
Wythnos  
Cymorth Cristnogol 

Bydd Wythnos Cymorth Cristnogol o 
ddydd Sul, Mai 12 hyd nos Sadwrn, Mai 
18; ac yn ystod yr wythnos honno bydd 
aelodau eglwysi yng Nghymru, Lloegr a’r 
Alban yn codi aran at waith yr elusen. 

Rhowch wybod os gwelwch yn dda os 
medrwch helpu gyda’r casglu o ddrws i 
ddrws yn Llanberis neu Deiniolen 

Diolch ymlaen llaw am bob cefnogaeth i’r 
ymdrech hon eleni eto.   

 

Cyngerdd  
Eglwys Nant 

Bydd Cyngerdd yn Eglwys Sant Peris, 
Nant Peris heno er budd cronfa atyweirio 
to’r eglwys.  Bydd cyfle i ddweud gair 
byr am y bwriad i werthu capel a festri 
Rehoboth.  Os oes unrhyw awydd yn lleol 
i ddiogelu’r capel at ddefnydd y gymuned 
leol mae angen i bobl ddatgan hynny ar 
unwaith a mynd ati rhag blaen i godi arian 
at brynu’r capel.  Dyna’n syml fydd y 
neges a gyflwynir heno.  
 

 Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Mai 12: Gwasanaethir  am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Eifion W 
Williams.    
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Mai 10: Bydd cyfarfod 
CIC yn Pete’s Eats y tro hwn am 7.00 o’r 
gloch. 
Dydd Sul, Mai 12: Gwasanaethir 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, Mai 6: Dosbarth Gwau am 
2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Mai 10: Dwylo Prysur am 
6.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mai 12.  Cynhelir  yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch ac Oedfa Cym-
orth Cristnogol am 5.00 o’r gloch.      
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mai 12: Cynhelir  yr Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch a gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.    
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Mai 12 
5.00 p.m. - Y Parchg Eifion W Williams 
 

Mai 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 26 
5.00 p.m. - Miss Eleri Jones 
 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Mai 12 

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

Mai 19 
10.00 a.m. - Mr Andrew Settatree 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mai 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Mi ges i drafferth tanio’r cyfrifiadur 
heno. Doedd dim byd yn bod arno. Ond 
fedrwn i yn fy myw â datgloi’r sgrin 
agoriadol. Doedd y peiriant ddim yn 
derbyn y cyfrinair yr oeddwn yn ei 
deipio’n ofalus.  Mi rois ail a thrydydd 
cynnig arni, a mwy  na hynny eto, gan 
ofalu nad oeddwn yn camdeipio’r un 
llythyren. Ond yr un oedd y stori bob 
tro: ‘cyfrinair anghywir’ – a minnau’n 
gwybod yn iawn ei fod yn gywir! Yn 
gam neu gymwys, yr un cyfrinair sydd 
ar waith ers talwm: mae’n haws felly 
gan fod pawb yn ei dro’n mynd at y 
cyfrifiadur hwn.  
 
Mi ddechreuais amau fy hun; a dechrau 
meddwl mod i’n defnyddio’r cyfrinair 
anghywir. Ond fedrwn i ddim meddwl 
beth allai’r un cywir fod. Felly, doedd 
dim i’w wneud ond galw am help. 
“Aled! Be di cyfrinair y peiriant ’ma?”  
 
Wedi cael yr ateb, mi sylweddolais fy 
mod wedi ceisio datgloi’r sgrin gyda 
chyfrinair fy negeseuon e-bost. Rwy’n 
defnyddio’r ddau sawl gwaith y dydd, 
bob dydd ers blynyddoedd. Ond am 
ryw reswm heno, mi oedd y cyfrinair 
cyntaf wedi mynd yn gwbl angof.   
 
Mae’n debyg fy mod yn defnyddio’r 
cyfrinair heb feddwl amdano gan mor 
gyfarwydd ydyw. Ond unwaith yr oedd 
rhaid meddwl, roeddwn ar goll ac yn 
methu’n glir â’i gofio. Fedrwn ni fod 
mor gyfarwydd â phethau eraill fel ein 
bod yn eu gwneud hwy hefyd bron yn 
ddifeddwl?  Sawl gwaith, wrth adael y 
tŷ, y bu raid i chi droi nôl er mwyn 

gwneud yn siŵr eich bod wedi cloi’r 
drws am nad oedd gennych gof o 
wneud hynny?  Sawl gwaith, wrth 
deithio mewn car, yr aethoch drwy 
ddau bentref neu dri heb gofio i chi 
wneud hynny?   
 
