
Swper Cymdeithas 
 Deiniolen 

Nos Lun, Ebrill 29 bydd Swper 
Blynyddol Cymdeithas Deiniolen yng 
Nghlwb Golff Caernarfon.  
 

Casgliad y Genhadaeth 
Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at y 
casgliad yn Capel Coch at Gronfa  Gen-
hadol Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru.  Cafwyd cyfanswm o £106.   
 

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. 
 

Ysgolion Sul 
Ni fydd Ysgol Sul yn Capel Coch ddydd 
Sul, Ebrill 14 a dydd Sul, Ebrill 21. 
 
Ni fydd Ysgol Sul yng Nghapel Carmel 
ddydd Sul, Ebrill 21 a dydd Sul, Ebrill 28. 
 
Ni fydd Ysgol Sul yn Nhalybont ddydd 
Sul Ebrill 14, 21 a 28.. 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Sul y Blodau, Ebrill 14: Gwasanaethir   
am 5.00 gan y Parchg Huw  Pritchard.   
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Lun, Ebrill 8: Cynhelir Swper y 
Gymdeithas Undebol yng Nghlwb Golff 
Caernarfon. 
Dydd Mawrth, Ebrill 9: Bore Coffi er  
budd Cronfa Adnoddau’r Capel rhwng 
10.45 a 12.00 o’r gloch. 
Sul y Blodau, Ebrill 14: Gwasanaethir  
am 10.00 a 5.00 gan y Gweinidog.  Ni 
fydd Ysgol Sul.      
 

CARMEL 
Nos Wener, Ebrill 12: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Sul y Blodau, Ebrill 14: Yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Ddr Dafydd 
Wyn Wiliam.  
Dydd Llun, Ebrill 15: Te Bach, a’r elw 
at Gronfa Ela Hughes, Carneddi rhwng 
2.30 a 4.00 o’r gloch. 
 

BETHLEHEM 
Sul y Blodau, Ebrill 14: Ni fydd Ysgol 
Sul.  Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan 
y Gweinidog.     

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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

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

Ebrill 28 
5.00 p.m. - Y Parchg Gwyndaf Jones 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Ebrill 14 (Sul y Blodau) 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 
DIM YSGOL SUL 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

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

Ebrill 28 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Y Grand National; y Ras Rwyfo;    
rownd gyn-derfynol y Cwpan F.A.; a 
dechrau’r tymor criced: penwythnos 
difyr i bawb sy’n hoff o chwaraeon. 
Nid pawb sy’n gwirioni’r un fath er 
hynny, a bydd llawer wedi cael llond 
bol o’r cyfan mewn dim o dro.  A bod 
yn onest mi fedrwn innau wneud heb 
ddeiet o rasio ceffylau a rhwyfo a 
chriced.  Ond llond bol ar bêl droed?  
Ydi hynny’n bosibl?  Ydi wrth gwrs; a 
hynny nid yn ôl pobl sy’n casau pêl 
droed ond yn ôl a glywais gan ddau 
chwaraewr proffesiynol yn ddiweddar.   
 
Cyn-chwaraewr Arsenal, Blackburn a 
Tottenham a chwaraeodd saith gêm 
dros Loegr yw David Bentley.  Cafodd 
yrfa lwyddiannus cyn ymddeol yn 29 
mlwydd oed, nid oherwydd ei fod wedi 
ei anafu (fel y rhelyw o beldroedwyr 
sy’n ymddeol yn eu hugeiniau) ond am 
iddo ‘syrthio allan o gariad â phêl 
droed’.  Fe’i clywais ar y radio y dydd 
o’r blaen yn trafod diflastod yr holl 
bwyslais ar arian a’r straen a achosir 
gan yr holl bethau a ddywedir erbyn 
hyn ar y cyfryngau cymdeithasol. Er 
lles ei iechyd meddwl penderfynodd 
bum mlynedd yn ôl mai gwell fyddai 
cefnu ar bêl droed a mwynhau bywyd 
‘normal’ a theuluol. 
 
Y mae yna bethau pwysicach na phêl 
droed, fel y gŵyr David Bentley yn 
dda. I’r Cristion, yr Efengyl a’r Ffydd 
yw dau o’r pethau hynny yn ogystal â’r 
bodlonrwydd a’r bywyd teuluol yr 
oedd David Bentley yn sôn amdanynt.  
Eilbeth annheilwng iawn i’n cariad at 

Iesu Grist yw ein holl ymlyniad wrth 
unrhyw glwb neu dîm pêl droed, neu 
unrhyw chwaraeon arall.   
 
