
Cwpan CIC 
Caiff criw CIC Capel Coch gymryd rhan 
yng Nghwpan CIC, sef cystadleuaeth bel 
droed 5-yr-ochr ym Mhorthmadog yr haf 
hwn.  Cystadleuaeth ar gyfer disgyblion 
Blwyddyn 7-8 a 9-11 yw hon.  Y dyddiad 
tebygol yw nos Iau, Gorffennaf 4.   
 
Trefnir y noson gan Andrew Settaree ar 
ran Trobwynt, a gobeithiwn gael cadarn-
had o’r dyddiad a’r lleoliad yr wythnos 
hon. 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch nos 
Wener, Diolch i Susan am ei harweiniad.   
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir 
Nos Iau, Mehefin 13: Bydd Pwyllgor y 
Gymanfa yng nghapel Cysger am 7.00 o’r 
gloch.  
Dydd Sul, Mehefin 16: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
     

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mehefin 11: Bore Coffi 
rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch er budd 
Cronfa Adnoddau’r Capel.  
Nos Iau, Mehefin 13: Bydd Pwyllgor y 
Gymanfa yng nghapel Cysger am 7.00 o’r 
gloch.  

Dydd Sul, Mehefin 16: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan y Parchg Charles 
Jones, Llanrug.  Bydd yr Ysgol Sul am 
11.15 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Nos Wener, Mehefin 14: Dwylo Prysur 
am 6.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mehefin 16:  Gwasanaethir 
am 10.30 o’r gloch gan y Parchg Dewi 
Morris, Porthmadog.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mehefin 13: Bwrlwm am 
2.15 o’r gloch. 
Sul, Mehefin 16: Ysgol Sul am 10.00 
o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 o’r 
gloch y Parchg Pryderi Llwyd Jones, 
Cricieth.          
 

Anrhefn Awst 
Mae manylion wedi eu cyhoeddi hefyd 
am ‘Anrhefn Awst’, y gwyliau haf i blant 
8 i 12 oed yng Ngholeg y Bala, o’r 12fed  
hyd y 15fed o Awst.   
 
Mae taflenni gwybodaeth ar gael gan y 
Gweinidog os oes unrhyw un yn awydd-
us i fynd ar y cwrs hwn.  Bydd y tridiau 
yn llawn o gemau, a gweithgareddau fel 
crefft a chanu, a’r cyfan er mwyn dysgu 
rhagor am ddilyn Iesu Grist. 
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Mehefin 16 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

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

Mehefin 30 
5.00 p.m. - Mr Richard Lloyd Jones 

 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
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 
 

Mehefin 30 
10.00 a.m. - Y Parchg Eifion Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  

 

Mae’n debyg na ddylwn ddweud hyn, 
ond pwy all feio plant am beidio â 
bwyta bresych. Mi wn eu bod yn wyrdd 
ac yn faethlon, ond mae’n siŵr gen i y 
byddai llysieuwyr pybyr yn cydnabod 
nad bresych yw’r delaf na’r mwyaf 
blasus o blant llysiau. Pam felly y 
meddyliodd neb (a mwy na hynny, pwy 
a feddyliodd!) am roi bresych yn wobr 
i blant bach ar raglen deledu? Mae’n 
wir mai gwobr gysur (os gwobr hefyd!) 
oedd yr hen fresychen ar Crackerjack  
ers talwm, ond go brin i’r plant ei 
gwerthfawrogi. A gwobr gysur yw 
llawer o’r tlysau a gyflwynir o hyd i 
gystadleuwyr rhaglenni cwis y teledu a 
fethodd ag ennill y wobr go iawn yr 
oeddent wedi gobeithio ei chael.      
 
Cofio’r diwrnod yr anfonodd Duw ei 
Ysbryd Glân a wna Cristnogion ar Ŵyl 
y Pentecost heddiw. Dathlwn y rhodd 
arbennig a roddodd Duw i’w Eglwys. 
Roedd Iesu Grist wedi addo y byddai’r 
Ysbryd Glân yn dod arnynt. ‘Yr wyf 
fi'n dweud y gwir wrthych: y mae'n 
fuddiol i chwi fy mod i'n mynd ymaith. 
Oherwydd os nad af, ni ddaw'r Eiriolwr 
atoch chwi. Ond os af, fe'i hanfonaf ef 
atoch’ (Ioan 16:7).  A chyn gadael ei 
ddisgyblion ac esgyn i’r nefoedd yr 
oedd wedi eu sicrhau: ‘Fe dderbyniwch 
nerth wedi i’r Ysbryd Glân ddod      
arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn 
Jerwsalem, ac yn holl Jwdea a Samaria, 
a hyd eithaf y ddaear’ (Actau 1:8).  
 
