
rhoddion i Fanc Bwyd Caernarfon.  Mae’r 
Banc Bwyd wedi ei leoli yn Adeilad    
Eglwys Bentecostalaidd Caernarfon ar 
Stad Cibyn.  
 

Clwb Hydref 
Pob hwyl i’r hogiau o Lanberis sy’n mynd 
i’r Clwb Hydref yng Ngholeg y Bala o 
bnawn fory tan bnawn Mawrth.   
 
Dyma;r tro cyntaf iddynt fynd i aros yn y 
Coleg, a gobeithio’n fawr y byddant yn 
mwynhau eu hunain. 
 

Ffair Nadolig  
Cynhelir Ffair Nadolig yn Capel Coch 
ddydd Mercher, Tachwedd 19 rhwng 2.00 
a 4.00 o’r gloch er budd Uned Alaw,    
Ysbyty Gwynedd. 
 
Ceir y stondinau arferol fel yr hamperi a’r 
cacennau, ond NID stondin Bric a Brac y 
troi hwn sylwch.  Edrychwn ymlaen at 
eich cefnogaeth.    
 

Agor y Llyfr 
Dathliadau 20 oed 

Cafwyd cyfarfod arbennig yng Nghapel 
Caeathro ddydd Gwener i ddathlu 20 
mlynedd o gyflwyno ‘Agor y Llyfr’ 
mewn ysgolion cynradd, a 10 mlynedd ers 

iddo fod ar gael yn Gymraeg.  Mae mwy 
o lawer o grwpiau  ‘Agor y Llyfr’ yng 
Ngogledd Cymru, er enghraifft, nag 
oeddwn i beth bynnag yn sylweddoli. 
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Tachwedd 3: Gwasanaethir 
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog. 
Bydd hon yn oedfa Gymundeb.      
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Tachwedd 3: Gwasanaethir 
yn yr oedfa am 10.00 o’r gloch gan Mrs 
Nerys Griffith.  Ni fydd Ysgol Sul. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Hydref 28: Clwb Gwau am 
2.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Tachwedd 3: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd hon yn 
oedfa Gymun. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Hydref 31: Bwrlwm am 2.15 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Tachwedd 3: Ni fydd Ysgol 
Sul.  Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan 
y Parchg John Lewis Jones.    

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Tachwedd 3 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 10 
5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Tachwedd 17 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Tachwedd 3 

10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffith 
DIM YSGOL SUL 

 
Tachwedd 10 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 17 
10.00 a.m. - Mr Robert Morris 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Nifer llyfrau’r Hen Destament a’r 
‘Steps’ yn un o nofelau John Buchan; 
blwyddyn dechrau’r Ail Ryfel Byd; a 
theitl un o ganeuon Queen. Ond fore 
Mercher diwethaf, clywyd am 39 arall. 
Yn Essex, cafwyd 39 o bobl yn farw 
yng nghefn lori. Credir bod y trelar 
wedi glanio ym mhorthladd Purfleet 
ryw awr a hanner cyn hynny.  Megis 
dechrau y mae’r ymchwiliad, ond 
mae’n amlwg mai pobl anobeithiol a 
oedd yn fodlon mentro’r cyfan er 
mwyn ceisio bywyd newydd yng 
ngwledydd Prydain oedd y 39 hyn. 
 
Sôn am ugain o ofodwyr yn mentro i 
bellafoedd y bydysawd i chwilio am 
fydoedd newydd y mae’r gân ‘39’ gan 
Brian May a Queen. Cyfeirio at y 
flwyddyn a wna’r teitl: “In the year of 
’39”.  Dychwelant ymhen canrif union, 
ond dim ond blwyddyn yn hŷn ydyn 
nhw wedi crwydro’r gofod! Tristwch y 
gân yw bod y bobl a adawsant ar y 
ddaear wedi marw; a chlywir un o’r 
gofodwyr yn hiraethu gan alw, ar ei 
wraig mae’n debyg:  
“Don't you hear my call 
though you're many years away 
Don't you hear me calling you”.  
 
Wedi’r antur fawr o ddarganfod ym 
mhellafoedd y bydysawd “a world so 
newly born”, mae’r gân yn gorffen 
gyda geiriau dirdynnol un sy’n gweld 
ei fod wedi colli’r anwyliaid yr oedd 
wedi gobeithio dychwelyd atynt:     
“For my life  
Still ahead  
Pity me”. 