Aelod o dîm presennol Tottenham yw 
Danny Rose. Mae’n gyfnod cyffrous 
i’r gŵr 28 mlwydd oed, ac yntau’n 
chwarae dros Loegr a newydd symud 
gyda’i glwb i stadiwm gwerth biliwn o 
bunnoedd. Ond yn anterth ei yrfa, ac 
yntau’n ennill ffortiwn ac yn eilun i 
filoedd, mae Danny Rose yn dyheu am 
y dydd y daw’r yrfa honno i ben. Nid 
wedi diflasu ar y gêm y mae, ond wedi 
ei ddigalonni gan sylwadau hiliol a 
wnaed amdano a’i gyd-chwaraewyr 
croenddu yn ystod  gêm ddiweddar 
Lloegr ym Montenegro yn ogystal â 
gemau clwb rheolaidd gartref yn 
Lloegr.   
 
Mae’r hiliaeth a geir ar gaeau pêl 
droed i’w weld mewn mannau eraill yn 
ein cymdeithas. Mae’n gywilyddus ac 
annerbyniol ble bynnag y’i ceir; ac ni 
ddylai Danny Rose na neb arall gael ei 
sarhau oherwydd lliw ei groen, ar gae 
pêl droed nac yn unman arall. Diolch 
am hynny, mae pobl wâr yn ffieiddio’r 
hiliaeth hyll hon, ac yn benderfynol o 
geisio’i dileu. Mae’r Ffydd Gristnogol 
yn ein gorfodi ni sy’n ei harddel i 
wneud popeth posibl er sicrhau parch 
at bob gŵr a gwraig, beth bynnag eu 
cefndir a’u hil a’u lliw. Boed i Dduw 
argyhoeddi’r rhai sy’n euog o hiliaeth 
o bechod eu ffyrdd. A boed iddo hefyd 
gysuro’r rhai sy’n dioddef, a’u cadw 
rhag y fath gasineb, a’u sicrhau o’u 
gwir werth yn ei olwg Ef. 

David a Danny 

Gronyn 
Rhif 794 
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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 Parchg Glenys Jones, 
Pwllheli.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.        
 
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 Gweinidog  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan Mr D. Glyn Williams, 
Llandudno. 
 

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 
wythnosau diwethaf, a gobeithiwn eu bod 
rywfaint yn well erbyn hyn.  Gweddiwn 
dros ein gilydd gan ddeisyf bendith Duw 
arnom bob dydd. 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Buddug 
Hughes, 22 Ffordd Carneddi, Bethesda 
ddydd Llun diwethaf, Ebrill 1.  Cafwyd 
gwasanaeth i’r teulu yng nghartref ei mab 
Gerallt cyn yr oedfaon cyhoeddus yng 
Nghapel Carmel ac Amlosgfa Bangor 
dan arweiniad y Gweinidog. Cymerwyd 
rhan yn y Capel gan y Parchg Geraint 
Hughes; a Mrs Helen Williams oedd yr 
organydd.   
 
Bu farw Mrs Hughes yng Nghartref 
Cerrig Yr Afon, Y Felinheli, yn 91 
mlwydd oed, ddydd Llun, Mawrth 25. 
Cawsai ei gen a’i magu yn Ffordd      
Carneddi, ac yno yr ymgartrefodd hi a’i 
phriod Shon a magu dau o feibion. Bu’n 
hynod o ofalus o’i theulu gan gyfuno ei 
swydd mewn fferyllfa ym Methesda a 
darparu cartref ardderchog.  Gofalodd am 
ei mam a’i phriod at ddiwedd eu hoes, a 
bu’n hynod o gefnogol i’w meibion 
Gwyn a Gerallt ar hyd y blynyddoedd. Yr 
oedd ei chariad at ei wyresau Rebbeca a 
Manon yn amlwg, ac nid oedd dim yn 
ormod iddi i’w wneud drostynt.  Yr oedd 
yn wraig ddoeth a deallus, caredig a 
chymwynasgar, hwyliog ac annwyl.   Yn 

Balm o Salm 
‘Y mae'r rhai sy'n ymddiried 
yn yr ARGLWYDD fel 
Mynydd Seion, na ellir ei 
symud, ond sy'n aros hyd byth. Fel y 
mae'r mynyddoedd o amgylch Jerwsal-
em, felly y mae'r ARGLWYDD o am-
gylch ei bobl yn awr a hyd byth. Ni 
chaiff teyrnwialen y drygionus orffwys 
ar y tir sy'n rhan i'r rhai cyfiawn, rhag i'r 
cyfiawn estyn eu llaw at anghyfiawnder. 
Gwna ddaioni, O ARGLWYDD, i'r rhai 
da ac i'r rhai uniawn o galon. Ond am y 
rhai sy'n gwyro i'w ffyrdd troellog, 
bydded i'r ARGLWYDD eu dinistrio 
gyda'r gwneuthurwyr drygioni. Bydded 
heddwch ar Israel!’ (Salm 125).  

hen nain hefyd, roedd yn falch iawn o 
Llinos ac Angharad. 
 
