
Clwb Hydref 
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. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir 
 
Nos Lun, Medi 23: Y Gymdeithas yn 
ail ddechrau am 7.00 o’r gloch. 
Dydd Sadwrn, Medi 28: Crefft, Cân a 
Stori o 2.00 hyd 4.00 yn Nhŷ Elidir.  
Dydd Sul, Medi 29: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg R O Jones.  
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mercher, Medi 25: Bore Coffi 
Macmillan yn Capel Coch rhwng 10.00 
ac 1.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 29: Y Parchg Dafydd 
Lloyd Hughes am 10.00 o’r gloch a’r 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Llun, Medi 23: Te Bach am 2.30 
o’r gloch.  
Nos Wener, Medi 27: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Medi 29: Ysgol Sul am 10.30 
o’r gloch. Miss Nerys Jackson am 5.00.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Medi 29: Ysgol Sul am 10.00 
o’r gloch. Y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams am 2.00 o’r gloch.               

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

 
Medi 29 

5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 
 

Hydref 6 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Hydref 13 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu i eglwysi cylch 
y Gymanfa yng nghapel Cysger, Bethel 
 
5.00 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
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 
 

Hydref 13 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu i eglwysi cylch 
y Gymanfa yng nghapel Cysger, Bethel 
 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Maen nhw ym mhobman; y llygaid 
sy’n cadw golwg arnom, yn Igualada, 
yn Wellington, ac yn nes atom.    
 
Ddydd olaf Awst, roedd wythfed cymal 
ras feics y Vuelta yn gorffen yn nhref 
Igualada yng Nghatalonia. Wrth i’r 
beicwyr rasio trwy strydoedd y dref 
roedd hofrenyddion y cwmnïau teledu 
yn eu dilyn. Nikias Arndt a enillodd y 
cymal. Ond fe gofir y cymal nid am 
fuddugoliaeth yr Almaenwr ond am yr 
hyn a ddigwyddodd wedyn. Roedd 
mwy nag un gwyliwr wedi sylwi bod y 
lluniau o’r hofrenyddion yn dangos 
planhigion canabis yn tyfu ar do un o 
adeiladau’r dref.  Yn naturiol, rhoed 
gwybod i’r heddlu. Rhaid cyfaddef bod 
elfen ddoniol i’r stori wrth i’r gwylwyr 
craff ddigwydd gweld y planhigion ar y 
sgrin.  
 
Doedd dim byd doniol am yr hyn a  
ddigwyddodd yn Wellington, Florida  
dridiau’n gynharach. Wrth edrych ar 
luniau Google Maps, fe sylweddolodd 
rhywun fod y lluniau lloeren o’r ardal 
yn dangos car mewn pwll neu lyn 
bychan.  Wedi i’r heddlu gael wybod a 
chodi’r car o’r dŵr, sylweddolwyd mai 
car dyn a fu ar goll ers ugain mlynedd 
ydoedd. Credir i’r gyrrwr lithro’n 
ddamweiniol i’r llyn, a bod y car a’r 
corff wedi bod ynghudd dan y dŵr ers 
hynny. Mae’r ddwy stori’n ein hatgoffa 
nad ydym fyth ymhell heddiw o’r   
llygaid cudd hyn.  Ar y lôn, yn y siop, 
mewn stadiwm bêl droed, ar gornel 
stryd, mae camerâu yn gwylio pob 
symudiad. 

Nid yw’r syniad hwn yn gwbl newydd 
i bobl ffydd wrth gwrs. Onid ydym 
wedi credu erioed fod yna Un a wêl y 
cyfan a wnawn?  Onid ydym yn credu 
yn y Duw Hollwybodol sy’n gweld 
pob symudiad ac yn gwybod pob dim 
amdanom? Ac i bobl ffydd, onid yw 
deall hynny ar yr un pryd yn ddychryn 
ac yn gysur mawr?  Ni allwn guddio 
dim oddi wrtho.  Ac ni ddigwydd dim 
heb iddo Ef wybod amdano. Nid oes 
dim na wêl ein Duw.  
 
Rai blynyddoedd yn ôl, ni fyddem 
wedi dychmygu y byddai camerâu yn 
gwylio a lloerennau yn dilyn ein holl 
symudiadau.  Perthyn i fyd James 
Bond a’i debyg oedd pethau felly, ac ni 
fyddem wedi breuddwydio y deuent yn 
rhan o’n bywydau beunyddiol ni ein 
hunain.  Ac ni fyddem wedi dychmygu 
am un eiliad y byddai cwmnïau enfawr 
yn medru casglu a chadw pob math o 
wybodaeth amdanom trwy’r defnydd a 
wnaem o gyfrifiadur a ffôn. Pa ryfedd 
bod pobl yn poeni ynglŷn â’r hyn a 
wneir o’r holl wybodaeth honno? 
 
