
Llanberis mae’n debyg.  Bu’n byw gyda’i 
theulu yn Plas Coch am dros 30 o flyn-
yddoedd, yn cadw gwely a brecwast yn 
ogystal â magu teulu.  Bu’n gofalu ar hyd 
y blynyddoedd am ei phriod Percy, yn di-
lyn damwain ddifrifol a ddioddefodd wrth 
ei waith pan nad oedd ond 30 mlwydd 
oed.  Roedd wedi cymhwyso yn nyrs yn 
ifanc, a bu hynny’n sicr yn help iddi yn ei 
gofal am ei phriod; ond yr oedd ei gofal 
yn fawr hefyd am gymdogion a ffrindiau 
mewn pob math o amgylchiadau.  
 
Gwnaeth ei gorau ar hyd y blynyddoedd 
dros ei phlant a’u plant hwythau, ac yr 
oedd drws Plas Coch a drws Y Berllan 
bob amser yn agored i deulu a chyfeillion.  
Bu’n aelod ffyddlon yn Capel Coch.   

  

Crefft, Cân a Stori 
Bydd Susan Williams a Chynllun Efe yn 
cynnal sesiynau Crefft, Cân a Stori yn  
Llanberis a Deiniolen y mis hwn. 
 

Llanberis 
Yn Capel Coch, dydd Sadwrn, Medi 14 
rhwng 10.30 a 12.30 o’r gloch. 
 

Deiniolen 
Yn Nhy Elidir, dydd Sadwrn, Medi 28 
rhwng 2.30 a 4.00 o’r gloch. 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Medi 8: Gwasanaethir yn yr 
oedfa am 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Huw Pritchard, Gaerwen.  
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Medi 8: Gwasanaethir am 
10.00 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 
Bydd yr Ysgol Sul yn ail ddechrau am 
11.15 o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Sul, Medi 8: Bydd yr Ysgol Sul 
yn ail ddechrau am 10.30 o’r gloch. Yn 
yr oedfa am 5.00 o’r gloch gwasanaethir 
gan y Parchg John Lewis Jones. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Medi 5: Bydd Bwrlwm yn 
ail ddechrau am 2.15 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 8: Cynhelir  yr Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.              
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Medi 8 
5.00 p.m. - Y Parchg Huw Pritchard 
 

Medi 15 
Oedfa Cofio Hanner Canmlwyddiant 
Cau’r Chwarel   
 

Medi 22 
5.00 p.m. - Mr John Roberts  
 

Medi 29 
5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Medi 8 

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

Medi 15 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul  
 

Medi 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Medi 29 
10.00 a.m. - Y Parchg Dafydd Ll Hughes  
11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul  
 
 

Ers blynyddoedd un arwydd sicr i mi o 
ddiwedd yr haf a dyfodiad tymor yr 
hydref yw’r rheidrwydd i ail afael yn y 
gwaith o baratoi Gronyn.  Mae’n rhaid 
cyfaddef nad yw hynny bob amser yn 
rhwydd i’w wneud gan fy mod i, fel y 
rhelyw o bobl, yn medru cynefino’n 
sydyn iawn â pheidio cyflawni rhai 
tasgau pan ddaw cyfle i’w rhoi heibio 
am sbel. Mi fyddaf yn dychryn yn aml 
o sylweddoli mor rhwydd y gallwn roi 
heibio pethau a fu’n arferion oes.  Mae 
Gronyn ymhell o fod yn arfer oes er, ar 
brydiau, ei bod yn anodd gennyf gofio 
diwedd wythnos waith heb fod angen ei 
baratoi. Ond heddiw, mae’n ddeunaw 
oed gan mai ar Sul cyntaf Medi 2001 y 
dechreuwyd ei gyhoeddi’n wythnosol.  
 
Fel arfer, cyffro disgwylgar sy’n mynd 
law yn llaw â dathliadau deunaw oed 
pobl ifanc â’u byd a’u bywyd o’u 
blaen.  Pe gallai siarad, byddai Gronyn 
yn cydnabod mai deunaw oed hen ydi 
o. Yn wahanol i ieuenctid deunaw oed, 
mae’n dechrau meddwl am ba hyd y 
gall ddal ati; mae’n dechrau ofni a fydd 
ganddo’r egni a’r brwdfrydedd i fynd 
heibio’r pen blwydd hwn.  Pe gallai 
siarad, byddai’n cyfaddef ei bryderon 
ynghylch ei allu i barhau i feddwl am 
rywbeth i’w ddweud bob wythnos.  
Mae’n sylweddoli mai profiad digon 
anghysurus yw bod yn ddeunaw oed 
hen. Pe gallai siarad, pwy a ŵyr beth a 
ddywedai? 
 
