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Dydd Gwener, Ebrill 19 
 

10.00 o’r gloch 
 

Oedfa Gymundeb  
 

yn Capel Coch  
 

dan arweiniad 
 

y Gweinidog 
 

Croeso cynnes i bawb 
 
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Sul y Pasg, Ebrill 21: Gwasanaethir  
am 3.30 gan y Gweinidog.  Sylwch ar y 
newid amser os gwelwch yn dda. 
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Gwener y Groglith, Ebrill 19: 
Oedfa Gymundeb yn Capel Coch am 
10.00 o’r gloch.  Croeso cynnes i bawb. 
Sul y Pasg, Ebrill 21: Gwasanaethir  
am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan Mr Robert 
Morris, Penygroes.  Ni fydd Ysgol Sul.      
 

CARMEL 
Dydd Llun, Ebrill 15: Te Bach, a’r elw 
at Gronfa Ela Hughes, Carneddi rhwng 
2.30 a 4.00 o’r gloch. 
Sul y Pasg, Ebrill 21: Ni fydd Ysgol 
Sul. Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan 
y Gweinidog.     
 

BETHLEHEM 
 
Dydd Iau, Ebrill 18: Bwrlwm am 2.15 
o’r gloch.   
Sul y Pasg, Ebrill 21: Ni fydd Ysgol 
Sul.  Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan 
y Parchg Cledwyn Williams, Bangor.     

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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

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

Mai 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Ebrill 21 (Sul y Pasg) 

10.00 a.m. - Mr Robert Morris 
DIM YSGOL SUL 
 

Ebrill 28 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mai 5 
10.00 a.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Mae’r Senedd San Steffan wedi torri 
dros y Pasg.  Bydd yn ail ymgynnull 
wythnos i ddydd Mawrth, sy’n golygu 
y dylem glywed llai dros yr wythnos 
nesaf am y pwnc sydd wedi hawlio’r 
sylw ers o leiaf dair blynedd. A chan 
fod yr Undeb Ewropeaidd wedi cytuno 
i Lywodraeth y Deyrnas Unedig gael 
hyd at ddiwedd mis Hydref i ddatrys 
pethau, mae’n bosibl y caiff Brexit lai o 
sylw am sbel. 
 
Mae Brexit yn llanast llwyr. Ac un 
rheswm amlwg am hynny yw’r diffyg 
paratoi a fu ar ei gyfer.  Nid oedd 
Llywodraeth David Cameron na 
phleidwyr Brexit wedi llunio unrhyw 
fath o gynllun ar gyfer gadael yr Undeb 
Ewropeaidd. Mae hynny’n amlwg ers y 
Refferendwm a gynhaliwyd ym mis 
Mehefin 2016; a byth ers hynny bu’r 
Llywodraeth yn ceisio llunio rhyw fath 
o gynllun a fyddai’n dderbyniol i’w 
phlaid ei hun ac i’r Undeb Ewropeaidd 
ac i’r Senedd yn San Steffan. Hyd yma, 
ni lwyddodd i lunio’r cynllun hwnnw.   
 
Ar drothwy’r Pasg, mor wych yw cofio 
fod gan Dduw gynllun clir ar gyfer 
gwaredu ei bobl.  Roedd y cynllun hwn 
ym meddwl Duw erioed.  Y rhyfeddod 
mwyaf yw bod Duw wedi cynllunio ac 
wedi bwriadu anfon ei Fab i’r byd yn 
Waredwr i bechaduriaid cyn bod byd, 
cyn bod dyn, a chyn bod pechod.  Nid 
ymateb i argyfwng a wnaeth Duw; nid 
chwilio am ateb i broblem pechod wrth 
iddo weld pobl yn cyflawni pob math o 
bechodau a wnaeth.  Ei fwriad erioed 
oedd y deuai ei Fab yn Waredwr i ni.   

Stori gwireddu’r cynllun hwn a geir yn 
Y Beibl drwyddo draw.  Ceir addewid 
cynnar yn Llyfr Genesis at Waredwr, 
sef ‘had y wraig’ a fyddai’n sigo pen y 
diafol. Ac wedi hynny, mae’r cyfan a 
ddywedir am Dduw yn galw cenedl 
arbennig yn bobl benodol iddo’i hun, 
gan ddelio â hi yn ei ffyddlondeb a’i 
hanffyddlondeb, yn ein harwain at 
ddyfodiad Iesu Grist i’r byd.  
 
Yr oedd ym mwriad Duw erioed i roi 
ei Fab yn Waredwr i ni. Roedd y cyfan 
wedi ei gynllunio ganddo, ac ni allai 
dim na neb atal Duw rhag cyflawni’r 
hyn yr oedd wedi ei fwriadu.  Mae’r 
cynllun hwn i’w weld yn glir yn stori’r 
Pasg gan fod cynifer o’r digwyddiadau 
wedi eu rhagweld a’u rhagfynegi yn yr 
Hen Destament.   
 
Un enghraifft o hynny yw’r hanes am 
Iesu’n marchogaeth i Jerwsalem ar Sul 
y Blodau ar ddechrau Wythnos Fawr y 
Pasg.  Mor annisgwyl oedd gweld 
brenin ar gefn asyn; ac eto yr oedd yr 
union beth wedi ei ragfynegi gan un o 
broffwydi’r Hen Destament: ’Wele dy 
frenin yn dod atat â buddugoliaeth a  
gwaredigaeth, yn ostyngedig ac yn 
marchogaeth ar asyn, ar ebol, llwdn 
asen’ (Sechareia 9:9).   
 
