth 22: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 24: Cynhelir  yr  
Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch.  Bydd 
hon yn Oedfa Fedydd hefyd.    
 

CARMEL 
Dydd Llun, Mawrth 18: Dosbarth 
Geau am 2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Mawrth 22: Dwylo Prysur 
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 24: Yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mawrth 21: Bwrlwm am 
2.15 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 24: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch.  Cynhelir oedfa 
arbennig am 2.00 o’r gloch ar gyfer yr 
aelodau a chyfeillion a theuluoedd yr 
Ysgol Sul ar thema Apêl Madagsacar 
Undeb yr Annibynwyr.     

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

 
Mawrth 24 

5.00 p.m. - Y Parchg Cath Williams 
 

Mawrth 31 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor 
  Williams 
 

Ebrill 7 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Mawrth 24 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mawrth 31 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 
Ebrill 7 

10.00 a.m. - Y Parchg Glenys Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Ddydd Gwener, fe’n brawychwyd ni 
unwaith yn rhagor gan ddrygioni dyn. 
Lladdwyd 50 o bobl yn Christchurch, 
Seland Newydd.  Saethwyd hwy mewn 
dau fosg yn ystod eu hamser gweddi, a 
gadawyd degau eraill wedi eu hanafu. 
Ac fel petai ymosod ar addolwyr a’u 
lladd ddim yn ddigon dychrynllyd 
mae’n debyg i’r llofrudd hwn ffilmio’r 
cyfan a llwyddo i’w ddangos ‘yn fyw’ 
ar Facebook. Mae’n wirioneddol anodd 
amgyffred dyfnder llygredigaeth y 
ddynoliaeth ar adegau.  Ac roedd dydd 
Gwener yn un o’r adegau hynny.   
 
Roedd Jacinda Ardern yn enw dieithr i 
mi cyn dydd Gwener. Ond oherwydd ei 
hymateb diffuant a chlodwiw a chywir 
i’r hyn a ddigwyddodd ym Mosg Al 
Noor ac yna ym Mosg Linwood mae’r 
byd bellach yn gwybod mai’r wraig 
hon yw Prif Weinidog Seland Newydd. 
Wrth gondemnio’r ymosodiad, meddai 
Jacinda Ardern ‘Mae llawer o’r bobl a 
ddioddefodd yn perthyn i’n cymunedau 
o fewnfudwyr.  Seland Newydd yw eu 
cartref. Ni ydyn nhw.’ Wrth ddweud 
hynny roedd hi’n datgan bod y bobl 
hyn, o ble bynnag yn y byd yr oeddent 
yn hanu, yn rhan o gymdeithas Seland 
Newydd. Ond roedd hi hefyd yn datgan 
ei bod hi a hwythau gyda’i gilydd yn 
rhan o’r un ddynoliaeth.   
 
Mae Jacinda Ardern yn sylweddoli fod 
yna bethau sy’n gwahaniaethu pobl 
oddi wrth ei gilydd.  Mae’n deall mai 
un o’r pethau hynny yw crefydd. 
Mae’n gwybod mai lleiafrif bychan 
(oddeutu 1.1%) o boblogaeth ei gwlad 

sy’n Fwslemiaid. Ond mae’n cydnabod 
hefyd nad yw’r gwahaniaethau hyn yn 
lleihau’r cwlwm sydd rhwng pobl a’i 
gilydd o fewn y ddynoliaeth.  Ac o 
fewn y ddynoliaeth honno ‘ni ydyn 
nhw, a nhw ydyn ni’. Oherwydd un 
ddynoliaeth ydym sy’n anadlu’r un 
awyr, yn troedio’r un ddaear, ac yn 
meddu’r un hawl ar fywyd o barch ac 
anrhydedd a rhyddid.  Nid oes neb yn 
well na’i gilydd; nid oes gan yr un 
garfan na’r un genedl fwy o hawl i fyw 
nag unrhyw garfan neu genedl arall; ac 
nid oes gan neb hawl i warafun i eraill 
arddel unrhyw gredo neu grefydd.  Y 
mae’r rhyddid i arfer ein diwylliant a’n 
hiaith a’n crefydd a’n ffordd o fyw yn 
greiddiol i gymdeithas wâr a hyd yn 
oed i’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn 
bobl.  
 
