
cam cyntaf yw gwybod a oes gan yr 
eglwysi ddiddordeb. 
 

CIC 
Diolch i Susan am drefnu ar gyfer criw 
CIC yn Capel Coch nos Wener.  Roedd hi 
hyd yn oed wedi gwneud cacen  pen 
blwydd i un o’r hogiau.  Bydd y cyfarfod 
nesaf nos Wener, Rhagfyr 6; a byddwn yn 
mynd i Fowlio Deg yn Y Ffôr nos Wener, 
Rhagfyr 13.    
 

Crefft, Cân a Stori 
Cynhelir sesiwn nesaf ‘Crefft, Cân a 
Stori’ Capel Coch fore Sadwrn, Rhagfyr 7 
(nid y 14eg fel y nodwyd yr wythnos   
ddiwethaf), rhwng 10.30 a 12.30 o’r gloch 
yng ngofal Susan Williams a Chynllun 
Efe. Bydd ‘Crefft, Cân a Stori’ yn Nhŷ 
Elidir, Deiniolen rhwng 2.00 a 4.00 o’r 
gloch ddydd Sadwrn, Rhagfyr 21.   
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir  

Dydd Llun, Tachwedd 25: Cynhelir  
Cyfarfod Gweddi Cynllun Efe yng 
Nghapel Caeathro am 11.10 o’r gloch. 
Dydd Sul, Rhagfyr 1: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.       
     

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Llun, Tachwedd 25: Cynhelir  
Cyfarfod Gweddi Cynllun Efe yng 
Nghapel Caeathro am 11.10 o’r gloch. 
Dydd Sul, Rhagfyr 1: Gwasanaethir am 
10.00 o’r gloch gan y Parchg Gwynfor 
Williams, Caernarfon. Bydd yr Ysgol Sul 
am 11.15 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Tachwedd 25: Clwb Gwau 
am 2.00 o’r gloch.  
Nos Wener, Tachwedd 29: Clwb 
‘Dwylo Prysur’  am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Rhagfyr 1: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Gwasanaethir yn yr 
Oedfa Gymundeb am 5.00 o’r gloch gan 
y Gweinidog.     
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Tachwedd 28: Bwrlm am 
2.15 o’r gloch. 
Dydd Sul, Rhagfyr 1: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg R O Jones,   
Gaerwen.  
 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Rhagfyr 1 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Rhagfyr 8 
5.00 p.m. - Mr Eurfryn Davies 
 

Rhagfyr 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Rhagfyr 1 

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

Rhagfyr 8 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Rhagfyr 15 

10.00 a.m. - Y Parchg Eifion W Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Rhagfyr 22 
10.30 a.m. - Gwasanaeth Nadolig yr  
  Ysgol Sul   
 

O’r un stabl wleidyddol y daw Michael 
Gove a Dominic Raab, ac mae’r ddau 
mor beryglus â’i gilydd. Nid eu barn 
am Brexit nac unrhyw un o’r polisïau y 
maent yn eu cyhoeddi wrth wynebu’r 
Etholiad Cyffredinol sy’n gwneud i mi 
ddweud hyn amdanynt ond rhywbeth 
llawer mwy sylfaenol. 
 
Michael Gove a ddywedodd ym mis 
Mehefin 2016 ‘bod pobl y wlad hon 
wedi cael digon ar arbenigwyr’. Mi 
wnaeth y geiriau hynny ddrwg mawr 
gan iddynt gyfrannu at wanhau hyder 
pobl yn yr union rai sydd i fod i ddeall 
materion gwleidyddol ac economaidd 
cymhleth. Yn lle gwrando ar rai sy’n 
gwybod yn well na nhw eu hunain, aeth 
pobl i gredu bod eu barn nhw, hyd yn 
oed os nad oedd yn seiliedig ar wybod-
aeth na dealltwriaeth, cystal pob tamaid 
â barn yr ‘arbenigwyr’ yr oedd Gove 
yn eu condemnio.  Mae modd priodoli 
llawer o’r llanast gwleidyddol presen-
nol i’r duedd a ddaeth yn sgil geiriau 
Gove i anwybyddu’r hyn a ddywed 
pobl sydd â gwybodaeth arbenigol. 
 
