
 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 

Nos Iau, Mai 23: Cyfrif Arian Wythnos 
Cymorth Cristnogol a thrafod Cyngor  
Eglwysi Deiniolen yn Eglwys Llandinor-
wig am 6.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mai 26: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan Miss Eleri Jones.     
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Mai 24: CIC am 7.00 o’r 

gloch. 
Dydd Sul, Mai 26: Oedfa Deulu am 
10.30 o’r gloch.  Gweinyddir sacrament 
y Bedydd yn yr oedfa hon.      
 

CARMEL 
Nos Wener, Mai 24: Dwylo Prysur am 
6.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mai 26:  Ysgol Sul am 10.30 
o’r gloch ac Oedfa am 3.15 o’r gloch 
yng ngofal y Gweinidog. Bydd hon yn 
gyfle i ni fel eglwys ddathlu sacrament y 
Bedydd.       
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mai 26: 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 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mai 26 
5.00 p.m. - Miss Eleri Jones 
 

Mehefin 2 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mehefin 9 
5.00 p.m. - Mr Robert Morris 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Mai 19 

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

Mai 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu / Bedydd 
 

Mehefin 2 
10.00 a.m. - Mr John Roberts, Waunfawr 
Dim Ysgol Sul 
 

Mehefin 9 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
5.00 p.m.  - Y Gweinidog 

Tua’r adeg hon o’r flwyddyn yr arferid 
cynnal y Diwrnod Chwaraeon yn Ysgol 
Brynrefail.  Wyddwn i ddim ar y pryd, 
ond mi ddaeth yr uchafbwynt i mi yn fy 
mlwyddyn gyntaf pan enillais naid hir 
y lower juniors.   Roedd y naid o 13 
troedfedd 8½ modfedd yn ‘record’ ar y 
pryd! Ar i wared aeth pethau wedyn, 
gan gychwyn yn Chwaraeon y Sir yr 
haf hwnnw pan ddeallais fod hogia 
bach ysgolion eraill Sir Gaernarfon yn 
neidio o leiaf droedfedd ymhellach na 
hynny!  
 
Ar gae Nantporth, sef cae pêl droed 
Bangor erbyn hyn, yr oedd Chwaraeon 
y Sir bryd hynny. Os cofiaf yn iawn, 
fûm i ddim yno am ddwy neu dair 
blynedd wedi hynny, nes dyfod dydd y 
‘ras fawr’, yr 800 medr i fechgyn ‘oed 
canol’. Roedd 800 medr [ynteu 880 
llath oedd o tybed?] bron i dair gwaith 
o amgylch y trac ac yn fwy na digon 
pell i bawb arall fy ngadael ar ôl. Ac 
felly, er mwyn osgoi’r fath embaras, mi 
benderfynais redeg mor gyflym ag y 
gallwn o’r cychwyn cyntaf rhag bod 
ymhell ar ei hôl hi cyn gorffen y lap 
gyntaf. Er syndod mawr, roeddwn ar y 
blaen ar ddiwedd y lap gyntaf a’r ail, a 
dal ar y blaen lai na chanllath o’r llinell 
derfyn. Wn i ddim beth ddigwyddodd 
nesaf, ai cyffroi gormod, diffygio’n lân 
ynteu dim ond baglu, ond ar fy hyd ar 
lawr yr oeddwn wrth i bawb redeg 
heibio i mi. Diwedd ras a diwedd gyrfa. 
 
Ond daeth ras arall, nid ar drac ond 
(yng ngeiriau’r emynydd J T Job) ar 
’yrfa bywyd yn y byd’.  A blynyddoedd 

yn ddiweddarach mae’r ras honno’n 
parhau i mi. Rwyf wedi baglu fwy nag 
unwaith yn y ras hon hefyd, ond trwy 
nerth Duw rwy’n dal ynddi ac yn cofio 
geiriau’r Llythyr at yr Hebreaid: ‘Gan 
fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, 
gadewch i ninnau fwrw ymaith bob 
rhwystr, a'r pechod sy'n ein maglu mor 
rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n 
blaen heb ddiffygio, gan gadw ein 
golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd 
ffydd’ (12:1-2). Mae’r geiriau hyn yn 
f’atgoffa o’r angen i roi heibio’r pethau 
sy’n fy rhwystro rhag byw i Grist, yn 
arbennig y pechodau amlwg yr wyf yn 
dueddol o’u cyflawni. Maent hefyd yn 
dangos yr angen i gadw fy ngolwg bob 
dydd ar Iesu Grist sy’n rhoi nerth a 
gras a ffydd i ddal ati i’w ddilyn ac i’w 
anrhydeddu â’m bywyd.  
 
Mwyaf yn y byd yr arhosaf yn y ras, 
mwyaf ymwybodol wyf o’r ffaith fy 
mod yn diffygio a baglu os nad yw fy 
ngolwg ar Iesu Grist. Mae’r adnod yn 
f’annog i edrych ar Iesu ac i ddibynnu 
arno, yr un sy’n rhoi ffydd i mi a’r un 
sy’n cryfhau ac yn perffeithio’r ffydd 
honno. Ond nid yr adnod yn unig 
chwaith, gan fod yna hefyd ‘dorf o 
dystion’ sydd yn f’annog i ddal ati heb 
ddiffygio. Y dorf honno yw’r bobl a 
ddilynodd Grist o’m blaen. Yn eu plith 
y mae’r credinwyr y ceir eu hanes yn 
Y Beibl, a Christnogion yr oesoedd â’u 
ffydd a’u cred. Yn eu plith hefyd y 
mae’r bobl dduwiol y cefais i’r fraint 
o’u hadnabod dros y blynyddoedd. 
Trwy ffydd, fe’u clywaf hwythau’n fy 
sicrhau o werth dal i redeg yr yrfa hon.  