Rywle, yn Fietnam fe awgrymwyd, 
mae rhywrai a adawyd gan y 39.  O 
bosib na ŵyr llawer ohonynt y bu farw 
eu hanwyliaid. Ond fe’u gadawyd i  
alaru. Yn eu colled, mae’n debyg y 
gallai llawer ohonynt ddeall geiriau’r 
gân, ‘For my life Still ahead Pity me”. 
Heb wybod pwy yw’r galarwyr, 
gweddïwn drostynt heddiw. Oherwydd 
os a phan ddeallant fod eu hanwyliaid 
wedi marw heb weld y ‘byd newydd’ 
yr oeddent yn chwilio amdano, bydd 
eu byd hwythau’n deilchion. Wedi cael 
sicrwydd, gan y rhai a fanteisiodd mor 
annynol arnynt, y byddai bywyd ym 
Mhrydain yn werth pob pris y byddai 
raid iddynt ei dalu amdano, yr oeddent 
yn breuddwydio am y gwynfyd o gael 
dweud, “Ne'er looked back, never  
feared, never cried”.  Nid felly y bu. 
 
Creulondeb a pharodrwydd i fanteisio 
ar bobl eraill gan eu trin yn ffiaidd heb 
unrhyw ystyriaeth i’w lles, na hyd yn 
oed i’w bywyd, yw un o’r profion 
sicraf o wirionedd y Beibl ynghylch 
pechod a llygredigaeth dyn. O wrthod 
plygu i’r gorchymyn i garu Duw a 
chymydog, nid oes diwedd i’r drwg y 
gallwn ei wneud. Ac nid oes raid wrth 
ymchwiliad i wybod mai pechod sydd 
wrth wraidd y chwant am arian a’r   
difrawder a’r dirmyg at werth bywyd a 
anfonodd y 39 hyn i’w tranc. Mae 
pawb yn ffieiddio’r drygioni hwn. Ond 
gweddïwn y daw pawb hefyd i ystyried 
a oes a wnelo’r awydd i atal dieithriaid 
rhag dod i’r gwledydd hyn rywbeth â’r 
cyfle a wêl pobl ddrwg yn sgil hynny i 
fanteisio ar drueni pobl eraill.      

Tri deg naw 

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 
Cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch y 
plant yn yr Oedfa Deulu yn Capel Coch 
heddiw.  Rydym wedi newid amser yr 
oedfa hon i 11.15 o’r gloch er mwyn rhoi 
cyfle i bwy bynnag a garai wneud hynny 
wylio’r gêm rygbi fawr rhwng Cymru a 
De Affrica cyn dod i’r oedfa.  Gobeithio 
y bydd pawb mewn hwyliau da yn yr 
oedfa!!! 
 
Yn wahanol i’r hyn a gyhoeddwyd y Sul 
diwethaf, 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.       
 
Nid oes Ysgol Sul yn Nhalybont heddiw.  
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.  Dymunwn adferiad 

buan i chi i gyd. Anfonwn gofion hefyd 
at yr aelodau sydd mewn cartrefi preswyl 
neu gartrefi nyrsio ar hyn o bryd. 
 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch nos 
Wener, a diolch unwaith eto i Susan am 
arwain a pharatoi’r cyfan ar gyfer y     
cyfarfod.  Er gwaetha’r glaw daeth criw 
da yno, a chawsom amser braf yn sôn am 
Iesu Grist, ‘Bara’r Bywyd’.     Bydd y 
cyfarfod nesaf nos Wener, Tachwedd 8.   
 

 

Balm o Salm 
 

‘Molwch yr ARGLWYDD. Fy 
enaid, mola'r ARGLWYDD. Molaf 
yr ARGLWYDD tra byddaf byw, canaf 
fawl i'm Duw tra byddaf. Peidiwch ag 
ymddiried mewn tywysogion, mewn 
unrhyw un na all waredu; bydd ei anadl 
yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r 
ddaear, a'r diwrnod hwnnw derfydd am 
ei gynlluniau. Gwyn ei fyd y sawl y 
mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo, ac y 
mae ei obaith yn yr ARGLWYDD ei 
Dduw, creawdwr nefoedd a daear a'r 
môr, a'r cyfan sydd ynddynt. Y mae ef 
yn cadw'n ffyddlon hyd byth, ac yn 
gwneud barn â'r gorthrymedig; y mae'n 
rhoi bara i'r newynog. Y 
mae'r ARGLWYDD yn rhyddhau 
carcharorion; y mae'r ARGLWYDD yn 
rhoi golwg i'r deillion, ac yn codi pawb 
sydd wedi eu darostwng; y 
mae'r ARGLWYDD yn caru'r rhai cyf-
iawn. Y mae'r ARGLWYDD yn gwylio 
dros y dieithriaid, ac yn cynnal y 
weddw a'r amddifad; y mae'n difetha 
ffordd y drygionus. Bydd 
yr ARGLWYDD yn teyrnasu hyd byth, 
a'th Dduw di, O Seion, dros y cenedl-
aethau. Molwch yr ARGLWYDD’  

(Salm 146). 

