
 Capel Rehoboth 
Nant Peris 

Bydd Capel Rehoboth Nant Peris yn 
mynd ar werth yn swyddogol yn fuan.  
Fel y dywedwyd wrth y gymuned yn 
ystod y cyngerdd a gynhaliwyd yn 
Eglwys Sant Peris nos Sul diwethaf, os 
oes diddordeb yn lleol i ddiogelu’r capel 
a’r festri at wasanaeth y gymuned leol 
dylid mynd ati ar fyrder i gynllunio a 
chasglu arian er mwyn prynu’r adeiladau.  
Byddai’r Henaduriaeth a’r Sasiwn yn 
croesawu diddordeb o’r fath, ac yn falch o 
gael cynigion am yr adeiladau os oes 
diddordeb gwirioneddol yn lleol. 
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Mai 19: Gwasanaethir  am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.     
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mai 14: Bore Coffi er  
budd Cronfa Adnoddau’r Capel rhwng 
10.45 a 12.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mai 19: Gwasanaethir am 
10.00 o’r gloch gan Andrew Settatree. 

Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.        
 

CARMEL 
Dydd Llun, Mai 13: Trip Blynyddol y 
Dosbarth Gwau i Abakhan, Mostyn.   
Nos Wener, Mai 17: Dwylo Prysur am 
6.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mai 19:  Bydd Cymanfa’r 
Ysgolion Sul yng nghapel Bethlehem, 
Talybont  am 10.30 o’r gloch, ac Oedfa 
Cloi Wythnos Cymorth Cristnogol yng 
nghapel Jerusalem, Bethesda am 5.00 o’r 
gloch dan arweiniad y Parchg Anna Jane 
Evans.      
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mai 19: Bydd Cymanfa’r 
Ysgolion Sul yma ym Methlehem am 
10.30 o’r gloch ac Oedfa Cloi Wythnos 
Cymorth Cristnogol yn Jerusalem,   
Bethesda am 5.00 o’r gloch yng ngofal y 
Parchg Anna Jane Evans.      
 
 
 
 
 
 
 

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 

‘Gwlad fechan iawn mewn byd mawr 
ydi Prydain.’  Wedi deg o’r gloch 
neithiwr y clywais hynny ar y radio. 
(Oedd, roedd hi mor hwyr â hynny arn-
af yn meddwl am rywbeth i’w ddweud 
yn Gronyn heddiw!) Yn y Saesneg 
gwreiddiol, y geiriau oedd, ‘Britain is a 
tiny country in a big world’.  Ie, ‘a tiny 
country’.  
 
A phwy feddyliech ddywedodd y fath 
beth? Rhywun o ben draw’r byd? 
Rhywun o un o’r gwledydd ‘mawr’? 
Rhywun sy’n wrthwynebus i’r holl 
syniad o Brydeindod?  Y syndod mawr 
oedd mai cynrychiolydd UKIP, Plaid 
Annibyniaeth y Deyrnas Unedig, a 
ddywedodd y geiriau.  Dyma’r blaid 
sydd dros y blynyddoedd wedi clodfori 
a dyrchafu ‘Prydain Fawr’ fel un o 
wledydd cyfoethocaf y byd; y blaid 
sy’n mynnu bod Prydain yn ddigon 
cryf a phwerus i ffynnu ac i arwain 
gweddill y byd. Sawl gwaith y clywyd 
cynrychiolwyr y blaid hon yn bytheirio 
yn erbyn unrhyw un a oedd yn eu tyb 
hwy’n bychanu Prydain ac yn siarad yn 
ddifrïol amdani? Ond neithiwr, i un o 
gynrychiolwyr UKIP, nid oedd y  
Brydain hon ond gwlad fechan wan; ‘a 
tiny country’, a dim mwy. 
 
A beth feddyliech a barodd i ddyn 
UKIP o bawb ddweud y fath beth?   Yn 
syml iawn, Newid Hinsawdd. Ymateb i 
gwestiwn ynghylch yr hyn y gall   
Prydain ei wneud er mwyn ymateb i’r 
argyfwng Newid Hinsawdd oedd o.  
Roedd o fwy neu lai’n dweud na all 
Prydain wneud dim o gwbl am nad yw 

ond gwlad fach iawn.  Beth all un tiny 
country wan ei wneud?  
 
Gwn fod cyd-destun penodol i’r hyn a 
ddywedodd y dyn hwn neithiwr. Ond 
os yw Prydain mor bwerus ag y mae 
UKIP yn honni, oni fedr ddylanwadu 
ar wledydd mwy na hi ei hun mewn 
meysydd fel Newid Hinsawdd?  
 
