
Edrychwn ymlaen at gael gwrando ar y 
Parchg Ddr Alun Tudur, Caerdydd yn 
pregethu. 
 
Bydd croeso cynnes i bawb i’r cyfarfod 
hwn.  Does dim rhaid bod yn Annibynwr 
hyd yn oed!  Dowch i wrando ar Alun. 
Gallaf eich sicrhau na chewch eich siomi 
gan ei fod bob amser yn pregethu’n glir 
ac yn rymus.  
 

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 13: Oedfa Deulu i 
eglwysi cylch y Gymanfa yng nghapel 
Cysger, Bethel am 10.30 o’r gloch a 
gwasanaethir yn yr oedfa yn Nhy Elidir 
am 5.00 o’r gloch gan y Parchg Eifion 
Williams.    
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Hydref 11: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Hydref 13: Oedfa Deulu i 
eglwysi cylch y Gymanfa yng nghapel 
Cysger, Bethel am 10.30 o’r gloch; a 
gwasaanethir yn Capel Coch am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.    
 

CARMEL 
Nos Wener, Hydref 11: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Hydref 13: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Oedfa am 5.00 o’r 
gloch..   
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Hydref 13: Cynhelir Oedfa 
Ddiolchgarwch yng ngofal athrawon a 
phlant yr Ysgol Sul a’r Gweinidog am 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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 
 

Hydref 27 
5.00 p.m. - Y Parchg Cath Williams 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
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 
 

Hydref 27 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Er war gehorsam bis zum Tode, ja bis 
zum Tode am Kreuze. Yn amgueddfa’r 
People’s Palace yn Glasgow y gwelais 
y geiriau hyn ddechrau’r haf, yn rhan o 
stori James Riley, un o filwyr y Rhyfel 
Mawr. Fe’i saethwyd, ond arbedwyd ei 
fywyd  gan i’r bwled fynd trwy lyfr 
bychan a tholcio cefn drych siafio ym 
mhoced frest ei siaced. Roedd twll y 
bwled yn amlwg yn y llyfr hwnnw 
oedd yn rhan o’r arddangosfa, ac ar y 
dudalen agored yr oedd llun â’r geiriau 
uchod dano.   
 
Nid dyna’r unig stori o’i bath. Un o Sir 
Aberteifi oedd Lemuel Thomas Rees, a 
glwyfwyd yng Ngwlad Belg yn 1917.  
Arbedwyd yntau wrth i’r Testament 
Newydd a oedd yn ei boced fygu ergyd 
y shrapnel a’i trawodd. Cofnodwyd y 
waredigaeth ar gân yn fuan wedyn gan 
gymydog iddo gartref yng Nghenarth:  
 
 Ti, Thomas wyt Gristion sancteiddlan,          
’N y Rhyfel ymddygaist yn gall:       
Defnyddiais y peth cysegredig 
 Yn nodded rhag picell y fall. 
 Dyrchafwn ein mawl i’r Goruchaf 
 Am i ti ddychwelyd yn fyw; 
 Y clod, y gogoniant a’r mawredd 
 I’r Arglwydd, yr Arglwydd dy Dduw. 
 
Wn i ddim a oedd y bardd yn gywir ai 
peidio wrth iddo awgrymu fod Thomas 
wedi defnyddio’r ‘peth cysegredig yn  
nodded rhag picell y fall’. Go brin iddo 
roi’r llyfr yn ei boced yn fwriadol fel 
math o darian amddiffynnol. Ac eto, 
gallwn ddeall syniad y bardd fod Gair 
Duw rywsut wedi gwarchod y milwr 

ifanc. Ddwy flynedd yn ôl, roedd llun 
o Destament (neu Feibl o bosib) 
Thomas ar un o stampiau Swyddfa’r 
Post i goffau’r Rhyfel Mawr.  
 
Mae’n bosibl bod rhai ohonoch wedi 
clywed straeon am eraill a arbedwyd 
mewn amgylchiadau tebyg. Ac fel Mr 
Rosser o Yet Farm, a gyfansoddodd y 
pennill uchod, fe welodd pobl yn y 
straeon hynny ddarlun o Dduw’n 
gwarchod ei bobl trwy ei Air.     
 
Ac yn stori James Riley, fedrwn i ddim 
peidio â gweld darlun neu ddameg o’r 
Efengyl.  Oherwydd llun o’r Arglwydd 
Iesu ar ei groes oedd ar dudalen agored 
y llyfr a welwn yn yr amgueddfa. 
Roedd y twll a wnaeth y bwled wedi 
rhwygo hanner pen y gŵr yn y llun.  
A’r geiriau Almaeneg dan y llun? 
Rhan o wythfed adnod ail bennod  y 
Llythyr at y Philipiaid oedden nhw: 
‘...gan fod yn ufudd hyd angau; ie, 
angau ar groes’.   
 
