
Pwyllgor Cymanfa  
Dosbarth Padarn 

Cynhelir cyfarfod o Bwyllgor Cymanfa 
Presbyteriaid Dosbarth Padarn yn nghapel 
Cysegr, Bethel am 7.00 o’r gloch nos Iau, 
Mehefin 13.  Gobeithio bydd modd cael 
cynrychiolaeth o eglwysi Capel Coch a 
Chefnywaun yno. 
 

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, Mehefin 2: Gwasanaethir 
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.      
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mehefin 2: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 
Waunfawr.  Ni fydd Ysgol Sul.  
 

CARMEL 
Nos Wener, Mai 31: Dwylo Prysur am 
6.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mehefin 2:  Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch ac Oedfa am 5.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.  
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Mai 30: Bwrlwm am 2.15 o’r 
gloch. 
Dydd Sul, Mehefin 2: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan.        
 
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Mehefin 2 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mehefin 9 
5.00 p.m. - Mr Robert Morris 
 

Mehefin 16 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mehefin 23 
5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
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 
 

Mehefin 16 
10.00 a.m. - Y Parchg Charles W Jones 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
 

Mehefin 23 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Y siom i mi oedd na chaed gan Mrs 
May gân wedi’r cyhoeddiad, a minnau 
wedi tybio bod David Cameron wedi 
gosod cynsail i’w olynwyr wedi iddo 
ganu nodyn neu ddau’n galonnog wrth 
gamu trwy ddrws 10 Stryd Downing ar 
ei ymddiswyddiad dair blynedd yn ôl. 
 
Fe dalwyd teyrngedau ddydd Gwener i 
Theresa May wedi iddi gyhoeddi y 
bydd yn gadael ei swydd ar Fehefin 
7fed.  Druan ohoni, nid yn unig yn cael 
ei gwthio o’r neilltu gan ei phlaid ei 
hun ond yn cael y fraint o aros yn ei 
swydd ddigon hir i orfod croesawu’r 
Arlywydd Trump ddechrau’r wythnos 
olaf wrth y llyw. Halen ar y briw fydd 
hynny!   
 
Ond nôl at y teyrngedau.  Cymaint o 
ganmol, cymaint o edmygedd, cymaint 
o bethau da’n cael eu dweud am Mrs 
May.  Ymhlith y mwyaf brwd eu clod 
yr oedd rhai a fu’n rhannol, os nad yn 
bennaf cyfrifol am ei chwymp: rhai a 
ymddiswyddodd o’i Llywodraeth; rhai 
a wrthododd gefnogi ei Chynllun; rhai 
a fu’n cynllwynio’r llynedd i’w disodli; 
rhai a fu’n llafar eu beirniadaeth ers 
misoedd.  Mor rhwydd yw beirniadu; 
ond mor rhwydd hefyd yw gwenieithu, 
a rhagrithio os oes rhaid. Mae mwy nag 
un o gyfeillion tybiedig Prif Weinidog 
San Steffan yn feistri ar y grefft. 
 
Ac mor rhwydd i ninnau ymosod yn 
eiriol ar eraill; a’r geiriau’n niweidio a 
chlwyfo a lladd. Yn y Beibl, mae 
Llythyr Iago’n sôn am y drwg yn      
ogystal â’r da y medrwn ei wneud â’n 

geiriau. ’Y mae'r hil ddynol yn gallu 
rheoli pob math o anifeiliaid ac adar, o 
ymlusgiaid a physgod; yn wir, y mae 
wedi eu rheoli. Ond nid oes neb sy'n 
gallu rheoli'r tafod. Drwg diorffwys 
yw, yn llawn o wenwyn marwol. Â'r 
tafod yr ydym yn bendithio'r Arglwydd 
a'r Tad; â'r tafod hefyd yr ydym yn 
melltithio'r rhai a luniwyd ar ddelw 
Duw. O'r un genau y mae bendith a 
melltith yn dod. Fy nghyfeillion, nid 
felly y mae pethau i fod’ (Iago 3:7-10). 
Gallwn ganmol a bod yn garedig un 
funud a sarhau a lladd ar bobl y funud 
nesaf. Gall geiriau wneud drwg mawr; 
mwy o ddrwg nag a feddyliwn ni’n 
aml. Ac fel y dywed Iago, ‘Nid felly y 
mae pethau i fod’.  
 