Ond anghofiwch y wleidyddiaeth y tu 
cefn i’r geiriau.  Ac anghofiwch UKIP.  
Sylwch yn hytrach mor rhwydd yw 
dweud pethau gwahanol pan yw’n ein 
siwtio i wneud hynny. Gweniaith; 
rhagrith; hanner stori; celu’r gwir neu 
hyd yn oed gelwydd noeth: mor 
rhwydd y daw’r pethau hyn i’n baglu 
wrth i ninnau ddweud beth bynnag 
sy’n ein siwtio ar wahanol adegau ac 
mewn gwahanol amgylchiadau. 
 
Yr un na ellid ei gyhuddo o’r un o’r 
pethau hyn yw’r Arglwydd Iesu Grist. 
Mynnai ef gyhoeddi’r gwir ym mhob 
sefyllfa ac wrth bwy bynnag yr oedd 
yn eu cyfarch. Ni newidiai ei neges, ac 
nid ataliai rhag dweud pethau pan 
wyddai na fyddai croeso i’w eiriau. 
Mynnai ddweud y gwir wrth bawb, 
beth bynnag a olygai hynny iddo ef ei 
hun.  Bod yn debyg i Iesu yw’r nod i 
ninnau os ydym yn credu ynddo. Ac un 
ffordd o fod yn debyg iddo yw ymatal 
rhag dweud pethau dim ond am ei bod 
yn ein siwtio ni i’w dweud: ymatal 
rhag dweud llai na’r gwir er mwyn 
cael yr hyn a dybiwn ni sy’n fywyd 
rhwydd a didrafferth.  I fod felly, mae 
arnom angen gras a nerth Duw. 

Prydain Fach 

Gronyn 
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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 a 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd 
yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Eifion Williams.         
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Cynhelir Oedfa Dechrau 
Wythnos Cymorth Cristnogol yng ngofal 
y Parchg Nan Wyn Powell-Davies yng 
nghapel Jerusalem, Bethesda am 5.00 o’r 
gloch.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog. Cynhelir 
Oedfa Dechrau Wythnos Cymorth Crist-
nogol yng ngofal y Parchg Nan Wyn 
Powell-Davies yng nghapel Jerusalem, 
Bethesda am 5.00 o’r gloch.   

 

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. 

 Cydymdeimlo  
Roedd y Parchg Gwynfor Williams, 
Caernarfon yn pregethu yn Capel Coch 
fore Sul diwethaf. Cydymdeimlwyd ag ef 
yn y brofedigaeth o golli ei fab yng 
nghyfraith, Michael Owen.  Wrth ddiolch 
iddo am ddod atom i’r oedfa drannoeth y 
golled estynnwn ein cydymdeimlad iddo 
ef a Mrs Williams, ac i Eurgain a’r teulu 
yn Rhoslefain.  
 

Wythnos 
Cymorth Cristnogol 

Cynhaliodd eglwysi Dyffryn Ogwen Fore 
Coffi Wythnos Cymorth Cristnogol yng 
Nghanolfan Cefnfaes, Bethesda fore 
ddoe.  
 
Dymuniadau gorau i bawb a fydd yn 
casglu at Gymorth Cristnogol yr wythnos 
hon.  Diolch yn fawr iawn i chi am eich 
parodrwydd i helpu unwaith eto. 
 

Cynllun Efe 
Cyfarfu Ymddiriedolwyr Cynllun Efe a’r 
Grwp Hybu yng Nghanolfan y Capel yng 
Nghaeathro brynhawn Mawrth diwethaf. 
 

Balm o Salm 
 
‘Gwyn ei fyd pob un sy'n  
ofni'r ARGLWYDD ac yn 
rhodio yn ei ffyrdd. Cei fwyta o ffrwyth 
dy lafur; byddi'n hapus ac yn wyn dy 
fyd. Bydd dy wraig yng nghanol dy dŷ 
fel gwinwydden ffrwythlon, a'th blant o 
amgylch dy fwrdd fel blagur olewydd. 
Wele, fel hyn y bendithir y sawl sy'n 
ofni'r ARGLWYDD. Bydded 
i'r ARGLWYDD dy fendithio o Seion, 
iti gael gweld llwyddiant Jerwsalem holl 
ddyddiau dy fywyd, ac iti gael gweld 
plant dy blant. Bydded heddwch ar  
Israel!’ (Salm 128).  