Yn y ras 

Gronyn 

Rhif 800 
19 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  
o’r gloch gan Andrew Settatree.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.         
 
Bydd Ysgol Sul Llanllechid yn cymryd 
rhan yn yr Oedfa Ysgolion Sul a gynhelir 
ym Methlehem, Talybont am 10.30 o’r 
gloch.  Cynhelir Oedfa i Gloi Wythnos 
Cymorth Cristnogol yng ngofal y Parchg 
Anna Jane Evans yng nghapel Jerusalem, 
Bethesda am 5.00 o’r gloch.   
 
Cynhelir Oedfa Ysgolion Sul dan nawdd 
Pwyllgor y Gymanfa yn Nhalybont am 
10.30 o’r gloch.  Bydd plant Ysgol Sul 
Bethlehem yn cymryd rhan ynddi.     
Cynhelir Oedfa i Gloi Wythnos Cymorth 
Cristnogol yng ngofal y Parchg Anna 
Jane Evans yn 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.  
 

 800 
O wythnos i wythnos, does wybod o ble 
daw’r ysgogiad cyntaf ar gyfer erthygl 
flaen Gronyn - digwyddiad neu rywbeth a 
glywaf neu a ddarllenaf. Ond heddiw, yn 
syml iawn, y rhif 800 a wnaeth i mi 
ddechrau meddwl am bethau (er ei bod 
yn bosibl, fel y nodaf yn yr erthygl, mai 
ras 880 llath yn hytrach nag 800 medr 
oedd hi ). Fedraf fi ddim cofio’n iawn a 
wnes i orffen y ras honno ai peidio.  Os 
gwnes, rhyw gloffi dros y llinell derfyn a 
wnes i.  Mae’n haws gen i feddwl i mi 
roi’r gorau iddi wedi’r godwm.   
 
Gyda llaw, wedi i mi orffen yr erthygl y 
sylweddolais fy mod eisoes wedi sôn am 
y ras honno yn Gronyn ryw ddeunaw mis 
yn ôl.  Maddeuwch yr ailadrodd, felly. 
 
Wn i ddim ai cloffi neu lusgo ymlaen y 
mae Gronyn erbyn hyn, ond heddiw 
mae’n cyrraedd yr 800. Bu’n daith hir, 
bron yn ddeunaw mlynedd o daith.  Wna 
i ddim dweud iddo lwyddo i redeg yr holl 

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 cwysau 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 
yn 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).  

ffordd heb ddiffygio; ond yr un peth y 
medraf ei ddweud yw iddo geisio cadw ei 
olwg ar Iesu ar hyd y daith.  Trwy ras, ac 
mewn ffydd, mi gais barhau’r ras am sbel 
eto os byw ac iach, ac os Duw a’i myn.   

 

Oedfa  
Ysgolion Sul  

Cynhelir oedfa arbrofol dan nawdd 
Pwyllgor y Gymanfa yn Nhalybont am 
10.30 o’r gloch.  Bydd Ysgolion Sul 
Bethlehem, Carmel ac eglwys Emaus, 
Bangor yn cymryd rhan yn yr oedfa a 
fydd yn wahanol i’r gymanfa arferol.  
Bydd plant yr ysgolion Sul yn cael eu 
gwobrwyo am eu ffyddlondeb i’r Ysgol 
Sul.  

 

Wythnos 
Cymorth Cristnogol 

Diolch yn fawr iawn i bawb ohonoch a fu 
yn casglu at Gymorth Cristnogol yr  
wythnos ddiwethaf yn Nyffryn Peris a 
Dyffryn Ogwen. Heb eich ymroddiad 
a’ch parodrwydd i fod yn rhan o’r gwaith 
ni fyddai modd i ni barhau i gefnogi 
Wythnos Cymorth Cristnogol bob 
blwyddyn.   
 

Cyngor Eglwysi  
Deiniolen 

Bydd cynrychiolwyr eglwysi Deiniolen 
yn cyfarfod nos Iau nesaf i gyfri’r arian a 
gasglwyd yn ystod Wythnos Cymorth 
Cristnogol. 
 
Gan nad yw Cyngor Eglwysi Deiniolen 
wedi cyfarfod ers sawl blwyddyn bellach 
penderfynwyd dal ar y cyfle hwn, pan 
fydd cynrychiolwyr yr eglwysi gyda’i 
gilydd, i drafod yr arian sydd mewn llaw 
gan y Cyngor Eglwysi.  
 
Cynhelir y cyfarfod yn Eglwys Llan-
dinorwig am 6.00 o’r gloch. 

SLAM 
Yn ystod y gwyliau hanner tymor ym mis 
Chwefror cafwyd Ddiwrnod SLAM yn y 
Ganolfan yn Llanberis, wedi ei drefnu 
gan Susan ar ran Gynllun Efe a Scripture 
Union. 
 
Bydd Penwythnos SLAM yng Ngholeg y 
Bala o bnawn Gwener, Mai 31 hyd 
ddydd Sul, Mehefin 2.   
 
Mae SLAM (Sbort, Lles, Antur, Mwy) 
yn gyfle i ddod i wybod am y Ffydd ac 
am Iesu Grist trwy chwaraeon a hwyl 
dros dridiau yn Y Bala. 
 
Mae ar gyfer ieuenctid 11 i 15 oed. 
 
Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r 
Gweinidog (01286 872390) neu Susan 
(susanpanthyfryd@btinternet.com). 
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener, 
Mai 24 am 7.00 o’r gloch. 
 

Mis Mai  
yng Ngharmel  

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

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). 
 


