
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 

Dydd Sul, Hydref 6: Gwasanaethir am 
3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Hydref 6: Y Parchg Cath 
Williams am 10.00 o’r gloch a’r Ysgol 
Sul am 11.15 o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Llun, Medi 30: Clwb Gwau am 
2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Hydref 4: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Hydref 6: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Y Gweinidog am 5.00.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Hydref 3: Bwrlwm am 2.15 
o’r gloch. 
Sul, Hydref 6: Ysgol Sul am 10.00 o’r 
gloch. Y Parchg Harri Parri am 2.00 o’r 
gloch.               
Dydd Sul, Hydref 13: Cynhelir Oedfa 
Ddiolchgarwch yng ngofal athrawon a 
phlant yr Ysgol Sul a’r Gweinidog am 
2.00 o’r gloch. 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

 
Hydref 6 

3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

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

Hydref 20 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Hydref 6 

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

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

Hydref 20 
10.00 a.m. - Y Parchg Huw Pritchard 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Maddeuwch i mi am ddychwelyd at yr 
hyn y soniais amdano bythefnos yn ôl. 
Yr oedd gweithred Mr Boris Johnson i 
gau’r Senedd yn anghyfreithlon. Dyna 
oedd dyfarniad digamsyniol Goruchaf 
Lys y Deyrnas Unedig ddydd Mawrth 
diwethaf.  Roedd yr un barnwr ar ddeg 
yn unfrydol eu penderfyniad.  Dilëwyd 
y cau gan y Llys, a drannoeth roedd yr 
aelodau seneddol yn ôl wrth eu gwaith 
yn Nhŷ’r Cyffredin. 
 
Yn ôl yr ymateb a fu i ddyfarniad y 
Llys, mae’n amlwg nad oedd nemor 
neb yn disgwyl hyn.  Yn sicr, nid oedd 
neb wedi darogan dyfarniad unfrydol. 
Ond yr oedd trwch y gwleidyddion a’r 
sylwebwyr a’r gohebwyr yn gytûn bod 
y dyfarniad hwn yn cadarnhau nad oes 
neb, hyd yn oed y Prif Weinidog a’r 
Llywodraeth, uwchlaw’r Gyfraith.   
 
Doedd Mr Johnson ddim gartref ddydd 
Mawrth.  Tybed ai fo oedd yr unig un a 
ddisgwyliai’r dyfarniad a gafwyd, a’i 
fod yn hwylus iawn wedi gofalu ei fod 
yn ddigon pell i ffwrdd pan ddeuai 
hwnnw? Yn Efrog Newydd yr oedd, yn 
annerch y Cenhedloedd Unedig, er y 
byddai wedi bod yn gymwynas fawr â’r 
sefydliad hwnnw pe byddai wedi aros 
gartref o glywed mor annealladwy a 
charbwl oedd ei anerchiad!  
 
Ond pan gafwyd ymateb ganddo y gwir 
yw na fyddai neb wedi disgwyl dim 
gwahanol.  A dyna sy’n gwneud pethau 
mor drychinebus o drist.  Oherwydd 
ymateb y Prif Weinidog oedd ei fod yn 
parchu’r dyfarniad ond yn anghytuno 

â’r Llys. Un o oblygiadau’r dyfarniad 
oedd nad oes neb uwchlaw’r Gyfraith, 
ond ni wnaeth ymateb Mr Johnson ond 
cadarnhau ei fod yn dal i’w ystyried ei 
hun uwchlaw iddi. Wfft i’r Gyfraith. 
 