Ar fy mhen blwydd yn ddeunaw oed 
roeddwn ar fin mynd i’r coleg am y tro 
cyntaf. Hyd y cofiaf, roedd yna gyffro 

yn gymysg â pheth pryder wrth feddwl 
beth oedd o’m blaen. Y gwir, fodd 
bynnag, yw mai ychydig iawn a gofiaf 
am y cyfnod hwnnw o baratoi ar gyfer 
coleg. Mae gen i fwy o gof o’r dyddiau 
cyntaf yno, a’r wythnosau a’r misoedd 
a’r blynyddoedd a’u dilynodd. Mae’r 
pum mlynedd o goleg a’r blynyddoedd 
ers hynny wedi gwibio heibio. Mae 
byd a betws, ynghyd â’m bywyd innau, 
wedi newid mewn sawl ffordd ers y 
cyfnod hwnnw. Rwyf flynyddoedd yn 
hŷn. Wn i ddim ydw i gallach, ond 
mae’n siwr fy mod wedi newid mewn 
sawl ffordd. Ac eto, ar un wedd, rwy’n 
dal yn ddeunaw oed.   
 
Yn ddeunaw oed y gwelais gyntaf 
fawredd Iesu Grist; yn ddeunaw oed y 
clywais gyntaf ei wahoddiad i ddod 
ato; yn ddeunaw oed y cymerais ei air 
gan ymddiried ynddo i’m derbyn ac i 
faddau fy meiau.  Yn ddeunaw oed y 
cefais fy nerbyn ganddo trwy ras; yn  
ddeunaw oed y gosodwyd cyfeiriad i 
weddill fy mywyd na fu’n bosibl troi 
nôl oddi wrtho. Yr un peth amlwg yr 
wyf wedi ei ddifaru lawer gwaith ers 
hynny yw na lwyddais i fyw’r bywyd 
Cristnogol yn well, yn ddeunaw oed, 
yn ddeugain oed ac yn drigain oed. 
Ond yr un peth nad wyf yn ei ddifaru 
yw’r credu a’m dygodd i’r bywyd hwn 
o ymddiried yng Nghrist a’i ddilyn. 
 
Ac am fy mod yn ddeunaw oed o hyd, 
neu am fy mod trwy ras yn glynu wrth 
yr hyn a brofais bryd hynny, daliaf am 
y tro i ddefnyddio Gronyn i rannu’r 
newydd da am yr Un y credais ynddo.    

Yn ddeunaw oed 

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 yn Capel Coch 
am 10.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 
Waunfawr.   
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.        
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. Bydd hon yn 
oedfa gymundeb.   
 
Bydd yr oedfa yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch yng ngofal rhai o’r aelodau.     
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb na 
fu yn dda eu hiechyd dros yr haf.  Yng 
nghanol mynd a dod cyfnod gwyliau mae 
rhai o’n haelodau wedi bod yn yr ysbyty 
a rhai yno ar hyn o bryd.  Dymunwn yn 
dda iddynt gan obeithio y cânt adferiad 
llwyr a buan.   
 

Ysgolion Sul 
Bydd yr Ysgolion Sul yn ail ddechrau yn 
Capel Coch, Bethlehem a Charmel y Sul 
nesaf, Medi 8. 

Gwyliau 
Fel y nodwyd ar y dudalen flaen, hwn yw 
rhifyn cyntaf Gronyn wedi’r seibiant dros 
yr haf. Ni fu’n bosibl cyfeirio at bopeth y 
bwriadwyd sôn amdanynt yr wythnos 
hon, a gobeithir medru gwneud iawn am 
hynny y Sul nesaf.   
 

 Picnic Ysgol Sul 
Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i Bicnic 
Ysgol Sul Capel Coch y Sul olaf cyn y 
gwyliau, Gorffennaf 14.  Cawsom 
dywydd braf iawn, diolch am hynny, a 
braf iawn oedd cael mwynhau’r cwmni 
yng nghysgod Ysbyty’r Chwarel. Roedd 
yno ddigon o le i chwarae gemau wedi i 
bawb gael bwyd.  Roedd yn ffordd braf 
iawn o orffen y tymor.  Diolch am bob 
help efo’r trefniadau a’r gemau. 
 

Balm o Salm 
 
‘Clodforaf di â'm holl galon, 
canaf fawl i ti yng ngŵydd 
duwiau. Ymgrymaf tuag at dy deml 
sanctaidd, a chlodforaf dy enw am dy 
gariad a'th ffyddlondeb, oherwydd 
dyrchefaist dy enw a'th air uwchlaw 
popeth. Pan elwais arnat, atebaist fi, a 
chynyddaist fy nerth ynof. Bydded i holl 
frenhinoedd y ddaear dy glodfori, 
O ARGLWYDD, am iddynt glywed 
geiriau dy enau; bydded iddynt ganu am 
ffyrdd yr ARGLWYDD, oherwydd 
mawr yw gogoniant yr ARGLWYDD. 
Er bod yr ARGLWYDD yn uchel, fe 
gymer sylw o'r isel, ac fe ddarostwng y 
balch o bell. Er imi fynd trwy ganol 
cyfyngder, adfywiaist fi; estynnaist dy 
law yn erbyn llid fy ngelynion, a gwar-
edaist fi â'th ddeheulaw. 8Bydd 
yr ARGLWYDD yn gweithredu ar fy 
rhan. O ARGLWYDD, y mae dy gariad 
hyd byth; paid â gadael gwaith dy 
ddwylo’ (Salm 138).  
 

