
Noson Chwaraeon 
Efe 

Bydd Cynllun Efe yn cynnal Noson 
Chwaraeon i’r Ysgolion Sul ar gae Ysgol  
Gynradd Llanrug nos Wener, Mehefin 28.  
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.  Bu raid gohirio’r 
Pwyllgor Gwaith a oedd i’w gynnal fore 
fory yn Nhalybont.  

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Mehefin 30: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan Mr Richard Ll 
Jones, Bethel.  
     

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mehefin 30: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan y Parchg Eifion 
Williams a bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.  
 

CARMEL 
Nos Wener, Mehefin 28: Dwylo Prysur 
am 6.30 o’r gloch.  
Dydd Sul, Mehefin 30:  Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Canon Idris 
Thomas, Deiniolen.    
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mehefin 27: Bwrlwm am 
2.15 o’r gloch. 
Sul, Mehefin 30: Bydd yr Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch y Parchg Trefor Lewis, Hen 
Golwyn.           

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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

 
Gorffennaf 7 

3.30 p.m. - Y Gweinidog  
 

Gorffennaf 14 
5.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
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  
 

Gorffennaf 14 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Roedd dros 10,000 o enwau ar ddeiseb 
yn ddigon i sicrhau bod aelod seneddol 
Brycheiniog a Sir Faesyfed yn colli ei 
swydd a bod is-etholiad i’w gynnal yn 
yr etholaeth. Arwyddwyd deiseb arall 
yr wythnos ddiwethaf gan dros 20,000 
o bobl a oedd yn galw am ohirio cyfres 
deledu arfaethedig.  Yn wahanol i’r 
ddeiseb seneddol, nid oedd obaith i hon 
lwyddo i berswadio’r cynhyrchwyr i 
ohirio cyfres y gwariwyd arian mawr 
arni ac y mae cynulleidfa ddisgwylgar 
yn edrych ymlaen at ei gweld. Ac fel 
petai trefnwyr y ddeiseb yn gwybod 
hynny, fe lwyddon nhw i’w hanfon i’r 
man anghywir, at Netflix yn hytrach 
nag Amazon, cynhyrchwyr y gyfres. 
Cam gwag, a chamgymeriad elfennol. 
Gallwch ddychmygu’r gwawdio a fu 
arnyn nhw: ugain mil o bobl wedi 
mynd i’r drafferth i arwyddo deiseb a 
honno’n cael ei phostio at y cwmni 
anghywir. Rhywsut, roedd pethau’n 
symlach ers talwm pan nad oedd ond y 
BBC ac ITV i boeni amdanyn nhw! 
 
Trwy gamgymeriad, fe anelodd y bobl 
hyn eu beirniadaeth at y cynhyrchwyr 
anghywir. Mewn anwybodaeth, mae’n 
debyg, y gwnaeth miloedd o bobl   
Cymru beth tebyg wrth bleidleisio dros 
adael yr Undeb Ewropeaidd, a mynnu 
beio’r sefydliad hwnnw yn hytrach na 
llywodraethau’r Deyrnas Unedig dros y 
degawdau am rai o’r problemau sy’n 
tlodi ein gwlad ac yn blino cymdeithas. 
Taflwyd y bai ar yr Undeb Ewropeaidd 
er enghraifft am y diffyg buddsoddiad 
yn ein cymunedau gan anwybyddu’r 
ffaith bod Cymru wedi derbyn arian 

mawr o Ewrop oherwydd iddi gael ei 
hesgeuluso gan gyfres o lywodraethau 
San Steffan. Ie, mor hawdd yw beio’r 
bobl anghywir. 
 
Mewn anwybodaeth hefyd y gwnawn 
rywbeth tebyg wrth geisio deall llawer 
o’r drygioni sy’n blino cymdeithas. 
Pam yr holl ffraeo? Pam yr holl dwyll 
a chelwydd? Pam yr holl gasineb? Pam 
yr holl greulondeb? Mae’r cartref a’r 
ysgol, y teledu a’r rhyngrwyd, diffyg 
gwaith a diflastod, tlodi a llu o bethau 
eraill wedi cael y bai am yr amarch a’r 
anfoesoldeb a’r anonestrwydd a’r holl 
ddrygioni sy’n hagru ein byd. Ond 
beth bynnag yw effaith y pethau hyn 
arnom – er da, er drwg – pwyntio bys 
i’r man anghywir a wnawn ninnau os 
tybiwn mai unrhyw un o’r pethau hyn 
sy’n sylfaenol gyfrifol am ddrygioni. 
Ateb clir a phendant y Beibl a’r Ffydd 
Gristnogol i’r cwestiynau uchod yw 
bod gwreiddyn y drwg ynom ni ein 
hunain. Fel pawb arall, yr ydym ni’n 
pechu nid oherwydd amgylchiadau nac 
oherwydd y dylanwadau allanol sydd 
arnom ond oherwydd y duedd sydd 
ynom i wneud hynny. Y gwir yw na 
fedrwn ni beidio â phechu, a gwnawn  
hynny mewn rhyw ffordd bob dydd. 
Amdanaf fy hun, a chadw at y busnes 
hwn o bwyntio bys, un enghraifft o’r 
pechu hwnnw yw’r duedd o hyd i weld 
bai ar bawb a phopeth arall.  
 