Do, fe’n brawychwyd gan yr hyn a 
ddigwyddodd yn Christchurch. Ac fe’n 
brawychwyd gan barodrwydd rhai o 
bapurau newydd gwledydd Prydain 
(ymysg eraill ar draws y byd mae’n 
debyg) i gyhoeddi ar eu gwefannau 
ddydd Gwener nid yn unig ran o’r 
ffilm o’r ymosodiad ond hefyd ran, os 
nad y cyfan, o ‘ddatganiad dieflig a 
gwenwynllyd’ a osodwyd ar y we gan 
y dyn a oedd yn gyfrifol amdano. Nid 
yw’r ymosodiadau hyn yn digwydd 
mewn gwagle, ac y mae’n sicr fod a 
wnelo’r pethau hyll ac annynol a 
ddywedir ar ein cyfryngau torfol â hwy 
mewn rhyw ffordd. Gweddïwn dros 
bawb a ddioddefodd yn Christchurch, 
ac yn arbennig y rhai sy’n galaru am 
anwyliaid na all weddio mwy.  

Christchurch 

Gronyn 
Rhif 791 
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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 Dr Huw Tegid Roberts, 
Llangefni. 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 a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Dewi T Morris, 
Porthmadog.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg Dafydd Wyn  
Wiliam, Bodedern.   
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at holl aelodau 
a chyfeillion yr eglwysi sydd heb fod yn 
dda eu hiechyd ar hyn o bryd.  Mae mwy 
nag un wedi bod yn yr ysbyty yn ystod yr 
wythnos ddiwethaf, a gobeithiwn eu bod 
rywfaint yn well erbyn hyn.  Daliwn i 
gofio am deuluoedd sydd mewn galar o 

golli anwyliaid. Gweddiwn drobawb 
sydd yn yr ysbyty neu’n aros i fynd i’r 
ysbyty am lawdriniaeth. Dymunwn bob 
bendith a gwellhad buan i chi.  
 

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. 
 

Balm o Salm 
 

‘Yr oeddwn yn llawen pan 
ddywedasant wrthyf, 
“Gadewch inni fynd i 
dŷ'r ARGLWYDD.” Y mae ein traed 
bellach yn sefyll o fewn dy byrth, O 
Jerwsalem. Adeiladwyd Jerwsalem yn 
ddinas lle'r unir y bobl â'i gilydd. Yno yr 
esgyn y llwythau, llwythau'r ARGLWYDD, 
fel y gorchmynnwyd i Israel, i roi diolch 
i enw'r ARGLWYDD. Yno y gosodwyd 
gorseddfeinciau barn, gorseddfeinciau 
tŷ Dafydd.  Gweddïwch am heddwch i 
Jerwsalem, “Bydded llwyddiant i'r rhai 
sy'n dy garu; 7bydded heddwch o fewn 
dy furiau, a diogelwch o fewn dy geyr-
ydd.” Er mwyn fy nghydnabod a'm  
cyfeillion, dywedaf, “Bydded heddwch i 
ti.” Er mwyn tŷ yr ARGLWYDD ein 
Duw, ceisiaf ddaioni i ti’ (Salm 122).  

Te Bach 
Bydd y Te Bach misol yn cael ei gynnal 
yn Festri Carmel, Llanllechid am 2.30 o’r 
gloch ddydd Llun, Mawrth 25.  Bydd yr 
arian a godir yn cael ei drosglwyddo i 
Morgan Hughes sy’n disgwyl trawsblan-
iad iau am yr eildro.  Dymunwn yn dda i 
Morgan a’i deulu, gan obeithio y caiff y 
driniaeth cyn gynted â phosib ac y bydd 
yn cryfhau ac yn gwella yn fuan. Croeso 
cynnes i bawb. 
 

