
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. 
 

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 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener, 
Mehefin 21 am 7.00 o’r gloch.  

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 ar gael 
gan y Gweinidog os oes unrhyw un yn 
awyddus i fynd ar y cwrs hwn.   
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Mehefin 23: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Parchg Richard 
O Jones, Gaerwen.  
     

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Mehefin 21: CIC am 7.00 
o’r gloch.   
Dydd Sul, Mehefin 23: Bydd Oedfa 
Deulu am 10.30 o’r gloch.  
 

CARMEL 
Nos Wener, Mehefin 21: Dwylo Prysur 
am 6.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mehefin 23:  Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.    
 

BETHLEHEM 
Sul, Mehefin 23: Bydd yr Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch y Gweinidog.           

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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

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

 
Gorffennaf 7 

3.30 p.m. - Y Gweinidog  
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Mehefin 23 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

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

Gorffennaf 7 
10.00 a.m. - Mr John Roberts 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  

Gair da ydi sbriwsio. Mi fedrwch chi 
sbriwsio’r tŷ a sbriwisio’r ardd. Mi  
fedrwch hefyd eich sbriwsio’ch hunain.  
Mi feddyliais mai gair diweddar ydi o 
yn y Gymraeg, ond mae o’n hŷn nag 
oeddwn i’n tybio. Oherwydd ganrif a 
mwy yn ôl, roedd Tegla Davies yn 
dweud am rywun yn Hunangofiant 
Tomi,  ‘A dyma fo yn spriwsio i fyny 
ac yn edrych yn bwysig’.   
 
Mae gen i sawl siwt y dyddiau hyn. Mi 
ges i siwt newydd ar gyfer priodas dau 
o’r hogiau. Gan eu bod nhw’n dal i’m 
ffitio, mi fedraf sbriwsio tipyn arnaf fy 
hun pan fo angen; ac os oes gwir raid, 
mi fedraf hyd yn oed dorri fy ngwallt! 
Ac yn hynny o beth mae’n amlwg fy 
mod yn debyg iawn iddo fo. 
 
Welsoch chi fo’r diwrnod o’r blaen?  
Siwt newydd, urddasol a glân.  Gwallt 
newydd ei dorri, a phob blewyn yn ei 
le.  Roedd o’n werth ei weld, chwarae 
teg iddo.  Mor wahanol i’r olwg oedd 
arno’n  gadael ei dŷ un bore wythnos 
neu ddwy’n ôl: gwallt heb ei gribo, 
siwt ddigon blêr, godre’r trowsus wedi 
torri, a chynffon ei grys yn chwifio fel 
baner dros gefn y trowsus hwnnw.  
 
Delwedd oedd y cyfan debyg iawn, a 
bellach mae angen newid y ddelwedd. 
Mae dillad blêr a gwallt blerach yn 
iawn i ddyn sy’n ceisio dangos ei fod 
yn ‘un ohonom ni’, ac yntau mae’n 
debyg yn credu mai felly y mae’r werin 
gyfan yn gwisgo. Ond i ddyn sydd â’i 
fryd ar fod yn Brif Weinidog mae’n 
rhaid wrth ddelwedd wahanol; ac felly 

Mr Johnson gwahanol iawn a ddaeth 
(o’r cysgodion y bu’n llechu ynddynt 
ers dyddiau) i annerch ei gefnogwyr 
pybyr ddydd Mercher. Ac wele’r dyn, 
sydd wedi treulio blynyddoedd yn 
rhoi’r argraff nad oes arno ots am wisg 
na lliw na steil, mwyaf sydyn fel pin 
mewn papur. Cyn daw’r awr iddynt 
ddewis Prif Weinidog mae Mr Johnson 
wedi sylweddoli bod ymbincio a 
gwisgo’n drwsiadus yn dal yn bwysig i 
Geidwadwyr da’r gwledydd hyn. 
Gwnaed a fynno o ran delwedd; y gwir 
bryder yw bod argyhoeddiadau ac  
addewidion yn bethau i’w rhoi heibio 
mor rhwydd ag unrhyw siwt flêr neu 
drowsus bach blodeuog. 
 
A dyma ofni fy mod yn debycach iddo 
nag y carwn ei gydnabod. Oherwydd 
mor rhwydd yw cefnu ar egwyddor 
dda, a syrthio’n fyr o’r safonau aruchel 
a gyflwynir yn y Beibl o ran moes ac 
ymddygiad a geirwiredd. Mor gryf y 
temtasiwn i minnau feddwl mwy am y 
ddelwedd a’r olwg allanol nag am y 
berthynas â Duw a’r glendid calon a’r  
cywirdeb cerddediad a welwyd yn yr 
Arglwydd Iesu. ‘Gwae chwi ... yn 
glanhau’r tu allan i’r cwpan a’r ddysgl, 
ond y tu mewn y maent yn llawn     
trachwant a hunanfoddhad (Math. 
23:25). ‘Boed ichwi’n addurn, nid 
pethau allanol ... ond cymeriad cêl y 
galon a’i degwch di-dranc, sef ysbryd 
addfwyn a thawel’ (1 Pedr 3:3-4). Gall 
y ddelwedd allanol newid yn rhwydd, 
yn ôl yr  amgylchiadau a’r gofyn; ond 
mae parhad a chysondeb i waith grasol 
a gwyrthiol Duw yn y galon.   