Yr Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am 
gynnal gwaith Efe, ac yn arbennig am 
sicrhau’r arian i gynnal y gwaith.  Erbyn 
hyn, yr ymddiriedolwyr yw Clive James, 
Caeathro; Richard Lloyd Jones, Cysegr, 
Bethel; John Roberts, Capel Tanycoed; y 
Parchg Marcus Robinson a’r Parchg John 
Pritchard.  Ers y cyfarfod nos Fawrth, 
derbyniwyd ymddiswyddiad y Parchg 
Carol Roberts ac felly bydd angen trafod 
penodi ymddiriedolwr newydd yn ein  
cyfarfod nesaf. 
 
Mae’r Grwp Hybu yn cynnwys yr 
ymddiriedolwyr a chynrychiolwyr o 
gapel Caersalem Caernarfon a Scripture 
Union sy’n cydweithio â Chynllun Efe i 
gynnal ein Gweithiwr Plant, Ieuenctid a 
Theuluoedd, Susan Williams. 
 
Cydymdeimlwyd nos Fawrth â Susan yn 
ei phrofedigaeth o golli ei brawd y mis 
diwethaf, a chydymdeimlwyd hefyd â 
Robin a Gwenno Williams, Llanrug wedi 
marwolaeth eu mab hynaf, Llywelyn, yn 
26 mlwydd oed y mis diwethaf.  Bu-
Robin a Gwenno yn gefnogol iawn i 
waith Cynllun Efe o’r dechrau; ac yr 
oedd Llywelyn ymhlith y criw cyntaf o 
bobl ifanc y bu Cynllun Efe yn eu 
gwasanaethu.  Arhosodd Llew yn 
gefnogol i’r gwaith hefyd gan helpu i 
gynnal rhai o’r digwyddiadau.  Anfonwn 
ein cofion cynhesaf a’n cydymdeimlad 
atynt fel teulu.   
 
Diolch yn fawr i Susan am y cyfan y 
mae’n ei wneud dros Gynllun Efe.  Gan 
fod rhaid gwneud hynny yn ôl amodau ei 
chytundeb gwaith, fe gadarnhaodd y 
Pwyllgor Hybu yn ffurfiol ein bod yn 
fodlon i Susan barhau yn ei swydd wedi’r 
cyfnod cychwynnol o chwe mis.  Wrth 
reswm, doedd yna ddim amheuaeth o 
gwbl mai dyna fyddem yn ei benderfynu!  
Pob bendith i ti, Susan.  Parhawn ninnau 
i’w chefnogi ac i weddio drosti hi a’i 
gwaith. 
 

CIC 
Cyfarfod gwahanol i’r arfer gafodd criuw 
CIC Capel Coch nos Wener.  Swper yng 
nhaffi Pete’s Eats gafwyd yn ll’r cyfarfod 
arferol yn y capel.  Diolch yn fawr iawn i 
Susan a Dafydd am fynd yno hefo nhw.  
Roedd Susan wedi trefnu gweithgareddau 
ar eu cyfer, ond roedd pawb yn rhy 
brysur yn sgwrsio a chael hwyl! 

 

Mis Mai  
yng Ngharmel  

 
Dyma drefn oedfaon y Sul yng Nghapel 
Carmel, Llanllechid hyd ddiwedd y mis. 
 

Mai 12 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
 
  5.00 p.m. - Oedfa Cymorth Cristnogol 
yng Nghapel Jerusalem, Bethesda dan 
arweiniad y Parchg Nan Powell-Davies 
 

Mai  19 
10.30 a.m. - Cymanfa Ysgolion Sul yng 
Nghapel Bethlehem, Talybont  
 
  5.00 p.m. - Oedfa Cymorth Cristnogol 
yng Nghapel Jerusalem, Bethesda dan 
arweiniad y Parchg Anna Jane Evans 
 

Mai 26 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
 
  3.15 p.m. - Gwasanaeth dan ofal y 
Gweinidog yng Ngharmel (Oedfa 
Fedydd)  
 

Henaduriaeth 
Cynhelir cyfarfod Henaduriaeth Arfon 
yng nghapel Bwlan am 6.30 o’r gloch 
nos Fawrth, Mai 14 dan lywyddiaeth Mrs 
Nerys Evans.  Bydd  Parchg Brian 
Mathews, Llywydd Cymanfa Gyffredinol 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn annerch 
y cyfarfod. Gweinyddir y Cymundeb gan 
y Parchg Gwenda Richards.   