Wedi’r holl sôn a fu dros y misoedd 
diwethaf am gelwyddau a newyddion 
ffug, yr oedd yn dda clywed yr alwad, 
yn y cyfnod Etholiadol hwn, am yr 
angen i wirio’r datganiadau a wneir gan 
wleidyddion. Mae mwy nag un gwefan 
ddefnyddiol y gellir eu defnyddio i 
weld a yw’r hyn a ddywedir, gan 
wleidyddion o bob plaid, am bob math 
o bynciau yn gywir ai peidio. Ond nos 
Lun, gwelwyd tanseilio hyd yn oed y 
gwasanaethau ‘gwirio’r gwir’ (neu’r 

fact checkers) hyn.  Yn ystod y ddadl 
deledu rhwng arweinyddion y Blaid 
Geidwadol a’r Blaid Lafur newidiwyd 
enw un o gyfrifon Twitter  Pencadlys y 
Blaid Geidwadol i factcheckUK gan 
roi’r argraff fod sefydliad annibynnol 
yn cywiro datganiadau arweinydd y 
Blaid Lafur. Gweithred dwyllodrus 
oedd hon heb os, a thrist oedd clywed 
Dominic Raab yn cyfiawnhau’r twyll 
hwnnw ar y teledu drannoeth. Nid yn 
unig y mae o a’i blaid wedi tanseilio 
hyder pobl mewn gwefannau o’r fath, 
y maent hefyd wedi llwyddo i leihau 
gwerth ffeithiau cywir a dibynadwy, 
gan ei gwneud yn haws i wleidyddion 
ddal ati i wneud datganiadau ffug a 
chyflwyno ffeithiau anghywir. 
 
Mi ddylai hyn oll fod yn bryder i bawb 
ohonom, ac yn arbennig i Gristnogion 
ac unrhyw un sy’n dal i gredu fod y 
gwir, ym mhob maes, yn parhau’n 
bwysig. Yn enw pob rheswm, peidiwn 
â diystyru barn pobl a ddylai wybod yn 
well na ni; a daliwn i fynnu fod y fath 
beth â’r gwir. Ac onid ffrwyth geiriau 
Gove a Raab a’u tebyg yw’r hyn a 
glywyd ar Question Time nos Iau pan 
oedd dyn yn y gynulleidfa yn gweiddi, 
yn gwrthod gwrando ar neb, ac yn 
mynnu mai fo oedd yn iawn, er ei fod 
yn gwbl anghywir ei ffeithiau? Rhaid 
cydymdeimlo â’r dyn, gan fod Gove a 
Raab ac eraill wedi rhoi pob hawl iddo 
gredu ei fod yn gwybod cystal â neb a 
bod ei ‘ffeithiau’ o mor gywir ag eiddo 
neb arall. Ac nid gyda gwleidyddiaeth 
yn unig y mae angen gwerthfawrogi’r 
gwir a gofalu ei warchod.  

Gwirio’r gwir 

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 Oedfa Deulu yn Capel Coch am 
10.30 o’r gloch heddiw yng ngofal Susan 
Williams a’r Gweinidog.   
 
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Neiniolen 
am 5.00 o’r gloch gan Mr Alun Williams, 
Caernarfon. Diolch iddo am ei wasanaeth  
 
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 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 nyrs-
io. 

Balm o Salm 
Bydd raid meddwl am bennawd newydd 
erbyn y Sul nesaf!  Ers dros dair blynedd 
cafwyd ‘Balm o Salm’ yn Gronyn gan 
ddyfynnu darn o bob un o’r Salmau yn eu 
tro.  Ambell dro, fel gyda’r Salm olaf 
heddiw, cyhoeddwyd y Salm gyfan ond y 
bwriad bob wythnos oedd i ddarllenwyr 
Gronyn ddarllen y Salm gyfan eu hunain.   
 
Gobeithio i chi gael bendith os bu i chi 
wneud hynny, un ai’n rheolaidd bob Sul 
neu’n achlysurol.  Mi ddaliwn i gynnwys 
adnodau o rannau eraill o’r Beibl o’r Sul 
nesaf ymlaen gan obeithio yr adnodau 
hynny fel tamaid i aros pryd wrth i chi 
droi at y rhannau perthnasol o’r Beibl. 
 

Ffair Nadolig  
Cynhaliwyd Ffair Nadolig yn Capel 
Coch ddydd Mawrth, Tachwedd 19 er 
budd Uned Alaw, Ysbyty Gwynedd. 
 