Mor gyfarwydd ydym hefyd â chadw 
oedfa, fel bod modd gwneud hynny 
hefyd yn ddifeddwl ar brydiau. Bron 
nad oes raid i ni feddwl o gwbl am yr 
hyn a wnawn gan ein bod wedi hen 
arfer â dod ynghyd i oedfa. Ond beth 
yn union a wnawn? Dod i’r capel? 
Cefnogi’r gwaith? Cynnal traddodiad? 
Gwarchod treftadaeth? Gwrando ar 
bregeth?    
 
Yng nghanol y cyfan, a oes perygl i ni 
anghofio’r prif ddiben?  Oes posib i ni 
golli golwg ar y ffaith mai addoli Duw 
sydd wraidd y cyfan a wnawn yn ei 
hoedfaon? Un o’r peryglon mwyaf 
sy’n wynebu pob cynulleidfa o bobl 
Dduw yw’r posibilrwydd o fynd trwy’r 
mosiwns: canu emynau, darllen y Gair, 
dweud gweddïau, traddodi a gwrando 
pregethau, ond gwneud y cyfan rywsut 
yn beirianyddol. Gwneud o arferiad 
heb wir feddwl beth a wnawn na pham 
y gwnawn y cyfan.  
 
Arhoswn. Ystyriwn. A gweddïwn am y 
gras i addoli Duw trwy’r cyfan a 
wnawn yn ein hoedfaon, heddiw a 
phob amser. Ond nid yn unig yn ein 
hoedfaon chwaith.  Gweddïwn am 
nerth a gras i ogoneddu Duw ym 
mhopeth a wnawn bob dydd.  Dyna, 
wedi’r cyfan, holl bwrpas ein bod.      

Cyfrinair 

Gronyn 

Rhif 798 
05 Mai, 2019 
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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 
gan y Parchg Gwynfor Williams.  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 am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg W H Pritchard, 
Bae Trearddur.   
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
sydd heb fod yn dda yn ddiweddar, ac yn 
arbennig bawb sydd un ai wedi bod yn yr 
ysbyty neu’n disgwyl mynd i’r ysbyty yn 
fuan.  Cofiwn yn ein gweddiau hefyd am 
deuluoedd yn yr ardal sydd mewn galar y 
dyddiau hyn.  Boed i Dduw pob gras eu 
cynnal a’u cysuro ym mhob tristwch a 
cholled.  

Swper Cymdeithas 
 Deiniolen 

Cynhaliwyd Swper Blynyddol 
Cymdeithas Deiniolen yng Nghlwb Golff 
Caernarfon nos Lun diwethaf. Wedi’r 
bwyd, cafwyd cyngerdd ardderchog gan 
Catrin Llywelyn Gruffudd a’i ffrind 
Lowri o Brifysgol Bangor.  Diolch i’r 
ddwy am ddod atom.  Diolch hefyd i 
Glyn am drefnu’r noson. 
 

Bore Coffi 
Cymorth Cristnogol 

 
Bydd eglwysi Dyffryn Ogwen yn cynnal 
Bore Coffi ar gyfer Wythnos Cymorth 
Cristnogol yng Nghanolfan Cefnfaes, 
Bethesda fore Sadwrn nesaf, Mai 11. 
 
Cynhelir y Bore Coffi rhwng 10.00 a 
12.00 o’r gloch. 
 
Y pris mynediad fydd £1. 
 
Croeso cynnes i bawb.  

Balm o Salm 
 

‘Lawer gwaith o'm hieuenctid 
buont yn ymosod arnaf - dyweded Israel 
yn awr - lawer gwaith o'm hieuenctid 
buont yn ymosod arnaf, ond heb erioed 
fod yn drech na mi. Y mae'r arddwyr 
wedi aredig fy nghefn gan dynnu cwys-
au hirion. Ond y mae'r ARGLWYDD yn 
gyfiawn; torrodd raffau'r rhai drygionus. 
Bydded i'r holl rai sy'n casáu Seion  
gywilyddio a chilio'n ôl; byddant fel 
glaswellt pen to, sy'n crino cyn iddo 
flaguro - ni leinw byth law'r medelwr, 
na gwneud coflaid i'r rhwymwr, ac ni 
ddywed neb wrth fynd heibio, “Bendith 
yr ARGLWYDD arnoch! Bendithiwn 
chwi yn enw'r ARGLWYDD.”’ (Salm 
129).  