Ydi, mae Iago’n siarsio’i ddarllenwyr i 
ymdrechu i reoli’r tafod am fod eu 
geiriau’n medru brifo ac achosi pob 
math o ddrwg.  Mae Iago yn cychwyn 
efo’n geiriau, ac yn meddwl am yr hyn 
sy’n deillio ohonynt. Ond mae Iesu 
Grist fel petai’n cymryd cam yn ôl o’r 
fan honno. Nid cychwyn efo’n geiriau 
a wna Iesu, ond efo’n calonnau.  
Mae’n ein siarsio i fod yn ofalus o’r 
hyn a ddywedwn am fod geiriau, fel 
gweithredodd, yn datgelu’r galon. ‘Y 
mae'r pethau sy'n dod allan o'r genau 
yn dod o'r galon, a dyna'r pethau sy'n 
halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y 
daw cynllunio drygionus, llofruddio, 
godinebu, puteinio, lladrata, camdyst-
iolaethu, a chablu’ (Mathew 15:18-19). 
Nid y geg, medd Iesu, yw gwreiddyn y 
drwg, ond y galon. Er mwyn rheoli fy 
nhafod, mae’n rhaid trin fy nghalon.  

Rheoli’r tafod 

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 yr Oedfa Deulu yn  
Capel Coch am 10.30  o’r gloch gan y 
Gweinidog.  Bydd hon yn oedfa fedydd, 
a dymunwn fendith Duw ar Dafydd a 
Sara Jones a fydd yn cyflwyno eu mab 
bach i’w fedyddio.  
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Miss Eleri Jones, Bangor. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch, a chynhelir yr oedfa dan 
ofal y Gweinidog am 3.15 o’r gloch.  
Oedfa Fedydd fydd hon eto, a dymunwn 
fendith Duw ar Alan a Mared a fydd yn 
cyflwyno eu merch fach i’w bedyddio. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch ac oedfa dan arweiniad y 
Gweinidog am 2.00 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.  
 

 Oedfa  
Ysgolion Sul  

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y 
gwasanaeth a gynhaliwyd dan nawdd 
Pwyllgor y Gymanfa yn Nhalybont fore 
Sul diwethaf.  Cymerwyd rhan gan     
ysgolion Sul Bethlehem, Carmel ac     
eglwys Emaus, Bangor.   

 

Bwrlwm 
Cynhelir Bwrlwm unwaith eto yn festri 
Bethlehem, Talybont am 2.15 o’r gloch 
ddydd Iau yr wythnos hon, Mai 30.  Mae 
croeso am baned a sgwrs bob pythefnos 
yn Bwrlwm. 

 

Wythnos 
Cymorth Cristnogol 

Diolch yn fawr iawn i bawb ohonoch a fu 
yn casglu at Gymorth Cristnogol. Cawn 
gyhoeddi swm y casgliad yn y gwahanol 
ardaloedd cyn gynted â phosibl.  

Balm o Salm 
 
‘O'r dyfnderau y gwaeddais 
arnat, O ARGLWYDD.  
Arglwydd, clyw fy llef; bydded dy 
glustiau'n agored i lef fy ngweddi. Os 
wyt ti, ARGLWYDD, yn cadw cyfrif o 
gamweddau, pwy, O Arglwydd, a all 
sefyll? Ond y mae gyda thi faddeuant, 
fel y cei dy ofni. Disgwyliaf wrth 
yr ARGLWYDD; y mae fy enaid yn 
disgwyl, a gobeithiaf yn ei air; y mae fy 
enaid yn disgwyl wrth yr Arglwydd yn 
fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore, yn 
fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. O 
Israel, gobeithia yn yr ARGLWYDD, 
oherwydd gyda'r ARGLWYDD y mae 
ffyddlondeb, a chydag ef y mae gwared-
igaeth helaeth. Ef sydd yn gwaredu  
Israel oddi wrth ei holl gamwedd-
au’ (Salm 130).  

