
Yn ystod y gwyliau hanner tymor bydd 
Clwb Hydref yng Ngholeg y Bala i blant 
Blynyddoedd 3–6, ddydd Llun a dydd 
Mawrth, Hydref 28 a 29.  Caiff y plant 
aros yno dros nos, ond os nad ydynt eisiau 
gwneud hynny cant fynd yno am y dydd.  
Rhagor o fanylion gan Susan neu’r 
Gweinidog. 
 

Sant Peris  
Bydd y Gweinidog yn pregethu mewn 
Oedfa Ddiolchgarwch yn Eglwys Sant 
Peris, Nantperis nos Lun, Medi 23.  
Mae’n braf cael gwahoddiad a chyfle i 
wasanaethu yno. 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

 
Dydd Sul, Medi 22: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 
Llanfairpwll. 
Dydd Sadwrn, Medi 28: Crefft, Cân a 
Stori wedi ei drefnu gan Gynllun o 2.00 
hyd 4.00 o’r gloch yn Nhŷ Elidir.  
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

 
Sul, Medi 22: Cynhelir  Oedfa Deulu 
am 10.30 o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Llun, Medi 16: Cynhelir  y Clwb 
Gwau am 2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Medi 20: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 22: Bydd yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Medi 19: Cynhelir  Bwrlwm 
am 2.15 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 22: 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 22 

5.00 p.m. - Mr John Roberts  
 

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

Hydref 6 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
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  
 

Hydref 6 
10.00 a.m. - Y Parchg Cath Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Pawb at y peth y bo.  Gwn mai gwir y 
gair, petai ond wrth feddwl am rywbeth 
i’w ddweud yn Gronyn bob Sul.  Mor 
rhwydd yw mynd at y pethau sydd o 
ddiddordeb personol. Fwy nag unwaith 
bu raid i mi wylio rhag sôn gormod am 
chwaraeon gan nad pawb sy’n rhannu 
fy niddordeb yn y maes. Ond ers tro 
byd, gwleidyddiaeth a hynt a helynt 
gwleidyddion fu’r sbardun i fwy nag un 
erthygl er i mi wybod nad yw pawb yn 
awyddus i ddarllen am hynny. Ond 
mae’n anodd osgoi’r pynciau sydd o 
ddiddordeb i mi fy hun wrth fyfyrio a 
llunio’r golofn hon a’r erthyglau eraill 
sydd raid eu sgwennu o hyd. 
 
Maddeuwch i mi felly am gychwyn 
heddiw eto yn San Steffan. Neu a 
ddylwn ddweud Caeredin gan mai yno, 
yn y Llys Sesiwn ddydd Mercher, y 
dyfarnodd tri barnwr bod gweithred 
Llywodraeth San Steffan o ohirio’r 
Senedd dros y pum wythnos nesaf yn 
anghyfreithlon? Bydd Llywodraeth Mr 
Johnson wrth gwrs yn herio’r dyfarniad 
trwy gyflwyno apêl yn y Goruchaf Lys 
yn Llundain. Ond beth bynnag a ddaw 
o hwnnw, mae dyfarniad y Llys Sesiwn 
yn arwyddocaol ac yn cadarnhau’r 
ffaith fod yr hyn a ddigwyddodd yn 
San Steffan dros y dyddiau diwethaf yn 
gwbl anghyffredin. Yng nghanol drama 
gohirio’r Senedd yn oriau mân bore 
Mawrth mynnodd Llefarydd Tŷ’r  
Cyffredin, ‘Nid yw hwn yn ohiriad 
cyffredin; nid yw’n nodweddiadol, nid 
yw’n safonol’.  Lai na deuddydd yn 
ddiweddarach roedd dyfarniad y Llys 
Sesiwn yn cadarnhau fod John Bercow 