Bu’n ffyddlon i’r oedfaon yng Nghapel 
Carmel, a chyn hynny yng nghapeli     
Salem a Bethesda.  Llwyddodd i ddod i 
ambell oedfa hyd yn oed yn ei llesgedd 
yng nghyfnod cynnar fy ngweinidogaeth 
i yng Ngharmel.  Cafodd ofal ardderchog 
gartref gan ei theulu.  Ac  thros y 
misoedd diwethaf cafodd ofal da yng 
nghartrefi nyrsio Penisarwaun a Cherrig 
yr Afon.   
 
Cydymdeimlwn â Gerallt, Catrin a 
Manon, a Gwyn, Eva, Rebecca a David 
yn eu colled. 
 

 Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Susan Williams, 
gweithiwr Cynllun Efe a’r teulu yn eu 
profedigaeth o golli ei brawd Michael yn 
Nefyn nos Fawrth ddiwethaf.  Roedd 
Michael wedi bod yn wael ers sawl 
blwyddyn.  Anfonwn ein cofion at Susan 
ac Emyr, ac at ei mam a’r teulu cyfan yn 
eu colled fawr.  Gweddiwn y bydd Susan 
a’i theulu yn profi nerth a chynhaliaeth 
Duw yn y dyddiau anodd a phoenus hyn. 
 
Yn naturiol, bydd Susan yn cael amser 
o’i gwaith, ac yr ydym wedi gohirio pob 
cyfarfod iddi am y tro, yn cynnwys y 
Bore Crefft, Cân a Stori a oedd i fod yn 
Neiniolen ddoe a Phwyllgor Efe bnawn 
Mawrth a’r holl ymweliadau a drefnwyd 
i’r ysgolion cyn y Pasg. 
 

  Te Bach 
Cynhelir Te Bach misol nesaf Carmel 
Llanllechid ddydd Llun, Ebrill 15 rhwng 
2.30 a 4.00 o’r gloch. Bydd yr arian a 
gesglir y tro hwn yn cael ei roi i Gronfa  
Ela Hughes, Carneddi, un o blant Ysgol 
Sul Carmel, sy’n wynebu triniaeth yn Yr 
Almaen. Dymunwn yn gorau i Ela a’i 
theulu. Croeso cynnes i bawb i’r Te Bach 
hwn . 

Cyfarfod Chwarter  
Cynhelir Cyfarfod  Chwarter Annibyn-
wyr Gogledd Arfon yng Nghapel Emaus,  
Bangor am 7.00 o’r gloch nos Fercher, 
Ebrill 10. Rhoddir sylw i drafodaethau 
Cyngor yr Undeb a gynhaliwyd y mis 
diwethaf yng Ngregynnog. 
 

Swper Cymdeithas 
Llanberis 

Cynhelir Swper Cymdeithas Llanberis 
yng Nghlwb Golff Caernarfon nos yfory, 
nos Lun, Ebrill 8. Y wraig wâdd fydd 
Mrs Nia Lloyd Jones. 
 

Priodas 
Dymunwn yn dda i Andrew Settatree, 
cyn-weithiwr Cynllun Efe, a fydd yn 
priodi ddydd Sadwrn nesaf, Ebrill 13.  
Bydd Andrew a Heather Cartwright yn 
priodi ym Mae Cinmel.  Pob bendith i’r 
ddau ohonynt, a gweddiwn y cawn nhw 
ddiwrnod cofiadwy a phob hapusrwydd 
yn eu bywyd priodasol.  Bydd yn fraint i 
mi gael traddodi anerchiad yn yr oedfa 
ddydd Sadwrn. Gwn y gallaf gyflwyno 
dymuniadau da holl ffrindiau Andrew yn 
yr Ofalaeth a’r ardal hon i’r ddau. 

 

Cyngerdd Côr y Synod 
Bydd Côr Synod Mizoram o Eglwys 
Bresbyteraidd India yn cadw cyngerdd 
yng Nghapel Berea Newydd ym Mangor 
nos Lun, Ebrill 15, am 7.00 o’r gloch.  
Mae traddodiad corawl Mizoram yn 
mynd yn ôl i gyfnod Miss Katie Hughes, 
cenhades o Dalysarn (1889-1963) a fu’n 
gofalu am Ysgol Merched Aizawl. Sef-
ydlwyd corau i hybu’r genhadaeth ym 
mhentrefi ac ardaloedd Mizoram, ac 
mae’r Côr hwn yn parhau’r traddodiad o 
fynd ag Efengyl Iesu Grist i ardaloedd 
newydd.  Bydd mynediad i’r Cyngerdd 
am ddim ond gwneir casgliad at gostau 
taith y Côr.  
  