Nid camgymeriad nac anwybodaeth er 
hynny, ond cariad a gras, a wnaeth i 
Dduw ddatrys y cyfan trwy roi’r bai 
am ein holl bechodau ar ei Fab Iesu.  

Deisebau 

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 
Cynhelir Oedfa Deulu dan arweiniad 
Susan Williams a’r Gweinidog yn Capel 
Coch am 10.30  o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg R O Jones, Gaerwen.     
 
Bydd Ysgolion Sul Carmel a Bethlehem 
yn ymuno â’i gilydd heddiw.   
 
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 5.00 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.  
 
Anfonwn ein cofion hefyd at aelodau’r 
eglwysi sydd am wahanol resymau wedi 
methu â bod mewn oedfa ers tro byd.  
Gobeithio bod derbyn Gronyn yn help 
bach i gadw cyswllt â’r capel a’i waith. 

Cywiriad 
Soniwyd yr wythnos ddiwethaf am y 
gwahoddiad a ddaethai o Ofalaeth Bro 
Lleu i’r oedfa yng nghapel Glanrhyd, 
Llanwnda fore Sul, Mehefin 30 i ddiolch 
i’r Parchg Gwenda Richards a fydd yn 
ymddeol o’r Weinidogaeth y diwrnod 
hwnnw.   
 
Er bod croeso i unrhyw un fynd i’r oedfa 
deallwn erbyn hyn mai camgymeriad 
oedd anfon y gwahoddiad atom ac na 
fwriadwyd i neb beidio â mynd i oedfa 
yn eu capel eu hunain y bore hwnnw. 
 
Beth bynnag am hynny, dymunwn bob 
bendith i Gwenda ar ei hymddeoliad. 
 

 Ysgolion Sul 
Bore o Hwyl 

Bydd ysgolion Sul Carmel, Llanllechid a 
Bethlehem, Talybont yn dod at ei gilydd 
yn Nhalybont erbyn 10.30 heddiw am 
fore o hwyl yn dysgu a chwarae.   
 
Gobeithio bydd yn fore braf ac y bydd 
pawb yn mwynhau eu hunain yn fawr.   
 
Diolch i’r sawl a drefnodd y bore a fydd 
yn gyfle arbennig i’r plant gael cwmni 
rhai nad ydynt yn eu gweld bob Sul.  
 

 

Balm o Salm 
 
‘Dewch, bendithiwch yr  
ARGLWYDD, holl weision 
yr ARGLWYDD, sy'n sefyll liw nos yn 
nhŷ'r ARGLWYDD. Codwch eich dwylo 
yn y cysegr, a bendithiwch 
yr ARGLWYDD. Bydded 
i'r ARGLWYDD eich bendithio o Seion  
– creawdwr nefoedd a daear!’ 
(Salm 134).  

Cydymdeimlad 
Nos Iau diwethaf, Mehefin 20, bu farw 
Mrs Phyllis Evans (gynt o Tegfan, 36 
Erw Las, Bethesda) yng Nghartref Gofal 
Dementia, Glyn Menai, Treborth yn 87 
mlwydd oed. Cydymdeimlwn â Helen ac 
Arfon, ei merch a’i mab-yng-nghyfraith 
ac â’i wyrion a’i wyresau Rhodri a Lois, 
a Rhian a Mathew yn eu profedigaeth. Bu 
Cynhelir angladd Mrs Evans yng nghapel 
Carmel ddydd Mercher, Mehefin 26 am 
1.15 o’r gloch, gyda gwasanaeth i ddilyn 
yn yr Amlosgfa ym Mangor am 2.15 o’r 
gloch.  
 

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.   

Cwpan CIC 
Cynhelir twrnamaint pel droed 5-yr-ochr 
‘Cwpan CIC’ ar gaeau Ysgol Eifionydd, 
Porthmadog nos Iau, Gorffennaf 4, 
rhwng 5.30 a 9.00 o’r gloch. 
 
Bydd dwy adran, sef timau oed ysgol 
Blwyddyn 6-8 a Blwyddyn 9-11. 
 
Byddwn criw CIC Capel Coch yn mynd 
yno i gystadlu yn yr adran i’r timau 
hynaf.   
 
Rydym wedi bod yn llwyddiannus cyn 
hyn ac wedi llwyddo i ennill y Cwpan 
fwy nag unwaith os cofiaf yn iawn. Felly, 
DIM PWYSAU!!!! 
 

CIC 
Diolch i Susan am drefnu rhaglen ar 
gyfer CIC yn Capel Coch nos Wener, ar 
thema Dameg y Ddafad Golledig. 