yn llygad ei le. A lle bu pobl yn ceisio 
dyfalu a fyddai Mr Johnson yn torri’r 
ddeddf trwy anwybyddu penderfyniad 
y Senedd na ddylid gadael yr Undeb 
Ewropeaidd ddiwedd Hydref ‘heb   
gytundeb’, dyma’r Llys Sesiwn yn 
dangos ei fod ef a’i Lywodraeth eisoes 
yn gweithredu’n anghyfreithlon. Mor 
eironig y ffaith fod y bobl hyn, wedi 
iddynt fynnu’r hawl i ‘Brydain’ ei 
rheoli ei hun, yn gwrthod cydymffurfio 
â’r deddfau ac â’r drefn wleidyddol y 
buont yn eu mawrygu cyhyd.   
 
Os nad oeddent yn deall hynny o’r 
blaen, mae’r Llys Sesiwn wedi datgan 
yn glir wrth Mr Johnson a’i griw nad 
oes neb – hyd yn oed y Prif Weinidog 
– uwchlaw cyfraith gwlad. Amser a 
ddengys beth fydd ei ymateb. Ond da 
fyddai iddo gofio’r geiriau Lladin ar 
arfbais y Llys hwn, Nemo me impune 
lacessit, ‘Does neb yn ymosod arnaf 
heb ddwyn y canlyniadau’. A da yw i 
ninnau gydnabod mai mwy gwir fyth y 
ffaith nad oes neb uwchlaw cyfraith 
Dduw. Gallwn herio’r gyfraith honno; 
gallwn ei thorri a’i hamharchu; gallwn 
dybio ein bod yn medru gwneud hynny 
heb unrhyw ganlyniadau. Ond y mae’r 
Barnwr Mawr yn ein pwyso a’n mesur, 
a bydd yn ein dwyn i gyfrif am bob 
trosedd a bai. Yr hyn sy’n sicr yw na 
thâl i ni apelio yn erbyn dyfarniad ei 
Lys Ef. Ni thâl i ni, yn Nydd Barn 
Duw, ddadlau ein bod yn ddieuog o 
dorri ei Gyfraith. Ond trwy ras, ein 
gobaith yw y cawn ymddiried yn ein 
Gwaredwr Iesu sydd wedi cymryd ein 
holl euogrwydd arno ef ei hunan.       

Y Llys Sesiwn 

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 
o’r gloch gan Dr Huw Tegid Roberts, 
Llangefni. Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.   
 
Yn Neiniolen, cynhelir Cyfarfod i gofio 
Cau Chwarel Dinorwig yn Neuadd Ysgol 
Gwaun Gynfi am 3.00 o’r gloch.  Ni fydd 
oedfa yn Nhy Elidir. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Gwyndaf Jones, 
Bangor.  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir yn yr 
oedfa am 2.00 o’r gloch gan y Parchg 
Cledwyn Williams, Bangor.       
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 
heb fod yn dda ar hyn o bryd. Cofiwn yn 
arbennig am y rhai ohonoch sydd wedi 
bod yn yr ysbyty neu’n mynd yno am 
driniaeth yn fuan.   
 

Cofio’r Chwarel 
Brynhawn heddiw cynhelir cyfarfod yn 
Neuadd Ysgol Gwaun Gynfi am 3.00 o’r 
gloch i gofio hanner canrif 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.     
 

Oedfa Cysegr 
Soniwyd ddechrau’r haf am fwriad i 
gynnal cyfarfod i eglwysi cylch Cymanfa 
Padarn y Presbyteriaid gan na chafwyd 
Cymanfa ers tro. Bydd y cyfarfod hwnnw 
yng nghapel Cysegr, Bethel fore Sul,  
Hydref 13. 
 
Mae’r eglwysi yn Neiniolen a Llanberis 
wedi arfer cefnogi cymanfaoedd lleol y 
Presbyteriaid a’r Annibynwyr ers 
blynyddoedd.  Penderfynwyd gwahodd 
Ysgol Sul Bosra i’r cyfarfod hwn sy’n 
golygu i bob pwrpas ein bod yn dod â’r 
ddwy gymanfa at ei gilydd. 

