
Coleg y Bala 
Ddydd Llun diwethaf, aeth pedwar o hog-
ia Llanberis i aros noson am y tro cyntaf 
yng Ngholeg y Bala.  Mae’n dda cael 
gwybod eu bod wedi mwynhau eu hunain 
yn fawr ac yn edrych ymlaen at gael 
mynd eto. 
 

Banc Bwyd  
Derbyniwyd oddi wrth Fanc Bwyd Arfon 
lythyr o ddiolch am y bwyd a anfonwyd 
o’r Oedfa Ddiolchgarwch yn Neiniolen. 
Gwn y daw llythyr tebyg i eglwysi eraill a 
anfonodd fwyd i’r Banc Bwyd o’u Gŵyl 
Ddiolchgarwch hwythau.  Dyma ran o’r 
llythyr: 
‘Yn anffodus, mae’r angen am fanciau 
bwyd yn cynyddu. Ar draws Prydain yn 
2018/19, dosbarthwyd pecynnau bwyd ar 
gyfer dros 1.6miliwn o bobl.  Hyd yma yn 
2019/20, rydym eisoes wedi bwydo dros 
1,500 yn lleol, ac felly yn disgwyl mai 
eleni fydd ein blwyddyn brysuraf erioed.’ 
 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Yn anffodus, ni fydd yn bosibl i ni gynnal 
Pwyllgor yr Ofalaeth a drefnwyd ar gyfer 
canol y mis hwn.  Bydd rhaid ail drefnu 
ac fe chwiliwn am ddyddiad cyfleus yn 
nes ymlaen.   

 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Tachwedd 17: Gwasanaethir 
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.         

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Tachwedd 12: Bore 
Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel 
rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch.  
Nos Fawrth, Tach. 12: Cymdeithas 
Undebol Capel Coch am 7.00 o’r gloch 
yng nghwmni Mr Robat Arwyn, Rhuthun 
Dydd Sul, Tachwedd 17: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan Mr Robert    
Morris, Penygroes.  Bydd yr Ysgol Sul 
am 11.15 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Tachwedd 11: Clwb Gwau 
am 2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Tachwedd 15: Dwylo 
Prysur am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Tachwedd 17: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Cynhelir oedfa am 5.00 
o’r gloch.    
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Tachwedd 14: Bwrlwm am 
2.00 o’r gloch. 
Sul, Tachwedd 17: Ysgol Sul am 10.00 
o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Ddr Geraint Tudur. 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Tachwedd 17 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Tachwedd 24 

5.00 p.m. - Mr T Alun Williams 
 

Rhagfyr 1 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Tachwedd 17 

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

Tachwedd 24 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Rhagfyr 1 
10.00 a.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Heb os, yr oedd Prif Weinidog y 
Deyrnas Unedig yn bwriadu ‘gwneud 
Brexit’ erbyn diwedd Hydref. Dyna 
oedd ei fwriad.  Roedd o’n annoeth yn 
dweud hynny mor bendant.  Roedd o’n 
hynod o ffôl ac anghyfrifol wrth 
ddweud y byddai’n well ganddo fod yn 
‘farw mewn ffos’ na pheidio â gwneud 
hynny. Ond doedd o ddim yn dweud 
celwydd: dyna oedd ei fwriad, ond ei 
fod wedi methu â rhagweld mor anodd 
y byddai hynny. Yn hyn o beth, mae’n 
debyg i lawer o wleidyddion a wnaeth 
addewidion ond a fethodd â’u cadw am 
wahanol resymau ac oherwydd pob 
math o amgylchiadau. Dros y mis nesaf 
cyn yr Etholiad bydd gwleidyddion yn 
addo pob math o bethau, a’r mwyafrif 
ohonynt yn llawn bwriadu cyflawni’r 
addewidion hynny. Daliaf i gredu fod 
canran uchel o’r ymgeiswyr seneddol 
yn ddiffuant eu hawydd i wasanaethu 
eu hetholwyr a’u cymunedau. 
 
Nid methiant y Prif Weinidog i gadw ei 
addewidion yw’r pryder mwyaf.  Mae 
cymhlethdodau’r byd gwleidyddol yn 
golygu ei bod yn aml yn amhosibl i 
wleidyddion gadw’r addunedau a 
wnânt adeg Etholiad Cyffredinol.  
Mwy o bryder o lawer yw ei duedd i 
ddweud pethau nad ydynt yn wir.  
Mae’n mynnu nad oedd eisiau etholiad 
o gwbl, er iddo alw’n aflwyddiannus 
amdano wythnosau’n ôl. Addawodd yn 
bendant i’w gefnogwyr o’r DUP na 
fyddai’n gwneud unrhyw wahaniaeth 
rhwng Gogledd Iwerddon a gweddill y 
Deyrnas Unedig er gwybod yn iawn 
fod y cytundeb a drafododd â’r Undeb 

Ewropeaidd yn gwneud yr union beth 
hwnnw. Mae llu o enghreifftiau eraill 
ohono’n dweud anwireddau, fel y 
dengys mwy nag un gwefan sy’n 
pwyso a mesur ei eirwiredd. 
 
