
Swper y Gymdeithas 
Cynhelir Swper Cymdeithas Llanberis 
yng Nghlwb Golff Caernarfon nos 
Fawrth, Ebrill 2. Y wraig wâdd fydd Mrs 
Nia Lloyd Jones. 
 

Rhowch wybod 
Er na roddir enwau cleifion 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. 
 

Cyfarfod Chwarter  
Cynhelir Cyfarfod  Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng Nghapel Emaus,  
Bangor am 7.00 o’r gloch nos Fercher, 
Ebrill 10. 
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sadwrn, Ebrill 6: Cynllun Efe yn 
cynnal Bore Crefft, Cân a Stori i blant oed 

cynradd yn Nhŷ Elidir rhwng 10.30 a 
12.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Ebrill 7: Gwasanaethir am 
3.30 gan y Gweinidog.   

 
CAPEL COCH A REHOBOTH, 

A NANT PADARN 
Nos Fawrth, Ebrill 2: Cynhelir  Swper  
y Gymdeithas Undebol yng Nghlwb 
Golff Caernarfon. 
Nos Wener, Ebrill 5: CIC am 7.00 o’r 
gloch. 
Dydd Sul, Ebrill 7: Gwasanaethir am 
10.00 o’r gloch gan y Parchg Glenys  
Jones, Pwllheli.  Bydd yr Ysgol Sul am 
11.15 o’r gloch.      
 

CARMEL 
Dydd Llun, Ebrill 1: Dosbarth Gwau 
am 2.00 o’r gloch.   
Nos Wener, Ebrill 5: Dwylo Prysur am 
6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ebrill 7: Yr Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Ebrill 4: Bwrlwm am 2.15 
o’r gloch.   
Dydd Sul, Ebrill 7: Bydd yr Ysgol Sul 
am 10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir am 
2.00 o’r gloch gan Mr Glyn Williams, 
Llandudno.     

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Ebrill 7 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 14 (Sul y Blodau) 
5.00 p.m. –Y Parchg Huw Pritchard 
 

Ebrill 21 (Sul y Pasg) 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Ebrill 7 

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

Ebrill 14 (Sul y Blodau) 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 21 (Sul y Pasg) 
10.00 a.m. - Mr Robert Morris 

Maddeuwch nodyn personol heddiw 
gan ei bod yn ddeugain mlynedd ers i 
mi gychwyn fy ngweinidogaeth ym 
Mhen Llŷn. Cefais fy ordeinio yn 
Abersoch ar Fawrth 29ain, 1979,  a 
dydd Sul, Ebrill 1af oedd y diwrnod 
cychwyn swyddogol yn yr Ofalaeth.  
Erbyn heno, felly, bydd union ddeugain 
mlynedd ers y diwrnod hwnnw.  
 
Do, mi ddechreuais fy ngweinidogaeth 
ar ddiwrnod Ffŵl Ebrill. Ac rwy’n dal i 
feddwl ei fod cystal ag unrhyw ddydd  i 
wneud hynny gan na fedraf wadu mai’r 
hyn a fûm ers hynny, ar un ystyr ac yng 
ngolwg llawer, yw ffŵl sy’n cyhoeddi 
ffolineb.  Ond nid fi yn unig, wrth 
gwrs; dyna’r gwir am bob gweinidog i 
Iesu Grist heddiw fel erioed.  
 
Mae’r Apostol Paul yn ein helpu i 
ddeall hynny pan ddywed, ‘Oblegid y 
gair am groes, ffolineb yw i’r rhai sydd 
ar lwybr colledigaeth’ (1 Corinthiaid 
1:18).  Y ‘gair am y groes’ yw’r neges 
am Grist yn marw dros bechaduriaid ar 
Galfaria; y newydd da bod maddeuant 
a bywyd i bawb sy’n ymddiried yn Iesu 
a’r hyn a wnaeth drosom ar y groes 
honno; y cyhoeddiad nad oes obaith i 
neb gerbron Duw oni bai ei fod yn 
pwyso ar yr Un a fu farw ac a ddaeth 
yn ôl yn fyw o’r bedd.  I Paul, dyma’r 
neges fwyaf oll: ‘I ni sydd ar lwybr 
iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw’. 
Dyna pam, wedi iddo ei chofleidio, y 
cysegrodd Paul ei holl fywyd a’i holl 
egni i’w chyhoeddi. Ond gwyddai er 
hynny mai ynfydrwydd oedd y neges 
hon yng ngolwg y bobl nad oedd yn ei 