Cyngor Eglwysi  
Deiniolen 

Yn y cyfarfod o gynrychiolwyr eglwysi 
Deiniolen a gynhaliwyd nos Iau yn 
Eglwys Llandinorwig trafodwyd yr arian 
sydd mewn llaw gan Gyngor Eglwysi 
Deiniolen.  Nid yw’r Cyngor Eglwysi 
wedi cyfarfod ers blynyddoedd lawer, ac 
nid oes disgwyl iddo gyfarfod eto yn ei 
ffurf bresennol.   
 
Gan fod yr arian yn sefyll yn segur yn y 
cyfrif banc penderfynwyd mai doethach 
fyddai iddo gael ei ddychwelyd i’r 
eglwysi er mwyn iddo fod o ddefnydd i 
waith yr Efengyl yn y pentref.  Caiff yr 
arian ei rannu’n gyfartal (yn dair rhan) 
rhwng Eglwys Llandinorwig ac eglwysi 
Ebeneser a Chefnywaun.   
 
Diolch yn fawr iawn i Mrs Eileen 
Hughes, Trysorydd y Cyngor Eglwysi, 
am ei gofal o’r cyfrif. 
 

SLAM 
Ddiwedd yr wythnos hon, o bnawn 
Gwener, Mai 31 hyd ddydd Sul, Mehefin 
2 bydd Penwythnos SLAM yng Ngholeg 
y Bala.   
 
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.  
 
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 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch nos 
Wener.  Diolch i Susan am drefnu’r     
cyfan ac i Dafydd am ei help. Cawsom 
awr a hanner braf o gemau hwyliog a 
thrafodaeth ddifyr am bob math o bethau 
doeth a ffôl cyn gorffen y cyfan trwy 
drafod geiriau Iesu Grist ar ddiwedd y 
Bregeth ar y Mynydd am adeiladu tar 
graig neu ar dywod.  
 

 Plant 
Mae’r ffaith fod dau wasanaeth bedydd 
yn yr Ofalaeth heddiw yn gyfle i atgoffa 
pawb ohonom o fraint a chyfrifoldeb yr 
eglwysi i feithrin plant yn y Ffydd. 
 
Un ffordd y mae’r eglwysi’n gwneud 
hynny yw trwy’r gwaith a wneir yn eu 
hysgolion Sul, a diolchwn am bob cyfle a 
gawn i wasanaethu’r teuluoedd sy’n dod 
â’u plant iddynt.  Tybed faint ohonom 
sy’n gweddio dros waith yr ysgolion Sul? 
Mae’n waith mor bwysig, a hyd yn oed 
os na fuoch yn agos i ysgol Sul ers 
blynyddoeddmi fedrwch weddio dros yr 
athrawon a’r arweinwyr sy’n cynnal y 
gwaith ac yn dysgu’r plant.  Gweddiwch 
hefyd wrth gwrs dros y plant eu hunain, y 
cant olwg glir – yn gynnar yn eu 
bywydau – ar Iesu Grist fel ffrind ac   
Arglwydd a Gwaredwr.  Gweddiwch y 
byddant yn dod i wybod, er mor ifanc 
ydyn nhw, am gariad Duw yn Iesu Grist. 
 
Gweddiwch hefyd dros holl deuluoedd yr 
ysgolion Sul, iddynt allu magu ym 
mhethau’r Ffydd ac yng nghymdeithas 
Eglwys Iesu Grist.   
 
Gwnawn ninnau bopeth a allwn i estyn 
croeso i deuluoedd a phlant yn enw Iesu 
Grist.  Gweddiwn y bydd ein cariad at 
ein gilydd, a’n cariad at deuluoedd a 
phlant yn cynyddu fel y daw pobl yn rhan 
o gymdeithas yr eglwys ac yn 
ymwybodol o gariad mawr Iesu Grist 
atynt. 