Sbriwsio 
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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 y Parchg Charles W Jones. 
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.    
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 10.30 
o’r gloch gan y Parchg Dewi Morris a  
bydd yr Ysgol Sul yr un amser.  
 
Bydd Ysgol Sul yn Nhalybont am 10.00 
o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Pryderi Llwyd Jones.   
 

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 
Derbyniwyd arian ychwanegol yn ystod 
yr wythnos at gasgliad Wythnos Cymorth 
Cristnogol Llanberis a Nant Peris, sy;n 
golygu bod cyfanswm yr arian bellach yn 
£970.    

Ymddeoliad 
Daeth gwahoddiad o Ofalaeth Bro Lleu i 
oedfa arbennig yng nghapel Glanrhyd, 
Llanwnda, am 10.00 o’r gloch ddydd Sul, 
Mehefin 30 i ddiolch i’r Parchg Gwenda 
Richards sy’n ymddeol o’r Weinidogaeth 
yn yr Ofalaeth ddiwedd y mis. Cymerir 
rhan gan aelodau eglwysi ei gofalaeth ac 
estynnir croeso cynnes i bwy bynnag a 
garai ymuno â hwy yn yr oedfa. 
 
Dymunwn bob bendith i Gwenda ar ei 
hymddeoliad. 
 

 Pwyllgor Cymanfa  
Dosbarth Padarn 

Daeth hanner dwsin i gapel Cysegr nos 
Iau i drafod Cymanfa Presbyteriaid   
Dosbarth Padarn. Penderfynwyd cynnal 
gwasanaeth i’r ysgolion Sul a’r eglwysi 
yng nghapel Cysegr, Bethel fore Sul, 
Hydref 13 eleni.  Nid cymanfa fydd hwn 
ond gwasanaeth i bob oed.  Daw rhagor o 
fanylion yn nes ymlaen wedi i ni gael 
cyfle i roi trefn ar bethau. 
 

Bwrlwm 
Bydd cyfarfod nesaf Bwrlwm yn festri 
Bethlehem, Talybont ddydd Iau, Mehefin 
27 am 2.15 o’r gloch. Ac yna, nos Iau, 
Gorffennaf 11 bydd criw Bwrlwm yn 
mynd am eu swper blynyddol i Dafarn y  
Fourcrosses, Porthaethwy.   

Balm o Salm 
 
‘Mor dda ac mor ddymunol 
yw i bobl fyw'n gytûn. Y mae 
fel olew gwerthfawr ar y pen, yn llifo i 
lawr dros y farf, dros farf Aaron, yn 
llifo i lawr dros goler ei wisgoedd. Y 
mae fel gwlith Hermon yn disgyn i lawr 
ar fryniau Seion. Oherwydd yno y 
gorchmynnodd yr ARGLWYDD ei 
fendith, bywyd hyd byth’ (Salm 133).  

Cyfarfodydd Blynyddol 
Undeb yr Annibynwyr 

Cynhaliwyd cyfarfodydd Blynyddol   
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ardal 
Rhyd-y-main ym Meirionydd yr wythnos 
ddiwethaf. Ceir adroddiadau llawn o’r 
hyn a ddigwyddodd yno yn Y Tyst yn 
fuan, mae’n siwr.   
 

Noson Chwaraeon 
Efe 

Bydd Cynllun Efe yn cynnal Noson 
Chwaraeon i’r Ysgolion Sul ar gae Ysgol  
Gynradd Llanrug nos Wener, Mehefin 
28.  Mae’r dyddiad wedi ei gadarnhau 
erbyn hyn, fel y gwelwch yn yr hysbyseb 
isod. Gobeithio’n fawr y bydd y tywydd 
wedi cynhesu a sychu erbyn hynny. 
 
Mae croeso i unrhyw ysgol Sul ddod yno 
i fwynhau’r hwyl.  Mae hynny’n 

cynnwys rhai o’r tu allan i ddalgylch Efe 
atom, ac felly estynnwn groeso cynnes 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.   
 
Dechreuir am 5.30 o’r gloch. 
 

 Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng nghapel Salem, 
Llanbedr y Cennin am 7.00 o’r gloch nos 
Fercher, Gorffennaf 10.  