Ar Sul y Blodau, cyhoeddwn mai Crist 
yw’r Brenin sydd wedi ei dlodi ei hun 
trwy ddod i wasanaethu. A dathlwn y 
ffaith syml fod cynllun Duw wedi ei 
gyflawni, a bod i bawb sy’n ymddiried 
yn y Brenin a’i waith achubol fywyd 
yn ei holl lawnder. 

Cynllun Duw 

Gronyn 
Rhif 795 

14 Ebrill, 2019   
G

o
fa

la
e
th

 F
ro

’r
  

L
le

c
h

e
n

 L
a
s 



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 a 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  Nid oes 
Ysgol Sul am 11.15 heddiw. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Huw Pritchard.        
 
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 
Ddr Dafydd Wyn Wiliam.   
 
Nid oes Ysgol Sul yn Nhalybont heddiw,   
Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog.  
 

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. 

   

Te Bach 
Cynhelir Te Bach misol nesaf Carmel 
Llanllechid yfory, dydd 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, sydd wedi 
teithio i’r Almaen i dderbyn triniaeth 
feddygol.  
 
Dymunwn yn gorau i Ela a’i theulu. 
Croeso cynnes i bawb i’r Te Bach hwn. 
 

Cyfarfod Chwarter  
Roedd Cyfarfod  Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng Nghapel Emaus,  
Bangor nos Fercher diwethaf.   
 
Cafwyd gan y Parchg Dylan Rhys Parry 
grynodeb o rai o drafodaethau adrannau 
Cyngor yr Undeb a gynhaliwyd y mis 
diwethaf yng Ngregynnog. Roedd wedi 
paratoi cwestiynau i ni eu trafod yn 
seiliedig ar yr hyn a adroddwyd.  Roedd 
pawb yn falch o’r cyfle i drafod ac i 
geisio ymateb i’r cwestiynau a godwyd. 
 

Balm o Salm 
‘Pan adferodd yr ARGLWYDD  

lwyddiant Seion, yr oeddem 
fel rhai wedi cael iachâd; yr 
oedd ein genau yn llawn chwerthin a'n 
tafodau yn bloeddio canu. Yna fe 
ddywedid ymysg y cenhedloedd, 
“Gwnaeth yr ARGLWYDD bethau 
mawr iddynt hwy.” Yn wir, gwnaeth  
yr ARGLWYDD bethau mawr i ni, a bu 
i ninnau lawenhau. O ARGLWYDD, 
adfer ein llwyddiant fel ffrydiau yn y 
Negef; bydded i'r rhai sy'n hau mewn 
dagrau fedi mewn gorfoledd. Bydd yr 
un sy'n mynd allan dan wylo, ac yn car-
io ei sach o hadyd,yn dychwelyd dra-
chefn mewn gorfoledd, ac yn cario ei 
ysgubau’ (Salm 126).  

Swper Cymdeithas 
Llanberis 

Roedd Swper Cymdeithas Llanberis yng 
Nghlwb Golff Caernarfon nos Lun, Ebrill 
8. Cawsom fwyd arbennig o dda unwaith 
eto.  Y wraig wâdd oedd Mrs Nia Lloyd 
Jones, a chafwyd sgwrs ddifyr ganddi am 
ei gwaith fel cyflwynydd a chynhyrchydd 
gyda Radio Cymru yn ogystal â’i gwaith 
yn darlledu ar y teledu o Eisteddfod yr 
Urdd ar Eisteddfod Genedlaethol a’r Ŵyl 
Cerdd Dant.   
 
Diolch yn fawr iawn i Gareth Jones am 
drefnu’r Gymdeithas ar hyd y tymor, ac i 
Eifion Roberts am gadw trefn ar yr arian. 
 
Bwriedir trefnu trip (i ardal y Bala yn ôl 
pob tebyg) yn ystod yr haf; a chafwyd 
addewid y bydd y Gymdeithas yn ail 
ddechrau yn yr hydref. 
 

Priodas 
Braf iawn oedd cael bod ym mhriodas 
Andrew Settatree a Heather Cartwright 
ym Mae Cinmel ddoe.  Roedd yn fraint 
fawr i mi gael rhan yn y gwasanaeth trwy 
gyflwyno anerchiad.  Dros gyfnod o 
wyth mlynedd a hanner  buom yn cyd-
weithio ag Andrew yn yr ardal hon trwy 
Gynllun Efe, ac er iddo symud i waith 
arall ers dwy flynedd y mae’r cyswllt yn 
dal yn agos.  Bydd Andrew a Heather yn 
cartrefu yng Nghaeathro.  Un o Gaerlyr 
ydi Heather yn wreiddiol, ond mae’n 
gweithio yn Ysbyty Glan Clwyd ar hyn o 
bryd.  Cynhaliwyd y briodas yn y capel y 
mae hi wedi bod yn ei fynychu ers iddi 
ddod i fyw i’r Rhyl ar gyfer ei gwaith. 
 

Cyngerdd Côr y Synod 
Bydd Côr Synod Mizoram o Eglwys 
Bresbyteraidd India yn cadw cyngerdd 
yng Nghapel Berea Newydd ym Mangor 
nos yfory, 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. Sefydlwyd corau i hybu’r gen-
hadaeth 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.  
  

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. 
 

 


