
Crefft, Cân a Stori 
Bydd Susan Williams a Chynllun Efe yn 
cynnal sesiynau Crefft, Cân a Stori yn  
Llanberis a Deiniolen y mis hwn. Mae’r 
sesiynau hyn wedi bod yn boblogaidd 
iawn dros y misoedd diwethaf, ac wedi eu 
gwerthfawrogi’n fawr gan y rhieni sydd 
wedi bod ynddynt efo’u plant.  Fe gaed un 
yn Llanberis cyn hyn ond hwn fydd y 
cyntaf i’w gynnal yn Neiniolen.  Bydd 
croeso cynnes i blant a’u rhieni neu 
warchodwyr.   
 

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

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

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

 
Dydd Sul, Medi 15: Byddwn yn ymuno 
â’r cyfarfod i gofio Hanner Canrif ers Cau 
Chwarwel Dinorwig, yn Neuadd Ysgol 
Gwaun Gynfi am 3.00 o’r gloch.   

 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

 
Dydd Mawrth, Medi 10: Bore Coffi 
rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 
Nos Fawrth, Medi 10: Y Gymdeithas 
Undeol am 7.00 o’r gloch: cyngerdd yng 
nghwmni parti Cadwyn.   
Nos Wener, Medi 13: CIC am 7.00 o’r 
gloch. 
Dydd Sadwrn, Medi 14: Crefft, Cân a 
Stori wedi ei drefnu gan Gynllun o 10.30 
hyd 12.30 o’r gloch. 
Sul, Medi 15: Gwasanaethir am 10.00 
a 5.00 o’r gloch gan uw Tegid Roberts, 
Llangefni.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.  
 

CARMEL 
 

Nos Wener, Medi 13: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 15: Bydd yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan gan y Parchg Gwynd-
af Jones, Bangor. 
 

BETHLEHEM 
 

Dydd Sul, Medi 15: Cynhelir  yr Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg Cledwyn 
Williams, Bangor.               
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

 
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 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  
 

Mae Jacob Rees Mogg yn well na mi.  
Os gorwedda i ar wastad fy nghefn ar y 
soffa i ddarllen neu i wylio’r teledu 
mae yna siawns go dda y byddaf yn 
cysgu o fewn hanner awr. Ar f’eistedd 
wrth sgrin y cyfrifiadur y gwyliais ran 
o’r darllediad o Dŷ’r Cyffredin nos 
Fawrth. Erbyn i mi ddechrau gwneud 
hynny roedd Siambr y Tŷ wedi dechrau 
gwagio gan fod y drafodaeth ar y 
gweill ers awr neu ddwy. Roedd y prif 
siaradwyr wedi dweud eu dweud ac 
wedi mynd am baned, neu beth bynnag 
arall y mae aelodau seneddol yn ei 
wneud at ddiwedd eu trafodaethau. Ac 
eithrio un arall, Mr Rees Mogg, yn ei 
swydd gyfrifol fel Arweinydd y Tŷ,  
oedd yr unig un ar ôl ar fainc flaen y 
Llywodraeth. A golygai hynny bod 
ganddo ddigon o le i orweddian ar y 
fainc tra parhai’r drafodaeth.    
 
Cafodd ei feirniadu’n hallt, er i rai ei 
amddiffyn trwy fynnu mai gorwedd a 
wnâi er mwyn i’w glust fod yn nes at y  
‘speaker’  (y seinydd y tu ôl iddo yn 
hytrach na’r llefarydd John Bercow o’i 
flaen!)  Pwy wyf fi i ddweud fel arall 
neu i awgrymu mai gwên sarhaus oedd 
ar ei wyneb wrth i eraill annerch? A 
phwy wyf fi i awgrymu bod ei osgo a’i 
orweddian yn gwbl fwriadol er mwyn 
dangos ei ddirmyg llwyr ac amlwg at 
bawb a phopeth nad yw o fewn ei gylch 
breintiedig o eithafwyr cyfoethog?  Er i 
rai dynnu sylw at ei orweddian gan 
weiddi arno i ddangos parch (‘Sit up, 
man!) daliai i grechwenu’n wawdlyd.  
Pa hawl oedd gan y gwehilion hyn i 
feiddio’i feirniadu o? Wrth gwrs, dwi 

ddim am eiliad yn dweud mai dyna 
oedd Mr Rees Mogg yn ei wneud na’i 
feddwl! Ond heb os, dyna’r argraff a 
roddai.   
 
