
CARMEL 
Dydd Sul, Gorff. 21: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Marcus Wyn 
Robinson. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Gorff. 21: Gwasanaethir am 
2.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd Job, 
Bangor.               

 Y mis nesaf - Llanllechid 

 
Gorffennaf 21 

5.00 p.m. –Y Parchg Marcus Robinson  
 

Gorffennaf 28 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Awst 4 
10.00 a 5.00 - Uno yn Jerusalem 
 

Awst 11 
10.00 a 5.00 - Uno yn Jerusalem 
 

Awst 18 
10.00 a 5.00 - Uno yn Jerusalem 
 

Awst 25 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 4 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Gorffennaf 21 
5.00 p.m. - Mr Andrew Settatree  
 

Gorffennaf 28 
5.00 p.m. - Mrs Nerys Griffiths 
 

Awst 4 
DIM OEDFA 
 

Awst 11 
DIM OEDFA 
 

Awst 18 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Awst 25 
5.00 p.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
 

Medi 4 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Gorffennaf 21 

10.00 a.m. - Mr Gwilym Charles  
  Williams 
 

Gorffennaf 28 
10.00 a.m. - Oedfa  
 

Awst 4 
10.00 a.m.  - Y Parchg Olwen Williams 
 

Awst 11 
10.00 a.m.  - Mr Myfyr Roberts 
 

Awst 18 
10.00 a.m.  - Mr Andrew Settatree 
 

Awst 25 
10.00 a.m.  - Y Gweinidog 
 

Medi 4 
10.00 a.m.  - Mr John Roberts 

Y mis nesaf - Talybont 

 
Gorffennaf 21 

2.00 p.m. –Y Parchg Dafydd Jobn  
 

Gorffennaf 28 
2.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 
 

Awst  
Dim oedfaon yn Awst  
 

Medi 4 
2.00 p.m. - Oedfa 

A hithau’n ganol haf, mae’n debyg bod 
yna bwdinau mwy tymhorol, ond dwi 
am wneud pwdin reis. Mae mwy nag 
un ffordd o wneud pwdin reis mae’n 
debyg. Yn ôl rysait ‘Cegin Bryn’ ar 
wefan S4C mae angen hufen tew, 
llaeth, fanila, melyn ŵy, siwgr mân, 
hufen dwbl a reis. Mae’n swnio fel lot 
o hufen! Ond ta waeth am hynny, fe 
ddilynaf y rysait i’r llythyren, ac eithrio 
un peth bach. Dwi ddim am ddefnyddio 
reis.  
 
Am ryw reswm na allaf ei ddeall mae 
miloedd ar filoedd o Gristnogion yr 
Unol Daleithiau’n gwbl gefnogol i Mr 
Trump. O’r herwydd dyw’r Arlywydd 
ddim wedi anelu ei hoff ddau air atyn 
nhw. Ond un peth sy’n sicr, pe gwelid 
nhw’n dechrau ei feirniadu am y peth 
lleiaf, buan iawn y byddai o’n ymosod 
arnyn nhw a’u Hefengyl efo’r geiriau, 
‘Fake News’. 
 
Mae’n dod yn fwyfwy amlwg bod yna 
bobl yr ochr yma i Fôr yr Iwerydd sydd 
dan ddylanwad yr Arlywydd. Mae’r 
modd y gwrthododd rhai gwleidyddion 
Prydeinig ei feirniadu am ei ymosodiad 
ar Kim Darroch, Llysgennad y Deyrnas 
Unedig, yn dangos hynny. Ni fyddwn 
yn awgrymu bod rhai o grefyddwyr 
Cymru yn eu plith, ac eto mae yna rai 
ohonynt hwythau’n ddigon Trumpaidd 
eu hagwedd. I’r Arlywydd, ‘Fake 
News’ - rhywbeth nad yw’n wir - yw 
unrhyw feirniadaeth arno ef, a phopeth 
na all ef ei dderbyn. I rai o grefyddwyr 
Cymru’r un modd, ‘myth’ - rhywbeth 
nad yw’n wir - yw popeth na allan nhw 

eu hunain ei gredu na’i dderbyn; myth 
yw popeth y mae’r Eglwys wedi ei 
gredu erioed am Dduw ac am Iesu 
Grist. A chyda’r un angerdd ag y mae 
Trump yn cyhoeddi ‘Fake News’ y 
datgan y bobl hyn mai ‘myth’ yw pob 
dim a ddywed y Beibl ac mai 
‘ffwndamentalwyr’ dwl a pheryglus 
yw pawb sy’n mynnu dal i gredu yng 
ngwirioneddau’r Beibl. Mae pobl gall 
a rhesymol, meddant wrthym, wedi 
hen droi cefn ar y credoau cyntefig yr 
arferai Cristnogion eu credu. 
 
‘Fake News’ a ‘myth’, meddir, yw’r 
Efengyl a dysgeidiaeth y Beibl am 
Dduw a Christ a’r iachawdwriaeth. Ac 
oherwydd hynny mae angen ailfeddwl 
ac ailddiffinio Duw er mwyn cael rhyw 
fath o grefydd a fydd yn apelio at bobl 
ein hoes ni. Mae angen , meddir, llunio 
Cristnogaeth o’r newydd, er mwyn iddi 
apelio at genhedlaeth na all dderbyn 
hyd yn oed y syniad o Dduw sydd 
uwchlaw i ni, heb sôn am gredu yn y 
Mab a ddaeth yn un ohonom ni er 
mwyn byw a marw trosom.  
 