chredu.  Ynfydrwydd yw hi o hyd yng 
ngolwg y rhai nad ydynt yn ei chredu, 
ac fe glywn bobl heddiw’ mynnu mai 
diystyr, annealladwy ac amherthnasol 
yw pob sôn am groes a marwolaeth 
Crist dros eich pechod chi a minnau.   
 
Ond am ei fod yn gwbl sicr mai gwir 
oedd yr Efengyl, bu Paul yn fodlon i’w 
roi ei hun yn llwyr i’w gwasanaethu, er 
i hynny ddod â llawer o ofid iddo. 
‘Hyd yr awr hon y mae arnom newyn a 
syched, yr ydym yn noeth, yn cael ein 
cernodio, yn ddigartref, yn blino gan 
lafur ein dwylo ein hunain’ (1 Cor. 
4:10).  Dioddefodd Paul lawer am ei 
fod yn mynnu cyhoeddi’r Efengyl; ac 
roedd hynny yn ei wneud yn ffôl yng 
ngolwg y byd: ‘Ni yn ffyliaid er mwyn 
Crist ... Ni yn wan ... ninnau heb ddim 
parch’ (1 Cor. 4:9). Pobl i’w dirmygu 
oedd Paul a’i debyg am iddynt wneud 
rhywbeth a gyfrifid yn ffolineb yn sail 
i’w holl fywyd. 
 
Nid yr Apostol Paul wyf fi, a thros y 
deugain mlynedd diwethaf diolch na 
phrofais y dioddefiadau a ddaeth i’w 
ran ef.  Rwy’n ddiolchgar na fu raid i 
mi wynebu gwrthwynebiad mawr, ond 
yn gobeithio’r un pryd na fu hynny am 
na lwyddais i gyflwyno’r neges am 
Grist a’i groes yn eglur. Ond rwy’n 
deall, er hynny, mai’r hyn wyf a’r hyn 
a fûm yn aml yng ngolwg y byd yw 
ffŵl yn cyhoeddi ffolineb. Rwy’n fwy 
na bodlon ar hynny; a thrwy ras  Duw 
mi arhosaf, os byw ac iach, yn un o’r 
‘ffyliaid er mwyn Crist’, beth bynnag a 
ddywed neb amdanaf fi na’r Efengyl. 

Ffŵl er mwyn Crist 
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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 Mr Dafydd Iwan.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams.       
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch a gwasanaethir yn yr   
oedfa am 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Gwynfor Williams   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg Dafydd Llyd 
Hughes. 
 

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.   
 

Cydymdeimlo 
Bu farw Mrs Buddug Hughes, 22 Ffordd 
Carneddi, Bethesda yng Nghartref Cerrig 
Yr Afon, Y Felinheli, yn 91 mlwydd oed, 
ddydd Llun diwethaf, Mawrth 25. 
 
Cydymdeimlwn â Gerallt, Catrin a 
Manon, a Gwyn, Eva, Rebecca a David 
yn eu colled. 
 
Roedd Mrs Hughes yn aelod ffyddlon o’r 
eglwys yng nghapel Carmel, Llanllechid 
ac yn wraig arbennig iawn yn ei gofal am 
ei theulu a’i chymwynasgarwch at eraill.  
Roedd yn gymeriad cadarn a theyrngar a 
hwyliog, a braf bob amser oedd bod yn ei 
chwmni,   
 
Cynhelir gwasanaetth angladd yng 
Ngharmel am 11.00 o’r gloch fore fory, 
dydd Llun, Ebrill 1.  Bydd gwasanaeth 
yn dilyn yn yr Amlosgfa ym Mangor am 
12.00 o’r gloch.  Ceir teyrnged lawnach 
iddi yn Gronyn yr wythnos nesaf. 
 