Dychmygwch bawb a ddyfarnwyd yn 
euog o dorri’r Gyfraith yn ymateb yn 
yr un modd. Dychmygwch lofruddion 
a threiswyr a lladron yn cael rhwydd 
hynt i gyhoeddi eu bod nhw hefyd yn 
anghydweld â phenderfyniad  rheithgor 
a dyfarniad barnwr. Ni ddylai fod yn 
anodd i bechaduriaid ddychmygu hyn, 
a ninnau mor dueddol o gyfiawnhau 
ein tuedd ein hunain i dorri Cyfraith 
Dduw trwy fynnu bod ein safonau ni’r 
un mor ddilys ag eiddo Duw. Pa ots 
bod Cyfraith Dduw yn dweud un peth 
os mai fel arall y gwelwn ni bethau?  
Nid yr un yw camweddau Mr Johnson 
a’r troseddwyr uchod a ninnau, ond yr 
un yw’r egwyddor o fynnu bod ein 
barn ni’r un mor ddilys, os nad mwy 
dilys, na’r Gyfraith, boed honno       
gyfraith gwlad neu Gyfraith Dduw.  
 
Wedi’r dyfarniad, roedd llawer yn 
pwyso ar Mr Johnson i ymddiswyddo, 
neu o leiaf i ymddiheuro. Doedd neb 
yn disgwyl y byddai’n gwneud hynny 
mewn gwirionedd. Ond prin y byddai 
neb wedi disgwyl y byddai ef hyd yn 
oed yn ddigon wyneb galed i ddadlau 
na wnaeth ddim o’i le ac nad oes a 
wnelo’r Goruchaf Lys ddim oll ag ef 
a’i benderfyniadau. Yn yr un modd yn 
union y bydd pobl yn dadlau eu bod yn 
parchu Duw, er eu bod yr un pryd yn 
dewis anwybyddu ei Gyfraith. 

Parchu’r Gyfraith 

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 y Parchg Dafydd Lloyd 
Hughes, Caernarfon.  Bydd yr Ysgol Sul 
am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg R O Jones, Gaerwen.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan Miss Nerys Jackson,   
Caernarfon.    
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams, Rachub.        
 
Diolch i bawb sy’n arwain yr oedfaon 
heddiw. 
 

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.  Dymunwn adferiad 
buan i chi i gyd. 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch nos 
Wener.  Diolch yn fawr i Susan, Gwenno 
a Dafydd am ei arwain.    
 

Bore Coffi Macmillan 
Cynhaliwyd Bore Coffi er budd yr elusen 
Macmillan (sy’n cefnogi dioddefwyr 
cancr) yn Capel Coch ddydd Mercher, 
Medi 25.  Diolch yn fawr iawn i bawb a’i  
gefnogodd unwaith eto. Diolch i bawb a 
fu’n helpu mewn unrhyw ffordd gyda’r 
trefniadau a’r gweini.  Diolch i Valerie 
Jones am gydlynu’r cyfan.  Gwnaed elw 
o £541.49.   
   

Cymdeithas Deiniolen 
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf tymor y 
Gymdeithas yn Neiniolen nos Lun yng 
nghwmni Mr Neville Hughes yn sôn am 
ddyddiau difyr Hogia Llandygai. Diolch 
yn fawr iawn i Glyn Gruffudd am drefnu 
rhaglen y Gymdeithas ar gyfer tymor yr 
hydref a’r gaeaf. 
 