Ond yr hyn na wêl yr un camera yw’r 
hyn sydd yn y galon.  Mae meddyliau 
a theimladau honno ynghudd oddi wrth 
bethau felly. Maen nhw hyd yn oed 
ynghudd oddi wrth ein cyfeillion a’n 
cymdogion a’n teuluoedd.  Ond nid 
oddi wrth Dduw, a wêl ac a ŵyr bob 
peth. ‘Chwilia fi, O Dduw, iti adnabod 
fy nghalon; profa fi, iti ddeall fy  
meddyliau. Edrych a wyf ar ffordd a 
fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y 
ffordd dragwyddol’ (Salm 139:23).   

Gweld y cyfan 

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 
Cynhgelir Oedfa Deulu yn Capel Coch 
am 13.00 o’r gloch dan arweiniad Susan 
Williams a’r Gweinidog.    
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Mr John Roberts, Llanfairpwll. 
Croeso iddo unwaith eto, a diolch am ei 
wasanaeth.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.       
 

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.   
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch nos Wener, Medi 27.   

Sant Peris  
Bydd y Gweinidog yn pregethu mewn 
Oedfa Ddiolchgarwch yn Eglwys Sant 
Peris, Nantperis am 6.00 o’r gloch nos 
yfory, nos Lun, Medi 23.   
 

Cymdeithas Deiniolen 
Cynhelir cyfarfod cyntaf tymor newydd y 
Gymdeithas yn Neiniolen yn Nhy Elidir 
am 7.00 o’r gloch nos yfory, nos Ln, 
Medi 23. Bydd Mr Neville Hughes yn 
sôn am ddyddiau difyr Hogia Llanygai. 
Croeso cynnes i chi i’r Gymdeithas. 

 
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. 
 

Balm o Salm 
 
‘O ARGLWYDD, gwaeddaf 
arnat, brysia ataf; gwrando ar 
fy llef pan alwaf arnat. Bydded fy 
ngweddi fel arogldarth o'th flaen, ac 
estyniad fy nwylo fel offrwm hwyrol. 
O ARGLWYDD, gosod warchod ar fy 
ngenau, gwylia dros ddrws fy ngwefus-
au ... Y mae fy llygaid arnat ti, 
O ARGLWYDD Dduw; ynot ti y lloch-
esaf; paid â'm gadael heb amddiffyn. 
Cadw fi o'r rhwyd a osodwyd imi, ac o 
fagl y gwneuthurwyr drygioni. Bydded 
i'r drygionus syrthio i'w rhwydau eu 
hunain, a myfi fy hun yn mynd heib-
io’ (Salm 141:1-3, 8-10).  

Crefft, Cân a Stori 
Mae Susan Williams a Chynllun Efe yn 
cynnal nifer o sesiynau ‘Crefft, Cân a 
Stori’ yn yr ardal dros y misoedd nesaf.   
 
Cynhaliwyd un ohonynt yn Capel Coch 
wythnos i ddoe, a bydd un arall yno y 
mis nesaf. 
 
Ddydd Sadwrn nesaf, Medi 28, bydd 
‘Crefft, Cân a Stori’ yn Neiniolen, yn 
Nhŷ Elidir, rhwng 2.00 a 4.00 o’r gloch. 
 
Mae’r sesiynau hyn ar gyfer plant oed 
cynradd a’u teuluoedd.  Mae wedi bod yn 
braf gweld nifer dda yn dod iddynt, a’r 
gobaith yw y bydd nifer yn dod y Sadwrn 
nesaf hefyd. 
 
Bydd cyfle i wneud gwahanol waith 
crefft cyn cloi’r pnawn gyda stori o’r 
Beibl a chân.  Bydd angen i riant neu 
oedolyn ddod efo’r plant a bydd cyfle 
iddynt ymuno yn y gweithgareddau efo 
nhw.   
 
Rhowch wybod i deuluoedd ifanc am y 
cyfarfod os gwelwch yn dda.    
 

Cofio’r Chwarel 
Cynhaliwyd cyfarfod yn Neuadd Ysgol 
Gwaun Gynfi bnawn Sul diwethaf i gofio 
50 mlynedd ers cau Chwarel Dinorwig.  
 
Llywyddwyd gan y Canon Idris Thomas 
a chafwyd cyfraniadau gan amryw o bobl 
y pentref. 
 
Roedd cyfle i weld arddangosfa luniau a 
chael paned a sgwrs wedi’r cyfarfod. 

Oedfa Deulu 
Cylch y Gymanfa 

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 am 10.00 o’r 
gloch ddydd 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. 
 
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. 
 

Ysgolion Sul 
Daliwn i gofio yn ein gweddiau am   
Ysgolion Sul yr Ofalaeth.   
 
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.     
 

 Te Bach 
Cynhelir y Te Bach yn Ngharmel, Llan-
llechid am 2.30 o’r gloch bnawn yfory, 
dydd Llun, Medi 23.  Croeso cynnes i 
bawb. 

Crefft Cân a Stori 
Deiniolen 

 
Tŷ Elidir 

Dydd Sadwrn, Medi 28 
2.00 – 4.00 o’r gloch 