Y mae’r argraff a rown i bobl eraill 
mor bwysig. Ac felly mae angen gofal 
rhag i ni roi lle i bobl ein camddeall. 
Wêl neb, ar wahân i’r Duw Hollalluog, 
ein cymhellion a’n teimladau mewnol.  
Yr hyn a wêl pobl yw ein hagwedd, y 
ffordd yr edrychwn arnynt a’r ffordd y 
siaradwn â hwynt ac amdanynt. Yr hyn 
a welant yw ein hymddygiad tuag atynt 
a’n hymateb i’w hanghenion.  Waeth i 
ni heb â dadlau ein bod yn caru pobl 
yn nyfnder ein calon os mai’r argraff a 
roddwn trwy ein hymwneud â hwy yw 
nad ydym yn malio amdanynt.  
 
Ac felly gwyliwn ein geiriau. Gwyliwn 
ein hosgo. Gwyliwn rhag rhoi’r argraff 
ein bod yn ddirmygus  o bobl eraill; 
rhag rhoi’r argraff ein bod yn ein cyfrif 
ein hunain yn well na hwy; a rhag 
rhoi’r argraff nad yw pobl eraill yn 
ddigon pwysig i wrando arnynt nac i 
roi sylw iddynt. 
 
Ar adegau, am nad ydym yn ddigon 
gofalus, gallwn roi camargraff i bobl 
eraill. Yn anfwriadol, gallwn wneud 
neu ddweud pethau nad ydynt wir yn 
adlewyrchu’r hyn sydd yn y galon. 
Ond fel yn achos y Pharisead hwnnw y 
soniodd Iesu amdano’n gweddio gan 
siarad yn gwbl sarhaus am y casglwr 
trethi a weddiai wrth ei ymyl (Luc 18) 
ein geiriau a’n hosgo sy’n amlach na 
heb yn datgelu’r gwir amdanom.   

Gorweddian 
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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 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Huw Pritchard.        
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg John Lewis Jones.  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.      
 

Bore Coffi Macmillan 
Cynhelir Bore Coffi er bodd yr elusen 
Macmillan (sy’n cefnogi dioddefwyr 
cancr) yn Capel Coch rhwn 10.00 ac 1.00 
o’r gloch ddydd Mercher, Medi 25.  Mae 
Bore Coffi Macmillan yn ddigwyddiad 
blynyddol ers sawl blwyddyn, ac mae 
Capel Coch yn falch o gael cymryd rhan 
unwaith eto.   
 
Am ragor o fanylon cysylltwch â Valerie 
Jones.  Croeso i bawb, a diolch ymlaen 
llaw am bob cefnogaeth.. 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mr Iwan Lloyd 
Williams (Jiws), Llanberis gynt, a fu 
farw yng Nghartref Bryn Seiont Newydd 
ar Awst 31.  Anfonwn ein cofion gorau at 
Manon, Elain a Carys, Marc a Cai a’r 
teulu cyfan yn eu colled.  Cynhelir ei 
angladd yn Amlosgfa Bangor am 12.00 
o’r gloch yfory. 
 

Ysgolion Sul 
Mae’r Ysgolion Sul yn ail ddechrau yn 
Capel Coch, Bethlehem a Charmel y bore 
’ma. Diolch yn fawr i bawb sy’n arwain 
y gwaith ac yn gofalu fod ein plant yn 
cael clywed gwirioneddau’r Beibl ac yn 
cael eu cyflwyno yn ifanc i’r Arglwydd 
Iesu Grist.  Gweddiwch dros ein Hysgol-
ion Sul ar ddechrau’r tymor.  Gweddiwch 
y bydd pawb yn mwynhau eu hunain a 
bod y gwaith yn llwyddo er clod i Dduw.   
 

 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.  

Balm o Salm 
 
‘ARGLWYDD, yr wyt wedi 
fy chwilio a'm hadnabod. 
Gwyddost ti pa bryd y byddaf yn      
eistedd ac yn codi; yr wyt wedi deall fy 
meddwl o bell; yr wyt wedi mesur fy 
ngherdded a'm gorffwys, ac yr wyt yn 
gyfarwydd â'm holl ffyrdd. Oherwydd 
nid oes air ar fy nhafod heb i 
ti, ARGLWYDD, ei wybod i gyd ... 
Chwilia fi, O Dduw, iti adnabod fy 
nghalon; profa fi, iti ddeall fy meddyl-
iau. Edrych a wyf ar ffordd a fydd yn 
loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd drag-
wyddol’ (Salm 139: 1-4, 23-24).  