Diolch yn fawr iawn am y gefnogaeth ym 
mhob ffordd.  Diolch yn arbennig i bawb 
a fu’n trefnu’r cyfan; a diolch i bawb a 
ddaeth yno i gyfrannu at yr achos.   
 
Gwnaed elw o £700.      
 

 

Balm o Salm 
‘Molwch yr ARGLWYDD. 
Molwch Dduw yn ei gysegr, 
molwch ef yn ei ffurfafen gad-
arn. Molwch ef am ei weithredoedd 
nerthol, molwch ef am ei holl fawredd. 
Molwch ef â sain utgorn, molwch ef â 
nabl a thelyn. Molwch ef â thympan a 
dawns, molwch ef â llinynnau a phibau. 
Molwch ef â sŵn symbalau, molwch ef 
â symbalau uchel. Bydded i bopeth byw 
foliannu'r ARGLWYDD. Molwch 
yr ARGLWYDD’ (Salm 150). 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â Rhiannon 
Williams a’i mab Guto Selwyn yn eu 
profedigaeth o golli mam a nain, Mrs 
Ann Pritchard, Stryd Newton,  fu farw yn 
Ysbyty Gwynedd nos Sadwrn, Tachwedd 
16, yn 79 mlwydd oed.  Gweddiwn y 
caiff y teulu cyfan nerth a chysur yn eu 
galar am un a fu’n fam a nain a chwaer 
ofalus a chariadus ar hyd y blynyddoedd. 
 
Cynhelir y gwasanaeth angladd yng 
Nghapel Coch am 1.30 o’r gloch ddydd 
Mawrth, Tachwedd 26. 
   

Cyfarfod Gweddi Efe 
Cynhelir Cyfarfod Gweddi Cynllun Efe 
yng Nghapel Caeathro am 11.00 o’r 
gloch yfory, dydd Llun, Tachwedd 25.  
Bydd hwn yn gyfle i weddio dros waith 
Cynllun Efe a Chaersalem, Caernarfon, a 
ninnau wrth gwrs yn cydweithio ac yn 
elwa gyda’n gilydd o wasanaeth Susan.  
Bydd croeso cynnes i unrhyw un sydd 
am ddod i’r Cyfarfod Gweddi; ac mae 
angen dweud y bydd hyd yn oed ginio 
ysgafn i bwy bynnag fydd am ei gael.  
 

Cymdeithas  Lenyddol 

Deiniolen 
Cynhelir cyfarfod Cymdeithas Lenyddol 
Deiniolen yn Nhŷ Elidir am 7.00 o’r 
gloch nos yfory, nos Lun, Tachwedd 25. 
Ein gŵr gwâdd y tro hwn fydd y dyn 
busnes  a’r hanesydd, Gari Wyn o gwmni 
Ceir Cymru.  Croeso cynnes i aelodau 
hen a newydd.  Bydd yn sicr yn noson 
ddifyr.   
 

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

 

Bwrlwm  
Cynhelir Bwrlwm yn festri Bethlehem 
Talybont am 2.15 o’r gloch ddydd Iau, 
Tachwedd 28. 
 

Boscys Esgidiau 
Teams4U 

Diolch yn fawr iawn am y gefnogaeth i’r 
ymdrech flynyddol i anfon anrhegion i 
blant yn Nwyrain Ewrop trwy Gynllun 
Bocsys Esgidiau Teams4U.   
 
Aed â’r bocsys yn ddiogel i Landrillo yn 
Rhos ddydd Iau, ac oddi yno caiff 5035 o 
focsys (yn cynnwys eich rhai chi) eu  
hanfon i Rwmania. 
 
Yn ddiddorol iawn, ymhlith y bocsys a 
ddanfonais i Landrillo yr oedd dillad 
wedi eu gwau gan wraig ifanc sy’n byw 
yn lleol erbyn hyn ond sy’n cofio derbyn 
bocs o anrhegion oddi wrth Ymgyrch 
Plentyn y Nadolig fwy nag unwaith pan 
oedd hi’n blentyn yn Nwyrain Ewrop. 
 
Mae’r e-bost a dderbyniais oddi wrth 
Drefnydd Bocsys Teams4U yn Llandrillo 
yn nodi bod 360 o ddyddiau hyd nes y 
bydd y bocsys yn cael eu pacio yno eto! 
 

Beiblau i Ysgolion 
Mae’r elusen ‘Bibles for Children’ yn 
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 