Gymrwch chi bwdin? Un peth sy’n 
sicr, os nad oes ynddo reis, nid pwdin 
reis mohono. Waeth i mi heb â cheisio 
dadlau’n wahanol. A beth bynnag a 
ddywed neb, heb Feibl, heb Dduw’r 
Beibl, heb Grist, heb Ysbryd Glân, heb 
Efengyl, heb gred, nid Cristnogaeth 
sydd gennym. Ar bob cyfrif, lluniwn 
ein crefydd yn ôl ein ffansi, ond i ni 
gofio mai ‘Nogaeth’ fydd y grefydd 
honno.  Oherwydd tynnwn Grist o 
Gristnogaeth, a dyna fydd ar  ôl.  

Nogaeth: crefydd pwdin reis 

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 Capel Coch am 10.00 a 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. Bydd 
Picnic yr Ysgol Sul am  11.30 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Parchg Eric Jones.        
 
Bydd oedfa yn Llanllechid am 5.00 o’r 
gloch.     
 
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 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.  
 

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn â Gwenda a Brian Jones, 
Bron Arfon, Rachub yn eu profedigaeth o 
golli mam Gwenda yn ddiweddar.   
 
Cydymdeimlwn hefyd â Gareth, Gethin, 
Sion a Huw a’u teuluoedd o golli eu nain. 
 

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn â Dafydd a Gwenda 
Roberts a’r teulu, 1 Abercaseg, Bethesda 
yn y brofedigaeth o golli mam Dafydd yr 
wythnos ddiwethaf. 

Balm o Salm 
 
‘Ger afonydd Babilon yr 
oeddem yn eistedd ac yn 
wylo wrth inni gofio am 
Seion. Ar yr helyg yno bu inni grogi ein 
telynau, oherwydd yno gofynnodd y 
rhai a'n caethiwai am gân, a'r rhai a'n 
hanrheithiai am ddifyrrwch. “Canwch 
inni,” meddent, “rai o ganeuon Seion.” 
Sut y medrwn ganu cân 
yr ARGLWYDD mewn tir estron? Os 
anghofiaf di, Jerwsalem, bydded fy ne-
heulaw'n ddiffrwyth; bydded i'm tafod 
lynu wrth daflod fy ngenau os na chofi-
af di, os na osodaf Jerwsalem yn uwch 
na'm llawenydd pennaf’ (Salm 137:1-6).  
 

Gwyliau 
 
Gan mai hwn yr rhifyn olaf Gronyn am y tro mae rhestr lawn o gyhoeddiadau’r Sul yn 
yr Ofalaeth dros yr wythnosau nesaf i’w gweld ar y dudalen gefn. 
 
Daw’r rhifyn nesaf ddydd Sul, Medi 1.  
 
Bydd y Gweinidog oddi cartref ar wyliau rhwng Gorffennaf 15 a 26. 
 

Picnic Ysgol Sul 
Cynhelir Picnic Ysgol Sul Capel Coch i 
ddod â’r tymor i ben heddiw. Byddwn yn 
cyfarfod ym maes parcio’r Ganolfan am 
11.30 o’r gloch ac yn cerdded i Gilfach 
Ddu.  Cawn bicnic dan Ysbyty’r 
Chwarel.  Os bydd yn bwrw glaw, mi 
gawn ni’r picnic yn Capel Coch, ond go-
beithio bydd yn ddigon braf fel na fydd 
raid gwneud hynny.  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn ail agor ddydd Sul, 
Medi 8.  
 

Bwrlwm 
Mwynhaodd criw Bwrlwm Bethlehem eu 
swper blynyddol nos Iau, Gorffennaf 11 
yn Nhafarn y Fourcrosses, Porthaethwy.  
Roedd yn noson braf, a diolch i bawb a 
fu’n brysur yn trefnu.  Bydd Bwrlwm yn 
ail ddechrau ddydd Iau, Medi 5. 
 

 Cyfarfod Chwarter 
Nos Fercher, Gorffennaf 10 cynhaliwyd 
Cyfarfod Chwarter Annibynwyr Gogledd 
Arfon yng nghapel Salem, Llanbedr y 
Cennin.  Cyfarfu’r Pwyllgor Gwaith am 
ryw ryw hanner awr cyn y Cyfarfod 
Chwarter. 
 
Estynwyd croeso i Lywydd Undeb yr 
Annibynwyr, y Parchg Jill Hayley Harris, 
Abertawe, a chydymdeimlwyd â hi yn ei 
phrofedigaeth o golli y mis diwethaf.  Yn 
ei hanerchiad, a seiliwyd ar adnodau o 
Jeremeia 29, soniodd am yr angen i 
eglwysi ymestyn at y gymuned o’u 
cwmpas trwy wneud cysylltiadau a 
cheisio ffyrrdd i wasanaethu a fydd yn 
pontio’r bwlch sydd rhyngddynt yn aml.   
 

Henaduriaeth 
Cynhelir cyfarfod o Henaduriaeth Arfon 
yng Nghapel Glanrhyd, Llanwnda am 
6.30 o’r gloch nos Fawrth, Gorffennaf 
16. 
 

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. 
 
Mae’r 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. 
 

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.   
 

Cofio’r Chwarel 
Gwahoddwyd eglwysi Deiniolen i Oedfa 
i Gofio 50 mlynedd ers cau Chwarel    
Dinorwig, yn Ysgol Gwauin Gynfi am 
3.00 o’r gloch, ddydd  Sul Medi 15. 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir 
Dydd Sul, Gorffennaf 21: Bydd oedfa 
am 5.00 o’r gloch dan arweiniad Mr   
Andrew Settaree.  
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Gorff. 21: Gwasanaethir am 
10.00 o’r gloch gan Mr Gwilym Charles 
Williams, Ni fydd Ysgol Sul.  