Ar ddydd y Pentecost, fel y dengys ail 
bennodd Llyfr yr Actau, cyflawnwyd 
yr addewidion hyn yn nhywalltiad yr 

Ysbryd Glân ar y disgyblion. Ac mor 
bwysig yw cofio nad gwobr gysur 
mo’r Ysbryd.  Nid eilbeth mohono yn 
niffyg y gwir beth. Oherwydd Duw ei 
hun yw’r Ysbryd Glân hwn. Yn Iesu 
Grist, cawsai’r disgyblion gwmni Mab 
Duw dros gyfnod ei weinidogaeth ar y 
ddaear. Deng niwrnod cyn y Pentecost, 
roedd Mab Duw wedi eu gadael, ac fe 
lwyddodd y disgyblion i lawenhau er 
na fyddent yn ei weld mwyach. Yr   
unig esboniad am eu llawenydd oedd 
bod y disgyblion yn deall y byddent yn 
yr Ysbryd Glân yn cael  cwmni Iesu a 
chwmni’r Tad nefol. Oherwydd person 
a addawyd iddynt, a pherson a ddeuai 
atynt. Nid dylanwad nac effaith na 
grym yw’r Ysbryd, ond person dwyfol.  
Gwyddai’r disgyblion hyn oherwydd 
yr hyn a ddywedwyd amdano gan Iesu; 
ac aethant yn ôl i Jerwsalem yn llawen 
iawn wedi esgyniad Iesu am iddynt 
gael gwybod y byddai’r Ysbryd gyda 
hwy, yn gwmni ac yn gymorth iddynt, 
fel y bu Iesu cyn hynny. A thrwyddo 
byddai Iesu, fel yr addawodd, gyda 
hwy ‘hyd ddiwedd amser’ (Mathew 
28:20).   
 
Na, nid gwobr gysur o unrhyw fath 
yw’r Ysbryd Glân ond Duw ei hun 
gyda ni. Gan mai person ydyw, gallwn 
alw arno i gyflawni ei waith.  Gallwn 
ymbil arno i lwyddo cenhadaeth Duw. 
Gallwn erfyn arno i’n harwain a’n  
goleuo. Gallwn fod yn hyderus mai ei 
ddymuniad ef yw gweld Iesu Grist yn 
cael ei ogoneddu. Wrth geisio Ysbryd  
Glân Duw, yr ydym yn ceisio Duw ei 
hun. Galwch arno.  

Na, nid bresych! 
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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 2.00 o’r 
gloch gan Mr Robert Morris, Penygroes.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch, ac oedfa dan arweiniad y 
Parchg Glenys Jones 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.  
 

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.  
 

 Cymorth Cristnogol 
Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 
casglwyd £940 yn Neiniolen.  Diolch i’r 
casglyddion am eu gwaith, a diolch i 
bawb a gyfrannodd.  Cyhoeddir gweddill 
y casgliadau yn nes ymlaen. 

Derbyn  
Yn ystod yr oedfa yng nghapel Carmel, 
Llanllechid nos Sul diwethaf derbyniwyd 
Awen Owen a Non Hughes yn aelodau 
o’r eglwys.  Estynnwn iddynt groeso 
cynnes a edrychwn ymlaen at gael eu 
cwmni yng ngwaith a bywyd yr eglwys. 
 

Pwyllgor Cymanfa  
Dosbarth Padarn 

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

Bwrlwm 
Ddydd Iau, Mehefin 13 cynhelir Bwrlwm 
yn festri Bethlehem, Talybont am 2.15 
o’r gloch.  
 

