
Bwrlwm 
Cynhaliwyd Bwrlwm yn Nhalybont 
bnawn dydd Iau.  Nos Iau, Gorffennaf 11 
bydd criw Bwrlwm yn cael eu swper 
blynyddol yn Nhafarn y  Fourcrosses, 
Porthaethwy.   
 

Noson Chwaraeon 
Efe 

Cynhaliwyd Noson Chwaraeon Cynllun 
Efe i’r Ysgolion Sul yn Ysgol  Gynradd 
Llanrug echnos, nos Wener, Mehefin 28.  
Roedd yn noson hynod o braf ym mhob 
ffordd.   
 
Ceir adroddiad llawnach yn Gronyn yr 
wythnos nesaf.   
 

 Pwyllgor Efe 
Ceir adroddiad yr wythnos nesaf hefyd 
am Bwyllgor Efe a gynhaliwyd bnawn 
Mawrth diwethaf yng Nghanolfan y Capel 
yng Nghaeathro. 

 
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.  

Henaduriaeth 
Cynhelir cyfarfod nesaf Henaduriaeth 
Arfon yng Nghapel Glanrhyd, Llanwnda 
am 6.30 o’r gloch nos Fawrth, Gorffenn-
af 16. 
 

 Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Gorffennaf 7: Gwasanaethir 
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.   
     

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Gorffennaf 7: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 
Waunfawr.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Sul, Gorffennaf 7: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.     
 

BETHLEHEM 
Nos Fercher, Gorffennaf 3: Te Mefus 
am 7.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Gorffennaf 7: Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg Gwyndaf 
Jones, Bangor.            

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Gorffennaf 7 
3.30 p.m. - Y Gweinidog  

 
Gorffennaf 14 

5.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
 

Gorffennaf 21 
5.00 p.m.—Oedfa 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Gorffennaf 7 

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

Gorffennaf 14 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.30 a.m. - Picnic yr Ysgol Sul  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Gorffennaf 21 
10.00 a.m. - Mr Gwilym Charles  
  Williams 
 

Aw! Roedd fy nghlust a’m pen yn 
brifo. Fedrwn i ddim peidio â gweiddi.  
Ia, gweiddi yn y car gan mai dyna ble’r 
oeddwn ar y pryd, “Na! Na! Na-aaa!”  
 
Roeddwn rywfaint gwell ar ôl y waedd. 
Ond dwi’n dal i wingo wrth gofio’r 
boen a deimlais o glywed y gair erchyll 
ar y radio.  
 
Lamineiddio, imwneiddio, coloneiddio, 
clorineiddio: mae’r geiriau hyn yn y 
geiriadur ers talwm. Defnyddiwch nhw 
ar bob cyfrif. Y gair sy’n achosi cur 
pen bob tro y byddaf yn ei glywed yw 
‘nomineiddio’! Plis, plis, benaethiaid 
S4C, cynhyrchwyr Radio Cymru a  
golygyddion papurau a chylchgronau, 
gwnewch hi’n drosedd i gyflwynwyr a 
gohebwyr ddweud ac ysgrifennu’r gair. 
Gorfodwch bob un ohonyn nhw i 
ddweud rhywbeth fel ‘enwebu’ neu 
‘enwi’, a rhowch ddirwy drom iddyn 
nhw os na fyddan nhw’n ufuddhau. 
Oherwydd ni ddylid ar unrhyw gyfrif 
normaleiddio defnyddio ‘nomineiddio’. 
 
Rwy’n casáu’r gair â chas perffaith.  
 
Ond tybed oes yna o fewn ein geirfa 
grefyddol, eiriau y mae rhai’n eu casáu, 
er nad geiriau dieithr mohonynt ond 
hen eiriau a fu’n rhan o iaith y Beibl 
a’n geirfa Gristnogol o’r cychwyn? 
Tybed pa eiriau sy’n gwneud i rai pobl, 
o’u clywed, weiddi mewn protest yn 
nyfnder y galon os nad yn gyhoeddus?  
 
‘Pechod’ o bosibl yw un o’r geiriau na 
all pobl ei oddef , am na allant dderbyn 

yr hyn a ddywed y Beibl trwyddo am 
ddrygioni a gwrthryfel pawb ohonom 
yn erbyn Duw. 
 