CIC 
Bydd cyfarfodydd CIC yn ail ddechrau 
yn Capel Coch nos Wener, Medi 13 am 
7.00 o’r gloch.  Edrychwn ymlaen at 
weld yr hen griw yn ôl, ac at groesawu 
rhai newydd atom.  Cofiwch fod CIC ar 
gyfer pobl ifanc Blwyddyn 7 a hŷn yr 
ysgol.  
 

Bwrlwm 
Bydd prynhawn Bwrlwm Bethlehem yn 
ail ddechrau yn y festri am 2.15 o’r gloch 
ddydd Iau, Medi 5.  Croeso cynnes i 
bawb ymuno â’r criw am baned a sgwrs.  
 

Oedfa’r Chwarel 
Bythefnos i heddiw, brynhawn Sul, Medi 
15, cynhelir oedfa yn Neuadd Ysgol 
Gwaun Gynfi i gofio Hanner Canrif ers 
cau Chwarel Dinorwig. Mae eglwysi’r 
pentref wedi eu gwahodd i ymuno yn yr 
oedfa.  Byddwn yn gwneud hynny; ac 
felly ni fydd gennym oedfa yn Nhy Elidir 
y prynhawn hwnnw.   
 
Ceir rhagor o fanylion am yr oedfa hon 
yr wythnos nesaf.   
 

 Angladdau  
 

Mrs Joyce Jones 
Bu farw Mrs Joyce Jones (27 Dôl Elidir, 
Llanberis gynt) yn Ysbyty Eryri ddydd 
Sul, Awst 4, yn 90 mlwydd oed.  
 
Cynhaliwyd ei hangladd ddydd Llun, 
Awst 12 dan arweiniad y Gweinidog a’r 
Parchg Trefor Lewis, Hen Golwyn yn 
Capel Coch a Mynwent Nant Peris.  Mrs 
Bethan Holding oedd yr organydd. 
 
Cydymdeimlwn â Gareth, Anne a Dilys 
a’r teulu cyfan yn eu colled a’u hiraeth 
mawr am fan a nain a hen nain arbennig.  
Bu Mrs Joyce Jones yn ofalus iawn o’i 
phlant a’i theulu erioed, a chafodd ei 

phlant gariad mawr ar eu haelwyd. Bu 
farw ei phriod Emyr ddeugain mlynedd 
yn ôl i’r mis hwn; a gadawyd hi’n weddw 
ifanc i fagu pedwar o blant.  Roedd colli 
ei phriod, ac yn fwy diweddar colli ei 
merch Carol ym mis Hydref 2015 yn er-
gydion caled iawn iddi, ond yr oedd ei 
ffydd gadarn yn Nuw a’r nerth a brofodd 
trwy weddi yn ei galluogi i wynebu’r 
stormydd hyn gan ddal i sôn am ddaioni 
Duw a’i ofal a’i gynhaliaeth.   
 
Gweithiodd yn galed i roi’r gorau posibl 
i’w phlant, a bu’n gefn mawr iddynt ym 
mhob dim a wynebwyd ganddynt.  Ers 
2012, wedi iddi ddioddef strôc, roedd 
wedi ymgartrefu ym Mhlas Pengwaith, a 
chafodd ofal da yno.  Hyd at hynny, 
roedd Gareth wedi rhannu’r aelwyd yn  
Nôl Elidir gyda’i fam.   
 
Roedd yn aelod ffyddlon yn Capel Coch, 
ac er i’w llesgedd ei rhwystro rhag dod 
i’r oedfaon, fe lwyddodd gyda help ei 
theulu i ddod i ambell gyfarfod ac oedfa 
arbennig y blynyddoedd diwethaf hyn; ac 
roedd bob amser yn falch o fedru cael 
gwneud hynny. 
 

Mrs Betty Jones 
Bu farw Mrs Elizabeth Mary Jones, Y 
Berllan, Ffordd Capel Coch, Llanberis  
yn Ysbyty Gwynedd ddydd Sadwrn, 
Awst 10 yn 91 mlwydd oed. 
 
Cynhaliwyd ei hangladd ddydd Gwener, 
Awst 16 dan arweiniad y Gweinidog yn 
Capel Coch a Mynwent Pisgah, Carmel.  
Mrs Bethan Holding oedd yr organydd 
yn yr oedfa yn y capel, lle cafwyd gair o 
deyrnged gan ffrind i’r teulu, Eurgain. 
 
Cydymdeimlwn â John, Trefor, Karen ac 
Elaine a’r teulu cyfan yn eu colled a’u 
hiraeth hwythau am fam a nain a hen 
nain arbennig iawn.   
 
Ychydig o bobl mae’n debyg a fyddai’n 
ei hadnabod wrth ei henw llawn, gan mai 
‘Betty Plas Coch’ oedd hi i bawb yn 

http://cy.bibles.org/cym-BCND/Ps/138#Ps.138.3!f.1