Balm o Salm 
 

‘Tyngodd yr ARGLWYDD i 
Ddafydd adduned sicr na thry oddi   
wrthi: “O ffrwyth dy gorff y gosodaf un 
ar dy orsedd. Os ceidw dy feibion fy 
nghyfamod, a'r tystiolaethau a ddysgaf 
iddynt, bydd eu meibion hwythau hyd 
byth yn eistedd ar dy orsedd.”          
Oherwydd dewisodd yr ARGLWYDD 
Seion, a'i chwennych yn drigfan iddo: 
“Dyma fy ngorffwysfa am byth; yma y 
trigaf am imi ei dewis. Bendithiaf hi â 
digonedd o ymborth, a digonaf ei thlod-
ion â bara. Gwisgaf ei hoffeiriaid ag 
iachawdwriaeth, a bydd ei ffyddloniaid 
yn gorfoleddu. Yno y gwnaf i gorn dyfu 
i Ddafydd; darperais lamp i'm henein-
iog. Gwisgaf ei elynion â chywilydd, 
ond ar ei ben ef y bydd coron ddisglair”’   

(Salm 132:11–18).  

Cyfarfodydd Blynyddol 
Undeb yr Annibynwyr 

Cynhelir cyfarfodydd Blynyddol Undeb 
yr Annibynwyr Cymraeg eleni yn ardal 
Rhyd-y-main ym Meirionydd yr wythnos 
hon, o ddydd Iau hyd ddydd Sadwrn, 
Mehefin 13–15. 
 
Mae’r holl gyfarfodydd yn agored i bawb 
i’w mynychu.  Bydd yr Oedfa Bregethu 
yng Nghapel  Rhyd-y-main am 7.30 o’r 
gloch nos Iau, Mehefin 13. Un o’r 
gweinidogion  sy’n dod atom i’r Ofalaeth 
i wasanaethu ar y Sul yw’r pregethwr, sef 
y Parchg Gwyndaf Jones Bangor.  Bydd 
yn braf iawn cael ei glywed yn pregethu 
yn yr Undeb, a dymunwn bob bendith 
iddo ar gyfer yr oedfa.   

 
Ymysg y cyfarfodydd eraill, y noson 
ganlynol bydd Cyflwyniad gan aelodau a 
chyfeillion yr eglwysi sy’n croesawu’r 
Undeb (Rhyd-y-main, Brithdir, Tabor a 
Libanus, Ganllwyd).  Bydd hwnnw hefyd 
yng nghapel Rhyd-y-main am 7.30 o’r 
gloch.  
 

Noson Chwaraeon 
Efe 

Cynhelir Noson Chwaraeon ar gae Ysgol  
Gynradd Llanrug; a’r dyddiad tebygol ar 
hyn o bryd yw nos Wener, Mehefin 28.  
Mae angen cadarnhau hynny’n derfynol, 
ond mae’n debyg mai dyna’r dyddiad.   
 
Cynllun Efe sy’n trefnu’r noson.  Rydym 
yn gwahodd ysgolion Sul o’r tu allan i 
ddalgylch Efe atom, ac felly dymwn 
bwysleisio bod croeso i Ysgolion Sul 
Carmel a Bethlehem i ymuno â ni.   
 
Buom yn cynnal twrnamaint pel-droed a 
phel-rwyd bob blwyddyn, ond bydd hon 
yn noson holloll wahanol gan ei bod ar 
gyfer holl blant yr Ysgolion Sul, o’r 
hynaf i’r ieuengaf.   
 

Bydd gwahanol rasus a gemau, ac nid oes 
angen trefnu timau. Bydd cyfle i bawb 
gymryd rhan.   
 
Gan ein bod yn gwahodd plant ieuengaf 
yr Ysgolion Sul i gymryd rhan bwriedir 
cychwyn yn gynnar, tua 5.00 o’r gloch. 
 
Cawn ghadarnhau’r dyddiad a’r amser yn 
derfynol yr wythnos nesaf gobeithio. 
 

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. 
 

  Cwrs Ieuenctid 
Bydd Cwrs Ieuenctid yr Haf yng 
Ngholeg y Bala, ar gyfer ieuenctid 
Blwyddyn 7–11 yr ysgol o Orffennaf 29 
hyd Awst 2. 
 
Os oes gan rywun awydd gwybod rhagor 
am y cwrs neu eisiau archebu lle rhowch 
wybod i’r Gweinidog. 
 
Maer cwrs wedi bod yn boblogaidd iawn 
dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae ’n 
ddoethach archebu lle mor fuan â 
phosibl.   
 
Gwn fod diwedd Gorffennaf yn edrych 
yn bell iawn ar y funud, ond a ninnau 
wedi cyrraedd dechrau Mehefin buan 
iawn y daw diwedd y tymor ysgol a’r 
cwrs hwn. 
 