Geiriau a gaiff lai fyth o groeso yw 
‘barn’ ac ‘uffern’, a hawdd iawn yw 
dychmygu gwrthwynebiad pobl i bob 
awgrym bod a wnelo colledigaeth a 
chosb ag ymateb Duw i’n pechod. 
 
Mae’r geiriau ‘troedigaeth’ ac ‘aileni’ 
yn aml yn codi gwrychyn pobl am eu 
bod yn disgrifio profiad sy’n anodd i 
lawer ei amgyffred. Ond mae’r profiad 
hwnnw, er ei fod yn amrywio’n fawr o 
ran ei amseriad a’i gyffro (neu ddiffyg 
cyffro hyd yn oed) yn sylfaenol i’r 
bywyd Cristnogol. 
 
Mwy annisgwyl fyddai cynnwys ‘gras’ 
a ‘maddeuant’ ymhlith y geiriau y gall 
pobl eu casáu, ond gall hyd yn oed y 
geiriau melys hyn fod yn gur pen i rai. 
Gallaf ddychmygu ambell un yn cael ei 
gythruddo o glywed bod maddeuant 
Duw ar gael i bawb sy’n edifarhau ac 
yn credu yng Nghrist, pa bechodau 
bynnag y maent yn euog ohonynt. Ac 
mae’n siẃr bod yna rai sy’n wfftio’r 
syniad mai gras Duw, yn hytrach na’r 
hyn a wnawn ni, a ddaw â ni at Dduw.  
Er mor rhyfeddol yw gras a’i neges ein 
bod yn derbyn trwy Grist yr hyn na 
fedrwn fyth ei haeddu, y mae’r gair 
‘gras’ yn wrthun i bwy bynnag sy’n 
mynnu credu y medran nhw wneud 
rhywbeth i haeddu cael dod at Dduw. 
Boed i Dduw drugarhau wrthym, er 
sicrhau na all geiriau’r Beibl fyth fod 
yn gur pen i’r un ohonom ni.  

Cur pen 
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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 Eifion Williams, 
Llanfairfechan; a chynhelir yr |Ysgol Sul 
am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Mr Richard Ll Jones, Bethel.       
 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch; a gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Canon Idris Thomas, 
Deiniolen.    
 
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Trefor Lewis. Nid 
oes Ysgol Sul.   
 

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.   
. 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Margaret 
Phyllis Wynn Evans (gynt o Tegfan, 36 
Erw Las, Bethesda) yng nghapel Carmel, 
Llanllechid ddydd Mercher diwethaf, 
Mehefin 26 dan arweiniad y Gweinidog. 
Mrs Helen Williams oedd yr organydd.  
Yn dilyn yr oedfa yn y capel cafwyd 
gwasanaeth yn Amlosgfa Bangor. 
 
Bu farw Mrs Phyllis Evans ar Fehefin 20  
yn 87 mlwydd oed, yng Nghartref Gofal 
Dementia, Glyn Menai, Treborth lle 
cawsai ofal ardderchog dros y pymtheg 
mis diwethaf.  Cyn hynny, roedd wedi 
bod yng nghartref Plas Ogwen am dair 
blynedd. 
 
Yr oedd yn aelod yng Nghapel Carmel, 
ac yn boblogaidd a chymeradwy yn y fro. 
Wedi ei geni yn Llanllechid, treuliodd ei 
holl fywyd yn Nyffryn Ogwen, a bu’n 
cadw salon gwallt a siop ddillad ym 
Methesda. Cafodd hi a’i diweddar briod, 
Tegwyn, 59 o flynyddoedd o fywyd 
priodasol. Roedd ei gofal am ei merch 
Helen a’i theulu’n fawr; a buont hwy’n 
ofalus ohoni hithau ar hyd y blynyddoedd 

Balm o Salm 
 
‘Molwch yr ARGLWYDD. 
Molwch enw'r ARGLWYDD, 
molwch ef, chwi weision 
yr ARGLWYDD, sy'n sefyll yn 
nhŷ'r ARGLWYDD, yng nghynteddoedd 
ein Duw. Molwch yr ARGLWYDD, 
oherwydd da yw ef; canwch i'w enw, 
oherwydd y mae'n ddymunol ... Y mae 
dy enw, O ARGLWYDD, am byth, a'th 
enwogrwydd o genhedlaeth i genhed-
laeth. Oherwydd fe rydd yr AR-

GLWYDD gyfiawnder i'w bobl, a bydd 
yn trugarhau wrth ei weision ... Bendig-
edig yn Seion fyddo'r ARGLWYDD 
sydd yn trigo yn Jerwsalem. Molwch 
yr ARGLWYDD’ (Salm 135:1-3, 13-14, 
21).  

ac yn arbennig ers iddi fod yn wael. Yr 
oedd yn wraig hwyliog a chanddi amryw 
o ddiddordebau; a mwynhaodd sawl 
gwyliau tramor yng nghwmni ei theulu.   
 
