
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 20: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.     
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Fawrth, Hydref 15: NI FYDD 
Cymdeithas Undebol Capel Coch yn  
cyfarfod yr wythnos hon. Bydd Oedfa 
Ddiolchgarwch nos Fawrth, Hydref 22.  
Dydd Sul, Hydref 20: Gwasanaethir am 
10.00 o’r gloch gan y Parchg Huw 
Pritchard.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.     
 

CARMEL 
Dydd Llun, Hydref 14: Clwb Gwau am 
2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Hydref 18: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Hydref 20: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Cynhelir Gwasanaeth 
Diolchgarwch yng ngofal yr Ysgol Sul a 
Dwylo Prysur am 5.00 o’r gloch.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Hydref 17: Bwrlwm am 2.15 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Hydref 20: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg Huw Pritchard.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Hydref 20 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

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

Tachwedd 3 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Hydref 20 

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

Hydref 27 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu (Diolchgarwch) 
 

Tachwedd 3 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffith 
 

Mae’r ddau’n ddigon tebyg i’w gilydd: 
dim ond un llythyren o wahaniaeth 
sydd rhwng y ddau air. Math o gawl 
ydi potes; ystyr arall iddo yw llanast. 
Mae’r syniad o ‘wneud cawl o bethau’ 
yn cyplysu’r ddau ystyr. Digon tebyg 
yw ystyr potus, er nad gair Cymraeg 
mo hwnnw.  A dweud y gwir, nid gair 
mohono ond acronym. POTUS ydi 
‘President Of The United States’; ac 
mae deiliad presennol y swydd yn gryn 
arbenigwr ar gawlio a gwneud llanast. 
 
Byddai’r mwyafrif ohonom yn barod i 
gydnabod mai anodd yw deall holl 
gymhlethdod  y Dwyrain Canol. Ond 
mae rhai pethau’n ymddangos yn syml, 
fel bod yn ffrindiau efo’ch ffrindiau. 
Ers blynyddoedd, y bygythiad mawr 
heb os, yn ôl gwledydd y Gorllewin, fu 
ISIS neu Daesh. Y canfyddiad bellach 
yw bod y gelyn hwnnw wedi ei drechu, 
gyda miloedd lawer o’i filwyr yn 
garcharorion yng Ngogledd Syria.  
Chwaraeodd y Cwrdiaid ran amlwg yn 
y frwydr yn erbyn ISIS, a hwy sy’n 
gyfrifol am warchod y milwyr hynny.   
 
Yr wythnos ddiwethaf, penderfynodd 
yr Arlywydd Trump dynnu milwyr ei 
wlad o Ogledd Syria, gan agor y drws 
i’r Arlywydd Erdogan o Dwrci anfon ei 
luoedd dros y ffin i Syria i ymosod ar y 
Cwrdiaid. Dechreuwyd yr ymosodiad 
hwnnw ganol yr wythnos ddiwethaf, a 
does wybod beth a ddigwydd i filoedd 
o Gwrdiaid. Does wybod chwaith beth 
a ddaw o filwyr ISIS; mae’n bosibl y 
cant eu rhyddhau, un ai am na fydd 
modd i’r Cwrdiaid ddal i’w gwarchod 

wrth iddynt eu hamddiffyn eu hunain 
rhag lluoedd Twrci, neu am y byddant 
yn penderfynu eu rhyddhau.    
 
Tra oedd milwyr yr Unol Daleithiau 
yno, roedd gobaith na fyddai Erdogan 
yn ymosod ar y Cwrdiaid. Ond fel y 
byddwn yn taflu pethau pan na fydd 
gennym ddefnydd pellach iddynt, mae 
Mr Trump wedi taflu’r Cwrdiaid o’r 
neilltu am ei fod o’r farn eu bod wedi 
gwneud eu rhan, ac nad oes eu hangen 
mwy. Sôn am wneud llanast!  Nid yn 
unig y mae’n peryglu’r Cwrdiaid yn 
Syria, ond y mae hefyd yn ei gwneud 
yn debygol y bydd milwyr ISIS yn cael 
eu rhyddhau ac yn ailffurfio’n fyddin 
fwy peryglus nag erioed. 
 
Gwyliwn rhag pob tuedd i ddefnyddio 
pobl i’n dibenion ein hunain. Gallwn 
wneud hynny trwy fynnu eu sylw a’u 
hamser a’u cefnogaeth pan fo’n ein 
siwtio ni i wneud hynny gan anghofio 
popeth amdanynt pan fo hynny wedyn 
yr un mor gyfleus i ni. Mor wahanol i 
hyn yw’r cariad a’r gofal am eraill y 
mae Iesu Grist yn ei ofyn gennym. Yn 
union fel y byddai Iesu’n ymroi bob 
amser i ofalu am eraill a’u helpu, beth 
bynnag y gofynion arno, mae’n galw 
arnom ninnau i garu ac i ofalu yn ôl 
angen pobl, ac nid yn ôl ein mympwy 
a’n cyfleustra ein hunain.  Gwyliwn 
hefyd rhag y perygl i ni’r un modd 
ddefnyddio’r eglwys, a hyd yn oed 
Dduw ei hun, i’n dibenion ein hunain, 
gan dybio y medrwn eu rhoi hwythau 
hefyd heibio pan na fydd yn ein siwtio 
i wneud gormod o gyfrif ohonynt.  