Balm o Salm 
 
‘O ARGLWYDD, gwared fi 
rhag pobl ddrygionus; cadw fi 
rhag rhai sy'n gorthrymu, rhai sy'n    
cynllunio drygioni yn eu calon, a phob 
amser yn codi cythrwfl. Y mae eu tafod 
yn finiog fel sarff, ac y mae gwenwyn 
gwiber dan eu gwefusau.  
O ARGLWYDD, arbed fi rhag dwylo'r 
drygionus; cadw fi rhag rhai sy'n 
gorthrymu, rhai sy'n cynllunio i faglu fy 
nhraed. Bu rhai trahaus yn cuddio magl 
i mi, a rhai dinistriol yn taenu rhwyd, ac 
yn gosod maglau ar ymyl y 
ffordd’ (Salm 140: 1-5).  

Nid Cymanfa Ganu fydd gennym, ond 
cyfarfod tebycach i’r oedfaon teulu sydd 
gennym yn Capel Coch.  Gobeithiwn y 
bydd plant o ysgolion Sul Capel Coch, 
Penisarwaun a’r Cysegr yn cymryd rhan  
yn yr oedfa.   
 
Dowch draw felly i gapel y Cysegr y 
bore hwnnw, i gefnogi ac i fod yn rhan 
o’r oedfa hon.  Gobeithio’n fawr y bydd 
aelodau’r eglwysi yn medru dod yno. 
 
Ni fydd oedfa yn Capel Coch y bore hwn 
wrth gwrs. Cifofiwch y dyddiad felly, 
dydd Sul, Hydref 13. 
 

Y Gymdeithas 
Cafwyd cychwyn da i dymor newydd 
Cymdeithas Undebol Capel Coch nos 
Fawrth diwethaf. Croesawyd parti 
‘Cadwyn’ a’u harweinydd Gareth Jones, 
a chafwyd ganddynt gyngerdd o ganu da. 
Diolch iddynt am ddod atom, a diolch i 
bawb a fu’n paratoi’r lluniaeth i ni wedi’r 
cyngerdd.   
 
Mae rhaglen wedi ei threfnu ar gyfer yr 
hydref a’r gaeaf.  Gwelwyd bod angen 
newid dyddiad y cyfarfod nesaf a cheir 
cadarnhad o’r dyddiad newydd yn   
Gronyn yr wythnos nesaf gobeithio. 
 

Bwrlwm 
Bydd cyfle i ddod am baned a sgwrs yn 
Bwrlwm Bethlehem yr wythnos hon eto, 
rhwng 2.15 a 3.45 o’r gloch ddydd Iau, 
Medi 19.  Croeso cynnes i unrhyw un 
sy’n dymuno dod yno.    
 

Ysgolion Sul 
Daliwn i gofio yn ein gweddiau am yr 
Ysgolion Sul yn Capel Coch, Bethlehem 
a Charmel.   
 
Diolchwn am bawb sy’n gofalu bod ein 
plant yn cael clywed gwirioneddau’r 
Beibl ac yn cael eu cyflwyno yn ifanc i’r 
Arglwydd Iesu Grist.     

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. 
 

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

 Crefft, Cân a Stori 
Mae Susan Williams a Chynllun Efe yn 
cynnal sesiynau Crefft, Cân a Stori yn  
Llanberis a Deiniolen y mis hwn. Daeth 
criw da i Capel Coch ddoe a diolch i 
bawb am ddod.  Mae’n braf iawn gweld 
brwdfrydedd pobl ynghylch y sesiynau 
hyn.   
 

Crefft Cân a Stori 
Deiniolen 

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

CIC 
Daeth criw CIC at ei gilydd am y tro ers 
yr haf nos Wener.  Cawsom gyfarfod o 
gemau a pitsa i ddechrau’r tymor 
newydd.  Diolch i Susan am drefnu’r 
pitsas a diolch i Dafydd ac Aled am ofalu 
am y gemau.   