Cydymdeimlwn â Helen ac Arfon, ei 
merch a’i mab-yng-nghyfraith a hefyd â’i 
wyrion a’i wyresau Rhodri a Lois, a 
Rhian a Mathew yn eu profedigaeth.  
 

Te Mefus 
Cynhelir y Te Mefus blynyddol yn festri 
Bethlehem, Talybont nos Fercher yr 
wythnos hon, Gorffennaf 3.  Edrychir 
ymlaen eleni ato at gael cefnogaeth dda 
i’r noson hon. Dechreuir am 7.00 o’r 
gloch. ris mynediad fydd £2, gyda’r elw 
at Gronfa’r Capel. 
 

 Apêl Madagascar 
Yn dilyn yr oedfa a gynhaliwyd yng 
nghapel Bethlehem ddydd Sul, Mai 19, 
dan nawdd Pwyllgor Cymanfa Ysgolion 
Sul Bangor a Bethesda anfonwyd  
£172.06 at Apêl Madagascar Undeb yr 
Annibynwyr Cymraeg. Daeth llythyr o 
ddiolch am y rhodd oddi wrth yr Undeb. 
 

Bore Hwyl y Sul 
Roedd hi'n braf iawn y tu allan fore Sul 
diwethaf! Roedd hi'n braf iawn y tu fewn 
hefyd gyda festri Bethlehem, Talybont yn 
llawn bwrlwm! 
 
Rhyw 25 o blant ysgolion Sul Carmel, 
Llanllechid a Bethlehem oedd wedi ym-
uno á'i gilydd i fwynhau bore o hwyl 
wrth weithio a chwarae.  Yn dilyn eu 
gwaith arlunio, lliwio ac ati, aeth y plant 
allan i'r cae chwarae lleol cyn dychwelyd 
i'r festri i fwynhau te parti.  
 
Diweddwyd y bore gyda phawb mewn 
hwyliau da wrth ganu i gyfeiliant y gitár 
cyn mynd adref!  
 
Bore gwerth chweil. Diolch i bawb fu 
ynglyn á'r achlysur! 

Carmel 
Daw blwyddyn yr Ysgol Sul yng nghapel 
Carmel, Llanllechid i ben heddiw; a 
chaiff y plant a’r athrawon wyliau tan fis 
Medi.  Diolch yn fawr iawn i’r athrawon 
am eu gwaith ar hyd y flwyddyn; a diolch 
i rieni’r Ysgol Sul am bob cefnogaeth.  
Bydd yr Ysgol Sul yn ailddechrau fore 
Sul, Medi 8. 
 
Mae blwyddyn clwb Dwylo Prysur wedi 
dod i ben hefyd, a chaiff yr ieuenctid 
seibiant dros yr haf.  Diolch yn fawr i 
Mrs Helen Williams am ei holl waith 
gyda Dwylo Prysur ar hyd y flwyddyn. 
 

  Bethlehem 
Daeth blwyddyn Ysgol Sul Bethlehem, 
Talybont i ben y Sul diwethaf, a chaiff y 
plant a’u hathrawon wyliau tan fis Medi.  
Diolch yn fawr iawn i’r athrawon am eu 
gwaith ar hyd y flwyddyn.  Diolch hefyd 
i rieni’r Ysgol Sul am bob cefnogaeth.  
Bydd yr Ysgol Sul yn ailddechrau wedi 
i’r ysgolion ail agor wedi gwyliau’r haf.  
 

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 llwyddian-
nus cyn hyn ac wedi llwyddo i ennill y 
Cwpan fwy nag unwaith os cofiaf yn 
iawn. Felly, DIM PWYSAU!!!! 
 

CIC 
Cynhelir CIC olaf y tymor yn Capel 
Coch am 7.00 o’r gloch nos Wener, 
Gorffennaf 5.  
 