Mae dau beth yn achosi pryder mawr. 
Yn gyntaf, y ffaith nad oes ots gan y 
Prif Weinidog ddweud celwydd er 
mwyn cael yr hyn y mae o ei eisiau.  
Yn ail, ac yn fwy brawychus, y ffaith 
fod miloedd lawer o bobl yn fodlon 
iddo raffu celwyddau dim ond iddo 
wneud digon o sŵn ac ymddangos yn 
arweinydd cryf a phenderfynol. Mor 
beryglus yw hi pan fo arweinydd yn 
gwybod nad oes raid iddo ymboeni am 
y gwir am fod ei ddilynwyr yn fodlon 
derbyn unrhyw beth a ddywed wrthynt. 
 
Mor wahanol yw hi yn yr Eglwys, a 
ni’n credu ac yn gwasanaethu’r Iesu a 
ddywedodd, ‘Myfi yw’r gwirionedd’.  
Un o hanfodion y bywyd Cristnogol 
yw mai tystio i’r hyn sy’n wir a wna 
dilynwyr Crist, a’r gwir hwnnw wedi 
ei ddatguddio i ni gan Dduw yn Y 
Beibl. Ym mhethau crefydd, mor 
bwysig yw pwyso a mesur popeth yn 
ôl y datguddiad hwn er mwyn osgoi 
cael ein camarwain a’n twyllo. Trueni 
pethau yw bod gormod o bobl wedi 
mynd i drafferthion mawr am iddynt 
ddilyn arweinwyr a’u hudodd ac a’u 
twyllodd â gwyriad o grefydd a oedd 
wedi ei seilio ar gelwyddau yn hytrach 
nag ar y gwirionedd a ddatguddiodd 
Duw i ni yn ei Air ac yn ei Fab Iesu. 
Gofalwn mai pobl y gwirionedd ydym, 
o ran ein geiriau a’n gweithredoedd.  

Y gwirionedd 

Gronyn 

 
Rhif 819 

10 Tachwedd, 2019   
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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 a 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd 
yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Dr Huw Tegid Roberts.    
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Gareth Edwards.        
 
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.  Dymunwn adferiad 
buan i chi i gyd. Anfonwn gofion hefyd 
at yr aelodau sydd mewn cartrefi preswyl 
neu gartrefi nyrsio..  Ac ar Sul y Cofio, 
cyflwynwn i ofal Duw bawb ymhell ac 
agos sy’n dioddef oherwydd rhyfeloedd 
ddoe a heddiw ein byd cythryblus. 
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mr Idris Thomas a 
theulu Mrs Rose Thomas, 16 Dôl Helyg, 
Talybont a fu farw yng Nghartref Nyrsio 
Ceris Newydd, Bangor ddydd Sadwrn, 
Tachwedd 2.  Cynhelir ei hangladd yng 
Nghapel Bethlehem, Talybont lle bu’n 
ffyddlon i’r oedfaon am flynyddoedd, 
bnawn yfory, dydd Llun, Tachwedd 11 
am 1.00 o’r gloch. 
 

Crefft, Cân a Stori 
Cafwyd bore prysur arall ‘Crefft, Cân a 
Stori’ yn Capel Coch ddoe, ac roedd yn 
braf gweld criw wedi dod yno eto.  Stori 
Moses oedd gan Susan y tro hwn, a’r 
gwahanol weithgareddau yn cydio wrth y 
thema hon.  Diolch iddi am baratoi mor 
drylwyr ar gyfer y plant a’u rhieni. 
Mae’n amlwg fod y plant yn mwynhau’r 
sesiynau hyn yn arw. 
 
Byddy ‘Crefft, Cân a Stori’ nesaf yn 
Capel Coch fore Sadwrn, Rhagfyr 14. 
 

CIC 
Cynhaliwyd CIC yn Capel Coch nos 
Wener.  Diolch i Susan am drefnu popeth 
unwaith eto.   
 
Gobeithiwn fynd i’r Ganolfan  Bowlio 10 
yng Nglasfryn, Y Ffôr ddiwedd y tymor, 
nos Wener, Rhagfyr 13.     

Balm o Salm 
 
‘Bydded iddynt foli enw'r  
ARGLWYDD, oherwydd ei 
enw ef yn unig sydd ddyrchafedig, 
ac y mae ei ogoniant ef uwchlaw daear 
a nefoedd. Y mae wedi dyrchafu corn ei 
bobl, ac ef yw moliant ei holl ffyddlon-
iaid, pobl Israel, sy'n agos ato. 