Noson goffi  
Cynhelir Noson Goffi i godi arian at   
Apel Madagascar Undeb yr Annibynwyr 
yn y festri nos Fercher, Mawrth 27.     
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr John Hugh  
Hughes, Glyder, Ffordd Capel Coch, 
Llanberis ddydd Llun diwethaf, Mawrth 
11.  Cafwyd gwasanaeth i’r teulu yn ei 
gartref ac oedfa gyhoeddus yn Amlosgfa 
Bangor dan arweiniad y Gweinidog.  Mr 
Norman Closs Parry a gyflwynodd y 
deyrnged i Mr Hughes, a Mrs Bethan 
Holding oedd yr organydd. 
 
Bu farw Mr Hughes yng Nghartref 
Willow Hall yng Nghaernarfon ar 
Chwefror 26, yn 86 mlwydd oed. Bu’n 
aelod ffyddlon yn Capel Coch ers     
blynyddoedd gan wasanaethu fel blaenor 
ac Ysgrifennydd yr eglwys.  Bu’n arwain 
oedfaon yn rheolaidd yn Capel Coch, a 
bu hefyd yn gwasanaethu eglwysi eraill 
yr ardal trwy gynnal oedfaon a phregethu 
a gwerthfawrogwyd ei wasanaeth yn yr 
holl eglwysi y bu’n ymweld â hwy.  
 
Daeth Mr Hughes i Lanberis yn Brifathro 
Ysgol Dolbadarn, ac erbyn iddo ymddeol 
yn gynnar yr oedd wedi hen gartrefu yn y 
pentref.  Bu’n weithgar o fewn sawl 
mudiad a chymdeithas, yn cynnwys 
Cronfa R H Owen a Chlwb Eryri.  
Cydymdeimlwn â’i briod Mattie a’i 
ferched Carys a Bet a’r teulu cyfan.    

Angladd 
Cynhaliwyd gwasanaeth angladd Miss 
Louie Pritchard, a fu farw yn 95 mlwydd 
oed yng Nghartref Cerrig y Afon, Y   
Felinheli, Chwefror 28, yn Capel Coch ac 
Amlosgfa Bangor ddydd Mercher, 
Mawrth 13 dan arweiniad y Gweinidog.  
Mrs Bethan Holding oedd yr organydd.  
 
Anti Louie oedd yr olaf o’i chenhedlaeth 
yn nheulu Central Garage, Llanberis. Yr 
oedd yn fodryb a hen fodryb garedig i ni 
ei theulu. Roedd yn aelod o eglwys Nant 
Padarn, a bu’n mynychu’r oedfaon yn 
ffyddlon yn Capel Coch hefyd ers i’r 
ddwy eglwys gydaddoli yno. Yn ifanc, fe 
ddechreuodd nyrsio, ond daeth adref yn 
fuan, i ofalu am ei mam i ddechrau, ond 
tros y blynyddoedd rhoddodd ofal mawr i 
fwy nag un o’i brodyr a chwiorydd. Bu’n 
gofalu’n dyner am Yncl Thomas am dros 
chwarter canrif.  
 
Yr oedd yn wraig annwyl iawn, ac nid 
oedd dim yn well ganddi na sgwrs a 
chwmni ffrindiau a theulu. Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, wedi i’r holl ofal 
ddod i ben, cafodd fwy o ryddid. Roedd 
yn mwynhau dod i’r Gymdeithas        
Undebol a’r boreau coffi a’r ffeiriau codi 
arian yn y capel, a mynd am dro a siopa 
gyda chyfeillion.  Ar ein rhan fel teulu, 
diolch yn fawr iawn i’r cyfeillion a fu 
mor ffyddlon iddi yng nghartrefi Nyrsio 
Penisarwaun a Cherig yr Afon dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf.   
 

  Dydd Gweddi 
Swm y casgliad yn Oedfa Dydd Gweddi 
Merched y Byd yn Neiniolen nos Wener, 
Mawrth 1 oedd £50. 
 

Crefft, Cân a Stori 
Mae Cynllun Efe wedi trefnu bore Crefft, 
Cân a Stori i blant oed cynradd yn Nhy 
Elidir yn Neiniolen fore Sadwrn, Ebrill 6, 
rhwng 10.30 a 12.30 o’r gloch. 
 