Clwb Gwau 
Mae’r Clwb Gwau wedi ail ddechrau yng 
Ngharmel Llanllechid ers pnawn Llun 
diwethaf.  Bydd y cyfarfod nesaf am 2.00 
o’r gloch ddydd Llun, Medi 16.   
 

Dwylo Prysur 
Mae cyfarfodydd Dwylo Prysur y bobl 
ifanc wedi ail ddechrau yng Ngharmel 
Llanllechid ers nos Wener.  Mae Dwylo 
Prysur yn cyfarfod bob nos Wener yn 
ystod y tymor ysgol.  
 
Cysylltwch â Mrs Helen Williams am 
ragor o fanylion.   
 

Bwrlwm 
Ail agorodd Bwrlwm Bethlehem wedi’r 
seibiant dros yr haf ddydd Iau.  Bydd y 
cyfarfod nesaf am 2.15 o’r gloch ddydd 
Iau, Medi 19.  Bydd croeso cynnes i 
bawb ddod yno am baned a sgwrs.  
 

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn Capel 
Coch er budd Cronfa Adnoddau’r Capel 
rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch ddydd 
Mawrth, Medi 10.  Croeso cynnes i un-
rhyw un ddod draw am baned a sgwrs.  
Diolch i bawb sy’n trefnu’r boreau coffi 
ac yn cefnogi’n gyson.   
 

Y Gymdeithas 
Bydd cyfarfod cyntaf tymor newydd 
Cymdeithas Undebol Llanberis yn Capel 
Coch am 7.00 o’r gloch, nos Fawrth, 
Medi 10.  Mae rhaglen lawn wedi ei 
threfnu ar gyfer yr hydref a’r gaeaf.  Yn y 
cyfarfod cyntaf aelodau parti Cadwyn 
fydd yn cadw cyngerdd.  Croeso cynnes i 
chi i’r cyfarfod hwn ac i gyfarfodydd y 
Gymdeithas y misoedd nesaf hyn.   
 
Diolch yn fawr i Gareth Jones am drefnu 
rhaglen y Gymdeithas eleni eto. 
 

Cofio’r Chwarel 
Wythnos i heddiw, bnawn Sul, Medi 15, 
cynhelir cyfarfod yn Neuadd Ysgol 
Gwaun Gynfi am 3.00 o’r gloch i gofio 
50 mlynedd ers cau Chwarel Dinorwig.  
 
Mae eglwysi’r pentref wedi eu gwahodd i 
ymuno yn y cyfarfod.  Byddwn yn 
gwneud hynny; ac felly ni fydd gennym 
oedfa yn Nhŷ Elidir y prynhawn hwnnw.   
 
Bydd paned ar ôl y cyfarfod ac estynnir 
croeso cvnnes i bawb.     
 

 Angladdau  
Mrs Dorothy Proudley 

Williams 
Bu farw Mrs Dorothy Proudley Williams, 
Bryn Derw, Pentref Llandygai ym Mhlas 
Hedd, Maesgeirchen ar Awst 5 yn 93 
mlwydd oed.  Cynhaliwyd ei hangladd 
yn Amlosgfa Bangor ddydd Mawrth, 
Awst 20 dan arweiniad y Gweinidog.  
Traddodwyd teyrnged gan Mr Neville 
Hughes.   
 
Cafodd Dorothyr ei magu ym Methesda a 
Braichmelyn.  Ymhlith yr amrywiol 
swyddi y bu’n eu cyflawni yn ystod ei 
gyrfa bu am flynyddoedd o fewn y 
Gwasanaeth Suful yn gwneud gwaith 
gweinyddol i Arolygwyr yr Ysgolion.  
Erbyn iddi briodi ag Arthur Thomas 
Williams ac ymgartrefu yn Llandygi, yr 
oedd wedi ymddeol.  Cafodd briodas 
ddedwydd cyn ei gadael yn weddw. Bu’n 
weithgar iawn gyda Chyfeillion Ysbyty 
Gwynedd o’r cychwyn gan wasanaethu 
fel Cadeirydd am nifer o flynyddoedd. 
Roedd yn wraig ddeallus, annwyl ac 
urddasol ac yn aelod ffyddlon o’r eglwys 
ym Methlehem, Talybont ers Chwefror 
1998. Wedi iddi ymgartrefu ym Mhlas 
Hedd bu ei lle yn wag yn y capel, a  
gwelwyd ei cholli yn yr oedfaon. 
Gwerthfawrogwn y bydd rhan o’r arian a 
gyfrannwyd er cof amdani’n cael ei roi i 
Gronfa’r Capel. 