POTES  POTUS 

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 
Oedfa Deulu 

Cylch y Gymanfa 
Cynhelir cyfarfod i eglwysi cylch        
Cymanfa Padarn y Presbyteriaid yng 
nghapel Cysegr, Bethel am 10.30 o’r 
gloch heddiw yng ngofal Susan Williams 
a’r Gweinidog.  

 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.  
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Eifion Williams.       
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Alan Spencer, 
Llanrwst.      
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch. Cynhelir Gwasanaeth 
Diolchgarwch am 2.00 o’r gloch.        
 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch am 7.00 
o’r gloch nos Wener, Hydref 11. Diolch i 
Susan, Dafydd ac Aled  am ei arwain 

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.  
 
Anfonwn ein cofion gorau hefyd at yr 
aelodau sydd mewn cartrefi preswyl neu 
gartrefi nyrsio ar hyn o bryd. 
 

Cymdeithas Capel Coch 
Mae’r cyfarfod o Gymdeithas Undebol 
Capel Coch a oedd i’w gynnal nos 
Fawrth yr wythnos hon (Medi 15) wedi 
ei ohirio.  Roeddem wedi gobeithio cael 
croesawu Caryl Bryn atom, ond nid yw’n 
bosibl iddi ddod atom y tro hwn ohe-
rwydd gwaeledd.  Dymunwn wellhad  
buan iddi gan obeithio y cawn gyfle i’w 
chroesawu rywbryd eto.   
 
Ni fydd cyfarfod yr wythnos hon felly, 
ond cofiwch y byddwn yn cyfarfod  
wythnos i nos Fawrth, Hydref 22, pan 
fydd y Gymdeithas yn cynnal yr Oedfa 
Ddiolchgarwch yn Capel Coch am 7.00 
o’r gloch. 
  

Balm o Salm 
 
‘Bydded ein meibion fel   
planhigion yn tyfu'n gryf yn eu 
hieuenctid, a'n merched fel pileri 
cerfiedig mewn adeiladwaith palas. 
Bydded ein hysguboriau yn llawn o 
luniaeth o bob math; bydded ein  
defaid yn filoedd ac yn fyrddiynau 
yn ein meysydd; bydded ein gwarth-
eg yn drymion, heb anap nac erthyl-
iad; ac na fydded gwaedd ar ein 
strydoedd. Gwyn eu byd y bobl sydd 
fel hyn. Gwyn eu byd y bobl y 
mae'r ARGLWYDD yn Dduw iddynt 
(Salm 144:12-15). 

Crefft, Cân a Stori 
Roedd sesiwn arall o Crefft, Cân a Stori 
yn Capel Coch fore ddoe.   
 
Mae’n braf iawn medru croesawu criw o 
blant bach a’u rhieni i’r sesiynau hyn.  
Cafwyd un y mis diwethaf hefyd, a bydd 
un arall ym mis Tachwedd. 
 
Diolch yn fawr i Susan Williams am 
drefnu’r cyfan.   Mae’r gwaith paratoi ar 
gyfer y sesiynau hyn yn drwm iawn, a 
gwerthfawrogir yr holl ymdrech sydd y 
tu cefn iddynt.  Caiff y plant wneud pob 
math o grefftau ar thema’r stori o’r Beibl 
sy’n cael ei hadrodd iddynt cyn i bawb 
fynd adref.  
 

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. Mae Susan wedi bod 
yn eithriadol o brysur dros y flwyddyn 
ddiwethaf, ac mae’r cyfarfod hwn yn 
amlwg yn gyfle hefyd i ni ddiolch iddi 
am ei holl waith yn ein plith dros Iesu 
Grist.   
 
Byddwn felly’n cyflwyno adroddiad am 
y gwaith a gwybodaeth am ein sefyllfa 
ariannol ddiweddaraf.  
 
Yn amlwg, yr ydym yn ddiolchgar am 
bob cefnogaeth ariannol a gawn o bob 
cyfeiriad, ac mae’r cyfarfod blynyddol yn 
gyfle i ni ddiolch i’n holl gefnogwyr. 
 
Mae croeso cynnes i chi ddod atom i’r 
cyfarfod pwysig hwn.  Rydym eisiau i 
gynifer â phosibl o bobl wybod am y 
gwaith. 

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

Agor y Llyfr 
Dathliadau 20 oed 
 

 
 
 
 
 
 
Mae 20 mlynedd ers i gynllun Agor y 
Llyfr gael ei lunio a’i weithredu gyntaf.   
 
Cynhelir Oedfa anffurfiol i ddiolch ac i  
rannu storiau a thystiolaethau ac i weddïo 
dros ein hysgolion, a gwaith Agor y Llyfr 
ledled y wlad yng Nghapel Caeathro 
ddydd Gwener, Hydref 25, o 11.00 hyd 
12.30 o’r gloch. 
 
Bydd cinio bys a bawd i ddilyn, ac mae 
gwahoddiad i bwy bynnag fydd yn mynd 
yno i fynd â phlât o rywbeth sawrus neu 
felys at y cinio os oes modd.  
 
Gofynnir i bobl roi gwybod i’r trefnydd 
Sarah Morris os bwriadant fod yno, trwy 
anfon ebost ati:  
sarah.morris@openthebook.net  

 