Noson goffi Talybont 
Cynhaliwyd Noson Goffi yn festri Capel 
Bethlehem, Talybont nos Fercher er budd 
Apêl Madagascar Undeb yr Annibynwyr.  
 

Balm o Salm 
‘Oni bai i'r ARGLWYDD fod 
o'n tu – dyweded Israel 
hynny – oni bai 
i'r ARGLWYDD fod o'n tu pan gododd 
rhai yn ein herbyn, byddent wedi'n 
llyncu'n fyw wrth i'w llid losgi tuag 
atom;  byddai'r dyfroedd wedi'n cario 
ymaith a'r llif wedi mynd dros ein pen-
nau; ie, drosom yr âi dygyfor y tonnau. 
Bendigedig fyddo'r ARGLWYDD am 
iddo beidio â'n rhoi yn ysglyfaeth i'w 
dannedd. Yr ydym wedi dianc fel ader-
yn o fagl yr heliwr; torrodd y fagl, yr 
ydym ninnau'n rhydd. Ein cymorth sydd 
yn enw'r ARGLWYDD, creawdwr   
nefoedd a daear’ (Salm 124).  

Diolch am bob cefnogaeth, a diolch i 
bawb a fu’n paratoi ar gyfer y noson. 
 

 Te Bach 
Rhoddwyd yr arian o’r Te Bach misol yn 
Festri Carmel ddydd Llun diwethaf i  
Gronfa Morgan Hughes, Tregarth.   
 
Diolch yn fawr am bob cefnogaeth a 
phob dymuniad da i Morgan. 
 

Bedydd 
Yn ystod yr Oedfa Deulu yn Capel Coch 
fore Sul diwethaf, Mawrth 24, 
bedyddiwyd Ena Llŷn Jones, merch fach 
Jason a Lois Jones, 30 Stryd Goodman, 
Llanberis. Roedd yn braf cael croesawu 
aelodau eu teuluoedd i’r oedfa i ymuno 
â’r aelodau a phlant yr Ysgol Sul Diolch 
yn fawr i Susan am ei help efo’r oedfa 
unwaith eto.  Roedd wedi paratoi gwaith 
crefft i’r criw mawr o blant ei wenud yn 
ystod y bregeth, ac roedd yn addas iawn 
ei bod yn gweddio dros y teulu ar ôl y 
bedydd gan fod Jason a hithau yn gefnder 
a chyfnither.  Dymunwn bob bendith i 
Jason a Lois, ac edrychwn ymlaen fel 
eglwys at gael parhau i’w helpu i roi i 
Ena a Greta ei chwaer fawr fagwrfa  
Gristnogol.  Mae’n braf dweud fod Lois 
yn un o’r criw o famau sy’n cynnal yr 
Ysgol Sul yn Capel Coch erbyn hyn. 
 
 

Cymdeithas Deiniolen 
Yng Nghymdeithas Deiniolen yn Nhŷ 
Elidir nos Lun ddiwethaf cafwyd sgwrs 
gan Mr Rhys Jones, Waunfawr am ‘Y 
Gog’.  
 
Nos Lun, Ebrill 29 bydd Swper 
Blynyddol y Gymdeithas yng Nghlwb 
Golff Caernarfon.  
 
Diolch yn fawr am gefnogaeth pawb yn 
ystod y flwyddyn, a diolch yn arbennig i 
Glyn Gruffudd am ei holl waith trefnu. 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener 
nesaf yma, Ebrill 5, am 7.00 o’r gloch. 
 

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   
gwahanol brosiectau cenhadol a dyngarol 
yma yng Nghymru a thramor. 
 

Crefft, Cân a Stori 
Deiniolen 

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