Balm o Salm 
 

‘Gwaeddaf yn uchel ar 
yr ARGLWYDD, ymbiliaf yn uchel ar 
yr ARGLWYDD. Arllwysaf fy nghwyn 
o'i flaen, a mynegaf fy nghyfyngder yn 
ei bresenoldeb. Pan yw fy ysbryd yn 
pallu, yr wyt ti'n gwybod fy llwybr. Ar y 
llwybr a gerddaf y maent wedi cuddio 
magl. Edrychaf i'r dde, a gweld nad oes 
neb yn gyfaill imi; nid oes dihangfa imi, 
na neb yn malio amdanaf. Gwaeddais 
arnat ti, O ARGLWYDD; dywedais, “Ti 
yw fy noddfa, a'm rhan yn nhir y rhai 
byw.” Gwrando ar fy nghri, oherwydd 
fe'm darostyngwyd yn isel; gwared fi 
oddi wrth fy erlidwyr, oherwydd y 
maent yn gryfach na mi. Dwg fi allan 
o'm caethiwed, er mwyn imi glodfori dy 
enw. Bydd y rhai cyfiawn yn tyrru ataf 
pan fyddi di yn dda wrthyf’ (Salm 142). 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Helena 
(Lena) Hughes, 4 Hen Ysgol, Llanllechid 
a fu farw yn Ysbyty Gwynedd ddydd Sul 
diwethaf, Medi 22, yn 79 mlwydd oed.  
Roedd yn aelod o’r eglwys yng Nghapel 
Carmel, a chynhelir gwasanaeth angladd 
yng Nghapel Carmel am 12.30 o’r gloch 
ddydd Iau, Hydref 3. Bydd gwasanaeth 
yn dilyn yn Amlosgfa Bangor am 1.30 
o’r gloch. Anfonwn ein cofion at yr holl 
deulu yn eu profedigaeth. 
 

Oedfa Deulu 
Cylch y Gymanfa 

Cynhelir cyfarfod i eglwysi cylch        
Cymanfa Padarn y Presbyteriaid yng 
nghapel Cysegr, Bethel am 10.30 o’r 
gloch ddydd Sul, Hydref 13. [Sylwch 
mai am 10.30 ac nid 10.00 o’r gloch y 
mae’r cyfarfod hwn.] 
 
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.  Bydd y cyfarfod 
yng ngofal Susan Williams a’r 
Gweinidog. 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 
hwnnw wrth gwrs. Cofiwch y dyddiad 
felly, dydd Sul, Hydref 13, am 10.30 o’r 
gloch. 
 

Crefft, Cân a Stori 
Cynhaliwyd prynhawn ‘Crefft, Cân a 
Stori’ gan Gynllun Efe yn Nhŷ Elidir 
Deiniolen ddoe.  Roedd yn dda deall bod 
yna awydd i gael sesiwn arall yn fuan. 
Diolch yn fawr i Susan Williams am 
drefnu’r sesiynau hyn ar gyfer plant a 
theuluoedd mewn gwahanol fannau y 
tymor hwn. 

 

Cyfarfod Blynyddol 
Cynllun Efe 

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cynllun 
Efe am 7.00 o’r gloch nos Fawrth,   
Hydref 15 (y lleoliad i’w gadarnhau).  
 
Mae’r Cyfarfod Blynyddol yn gyfle i’r 
eglwysi a phawb sy’n ymddiddori yng 
ngwaith Cynllun Efe i glywed am yr hyn 
a ddigwyddodd ac a wnaed dros y 
flwyddyn flaenorol. 
 
Byddwn felly’n cyflwyno adroddiad am 
y gwaith a gwybodaeth am ein sefyllfa 
ariannol ddiweddaraf. 
 
Mae croeso cynnes i chi ddod atom i’r 
cyfarfod pwysig hwn.  Rydym eisiau i 
gynifer â phosibl o bobl wybod am y 
gwaith. 
 

Cymdeithas Llanberis 
Soniwyd yng nghyfarfod agoriadol  
Cymdeithas Capel Coch yn gynharach y 
mis hwn y byddai angen newid un neu 
ddau o’r dyddiadau a nodwyd ar Raglen 
y Gymdeithas. 
 
Mae a wnelo’r newid cyntaf â’r cyfarfod 
nesaf.  Bydd hwnnw am 7.00 o’r gloch 
nos Fawrth, Hydref 15 yng nghwmni 
Caryl Bryn, Llanberis.  (Sylwch NAD ar 
Hydref 8 y mae’r cyfarfod hwn.) 
 
Bydd Oedfa Ddiolchgarwch wedi ei 
threfnu gan y Gymdeithas y nos Fawrth 
ganlynol, Hydref 22. 