Molwch yr ARGLWYDD.’ 

(Salm 148:13-14). 

Boscys Esgidiau 
Teams4U 

Os oes rhywun yn awyddus i gefnogi’r 
apêl flynyddol am anrhegion Nadolig i 
blant trwy Teams4U bydd angen y   
bocsys yng Nghilfynydd, Llanberis erbyn 
nos Fercher, Tachwedd 20 fan bellaf.  Y 
peth hawsaf wrth gwrs fyddai dod â’r 
bocs i’r capel erbyn nos Sul, Tachwedd 
17.   
 
Gwn fod rhai ohonoch eisoes yn paratoi’r 
bocsys p’run bynnag.  Diolch yn fawr am 
bob cefnogaeth i’r gwaith hwn.  
 
Ffoniwch 01286 872390 os oes arnoch 
angen taflen wybodaeth a  label ar gyfer 
y bocs.   
 

Tân 
Mae’n debyg i chi weld lluniau neu 
glywed am y tân nos Lun diwethaf yn 
hen Ysgol Nant y Coed yng Nghyffordd 
Llandudno.  Yn yr adeilad hwnnw y bu 
gwirfoddolwyr Teams4U yn derbyn y 
bocsys ar gyfer yr apêl Nadolig ers dwy 
neu dair blynedd.  Yno yr oedd y gwaith 
i’w wneud eto eleni ymhen pythefnos.  
Yn amlwg, bu raid chwilio am leoliad 
arall wedi’r tân, a llwyddwyd i wneud 
hynny. Caiff y bocsys eu derbyn yn y 
capel yn Llandrillo yn Rhos a ddefnyddid 
am rai blynyddoedd cyn symud i Nant y 
Coed.  Roedd yn drist clywed am y tân, 
ond gallwn ddiolch nad ymhen pythefnos 
y digwyddodd pan fyddai cannoedd o 
focsys esgidiau llawn o anrhegion yn cael 
eu cadw yno.   
 

Cymdeithas Capel Coch 
Cynhelir cyfarfod nesaf Cymdeithas   
Undebol Capel Coch am 7.00 o’r gloch  
nos Fawrth, Tachwedd 12. Y gŵr gwâdd 
fydd y cerddor Robat Arwyn, Rhuthun.  
 
Bydd croeso cynnes i bawb.  
 

Sul y Cofio 
Ar Sul y Cofio heddiw, gweddiwn dros 
bawb sy’n dal i hiraethu am anwyliaid a 
fu farw yn y rhyfeloedd a ymladdwyd y 
ganrif ddiwethaf a’r ganrif bresennol.  
Cofiwn yn arbennig am y bobl sy’n byw 
yng nghanol y rhyfeloedd a’r ymladd 
mewn rhannau o’r byd heddiw, yn 
cynnwys y rhai sy’n dioddef yn Syria.   
 

Ffair Nadolig  
Cynhelir Ffair Nadolig yn Capel Coch 
ddydd Mawrth, 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.  Bydd stondin 
deganau ar gyfer y Nadolig, ac os oes 
gennych  deganau bron yn newydd neu 
mewn cyflwr da, a heb ddefnydd iddynt 
erbyn hyn, byddem yn falch o’u cael.  
Byddwn hefyd yn ddiolchgar am wobrau 
ar gyfer y stondinau tombola ac ati. 
 
Edrychwn ymlaen at eich cefnogaeth fel 
arfer.  Pris mynediad i oedolion fydd £1.    
 

Beiblau i Ysgolion 
Rwyf newydd glywed am elusen sy’n 
helpu eglwysi i ddarparu copiau o Feibl 
lliwgar i blant  blynyddoedd 2 i 6 am 
ddim ond 50 ceiniog y copi.  Byddai 
modd darparu 100 o Feiblau felly am 
£50.  Yr ‘amod’ yw y byddai eglwysi 
wedyn yn darparu Beiblau i’r plant a 
fyddai’n cyrraedd Blwyddyn 2 yn y 
blynyddoedd dilynol am £5.95 y copi.  
Petai 20 plentyn ym mlwyddyn 2, 
golygai hynny £119 yn yr ail flwyddyn.  
Tybed oes un neu ragor o eglwysi’r 
Ofalaeth yn fodlon mentro buddsoddi ari-
an er mwyn rhoi Beibl i’r plant. Yn natu-
riol, byddai angen gweld a fyddai’r ys-
golion am dderbyn y fath gynnig.  Ond y 
cam cyntaf yw gwybod a oes gan yr 
eglwysi ddiddordeb. 