Gwnaeth y bwled a glwyfodd James 
ond a fethodd â’i ladd dwll ym mhen 
Iesu yn y llun cyn taro’r drych ym 
mhoced y milwr o Glasgow. Nid 
mewn llun y clwyfwyd ein Gwaredwr 
er hynny, ond ar Galfaria. Cafodd ef ei 
glwyfo a’i ladd er mwyn ein harbed ni 
rhag colledigaeth ac uffern. Fel dywed 
yr adnod yn llawn: ‘O’i gael ar ddull 
dyn, fe’i darostyngodd ei hun, gan fod 
yn ufudd hyd angau, ie angau ar 
groes.’ Oherwydd ei gariad wynebodd 
Iesu, er ein mwyn ac yn ein lle, y tode 
am kreuze, yr angau ar groes. 

Tode am Kreuze 

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 Cath Williams.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.    
 
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 Parchg Harri Parri.        
 

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 
Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch nos Wener, Hydref 11. 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Helena (Lena) 
Hughes, 4 Hen Ysgol, Llanllechid yng 
Nghapel Carmel ddydd Iau, Hydref 3 yng 
ngofal y Gweinidog a’r Parchg Dafydd 
Coetmor Williams. Mrs Helen Williams 
oedd yr organyddes. 
 
Bu farw Mrs Lena Hughes yn Ysbyty 
Gwynedd ar Fedi 22, yn 79 mlwydd oed. 
Bu’n weddw ers 22 o flynyddoedd yn 
dilyn marwolaeth ei gŵr Raymond. Yr 
oedd yn fam i chwech – Bryn, Hefin, 
Carys, Gareth, Tecwyn ac Elaine – ac yn 
nain i 22 o wyrion a wyresau.  
Cydymdeimlwn â’r teulu cyfan, yn 
cynnwys ei brodyr a’i chwiorydd, Derek, 
Richard, Carol a Gillian.   
 
Roedd Lena wedi ymaelodi â’r eglwys 
yng nghapel Carmel ddwy flynedd yn ôl, 
ac wedi medru dod i’r oedfa ar nos Sul 

Balm o Salm 
 
‘Brysia i'm hateb, 
O ARGLWYDD, y mae fy  
ysbryd yn pallu; paid â chuddio dy 
wyneb oddi wrthyf, neu byddaf fel y 
rhai sy'n disgyn i'r pwll. Pâr imi 
glywed yn y bore am dy gariad,   
oherwydd yr wyf wedi ymddiried 
ynot ti; gwna imi wybod pa ffordd 
i'w cherdded, oherwydd yr wyf wedi 
dyrchafu fy enaid atat ti. 
O ARGLWYDD, gwareda fi oddi 
wrth fy ngelynion, oherwydd atat ti 
yr wyf wedi ffoi am gysgod. Dysg 
imi wneud dy ewyllys, oherwydd ti 
yw fy Nuw; bydded i'th ysbryd 
daionus fy arwain ar hyd tir gwastad. 
Er mwyn dy enw,  ARGLWYDD, 
cadw fy einioes; yn dy gyfiawnder 
dwg fi o'm cyfyngder, ac yn dy     
gariad difetha fy ngelynion;          
dinistria'r holl rai sydd yn fy ngor-
thrymu, oherwydd dy was wyf 
fi’ (Salm 143:7-12). 

am gyfnod er ei bod ar y pryd yn gwella 
o’r strôc a gawsai ychydig cyn hynny. 
Wynebodd wedi hynny salwch pellach 
a’i rhwystrodd rhag dal i wneud hynny. 
Bu’n ofalus iawn o’i theulu erioed, ac yr 
oedd wrth ei bodd yng nghwmni ei holl 
wyrion a wyresau.  
 
Roedd yn wraig annwyl iawn, ac yn 
gymeradwy ymhlith ei ffrindiau a’i 
chymdogion.  Hyderwn y bydd ei theulu 
yn profi nerth a gras i geisio cymorth 
Duw yn eu colled a’u hiraeth. 
 

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 Su nesaf, 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. 

Cyfarfod Blynyddol 
Cynllun Efe 

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cynllun 
Efe am 7.00 o’r gloch nos Fawrth,   
Hydref 15 yng Nghapel y Rhos, Llanrug.    
 
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. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng ngapel Bethlehem, 
Talybont am 7.00 o’r gloch nos Fercher, 
Hydref 23.   
 
Cynhadledd fer fydd gennym yn rhan 
gyntaf y cyfarfod gan y bydd Oedfa 
Bregethu flynyddol y Cyfundeb yn dilyn. 