Cymdeithas Capel Coch 
Cafwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yng 
nghyfarfod Cymdeithas Undebol Capel 
Coch nos Fawrth diwethaf dan arweiniad 
y Gweinidog. 
 
Bydd cyfarfod nesaf y Gymdeithas nos 
Fawrth, Tachwedd 12. Y gŵr gwâdd 
fydd y cerddor Robat Arwyn, Rhuthun. 
 

Cyfarfod Cysegr 

Fore Sul, Hydref 13, cynhaliwyd Oedfa 
Deulu yng Nghapel Cysegr, Bethel, wedi 
ei threfnu gan Bwyllgor Cymanfa Leol y 
Presbyteriaid.  Roedd yn braf gweld nifer 
da wedi dod ynghyd. 
 
Roedd y gwasanaeth yng ngofal Susan 
Williams a’r Gweinidog. Cymerwyd rhan 
gan blant Cysegr, Capel Coch a Bosra, 
Penisarwaun, â’r cyfan a gyflwynwyd ar 
y thema ‘Diolch’. 
 
Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth yno 
i gefnogi ac i fod yn rhan o’r addoliad.  
Doedd neb yn siwr iawn pa ymateb a 
gaem i’r syniad o gynnal oedfa ar y cyd 
gan ei fod yn beth newydd i ni.  Ond 
mae’n siwr bod pawb wedi ei synnu ar yr 
ochr orau. 
 
Roedd aelodau’r Cysegr wedi paratoi 
paned i ni yn y festri ar ôl yr oedfa, ac 
roedd yn dda cael sgwrsio â phobl nad 
ydym yn eu gweld o hyd.   
 
Gwnaed casgliad o £67.10. 
 

 Cyfarfod Chwarter 
Diolch i bawb yng nghapel Bethlehem, 
Talybont am eu croeso i Gyfarfod 
Chwarter Annibynwyr Gogledd Arfon 
nos Fercher diwethaf.  Llywyddwyd gan 
y Gweinidog. Roedd y defosiwn yng 
ngofal Mr Neville Hughes, Mrs Jean 
Hughes a Mrs Barbara Jones.   
 
Llwyddwyd i ddod i ben â rhan gyntaf y 

cyfarfod mewn byr amser. Croesawyd a 
dymunwyd yn dda i Owain Davies, 
Llanrwst a gafodd ei gymeradwyo yn 
Ymgeisydd am y Weinidogaeth yng 
Nghyfarfod Chwarter mis Ebrill.  Hwn 
oedd y cyfle cyntaf i ni ddymuno’n dda 
ac yntau’n bresennol.  Mae Owain yn fab 
i Mrs Glenys Davies a’r diweddar Barchg 
Eryl Lloyd Davies, a fu’n weinidog yn 
Ebeneser, Deiniolen ar ddechrau ei 
weinidogaeth.   
Cafwyd adroddiad gan y Parchg Mererid 
Mair am Apêl Madagascar Undeb yr  
Annibynwyr.   
 
Yn ail ran y cyfarfod croesawyd y Parchg 
Ddr Alun Tudur, Caerdydd i bregethu, a 
chafwyd neges arbennig o gadarnhaol a 
chysurlon a heriol ganddo. Cawsom ein 
hatgoffa ganddo mai’r Arglwydd Iesu 
Grist yw sylfaen a chanolbwynt y Ffydd 
Gristnogol; mai pobl yn hytrach nag 
adeiladau yw’r Eglwys; a bod angen i ni 
fel eglwysi ac unigolion fentro mewn 
ffydd yn y Gwaredwr. 
 
Diolch i bawb a fu’n paratoi a gweini’r 
lluniaeth y yn y festri wedi’r oedfa. 
 

Diolchgarwch  
Cynhaliwyd Oedfaon Diolchgarwch yn 
yr Ofalaeth yn ystod y ddau Sul diwethaf.  
Bnawn Sul, Hydref 13, roedd Ysgol Sul 
Bethlehem yn cynnal y Diolchgarwch, ac 
roedd mor braf gweld criw o blant yn 
cymryd rhan, a’u teuluoedd wedi ymuno 
â ni.  Diolch am y rhoddion tuag at y 
Banc Bwyd. 
 
Nos Sul diwethaf, roedd Ysgol Sul Capel 
Carmel ynghyd aâ chriw Dwylo Prysur 
yn cynnal eu Diolchgarwch hwy.  Diolch 
i bawb a ddaeth yno, yn deuluoedd ac yn 
aelodau’r eglwys, i gefnogi ac i ymuno 
yn yr addoliad.   
 
Nos Sul diwethaf hefyd, roedd oedfa 
Ddiolchgarwch yn Neiniolen yng ngofal 
y Gweinidog. Diolch i bawb a ddaeth â 


