
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. 
 

Capel Coch 
Bydd angen i’r cyfraniadau ariannol ar 
gyfer 2019 ddod i law’r Trysorydd, Mr 
Colin Jones, erbyn dydd olaf eleni (dydd 
Mawrth, Rhagfyr 31).  Diolch yn fawr am 
eich cydweithrediad.  Bydd unrhyw gyf-
raniadau a ddaw i law wedi hynny yn cael 
eu hystyried ar gyfer 2020.   
 

 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.  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 arian er mwyn rhoi Beibl i’r 
plant. Yn naturiol, byddai angen gweld a 
fyddai’r ysgolion am dderbyn y fath 
gynnig.  Ond y cam cyntaf yw gwybod a 
oes gan yr eglwysi ddiddordeb. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Dydd Sul, Rhagfyr 15: Gwasanaeth o 
Garolau a Darlleniadau yng ngofal y 
Gweinidog am 5.00 o’r gloch.  
    

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Rhagfyr 10: Bore Coffi 
er budd Cronfa Adnoddau’r Capel rhwng 
10.45 a 12.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Rhagfyr 13: Bydd criw 
CIC yn mynd i’r Ganolfan Bowlio 10 
yng Nglasfryn, Y Ffôr. 
Dydd Sul, Rhagfyr 15: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan y Parchg Eifion 
W Williams, Llanfairfechan.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Rhagfyr 9: Clwb Gwau.   
Nos Wener, Rhagfyr 13: Clwb ‘Dwylo 
Prysur’  am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Rhagfyr 15: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Oedfa Nadolig am 4.00 
o’r gloch.      
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Rhagfyr 15: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch.  Oedfa Nadolig am 2.00 
o’r gloch.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Rhagfyr 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
       Gwasanaeth Carolau a Darlleniadau 
 

Rhagfyr 22 
Dim oedfa yn Nhy Elidir 

Uno yn Eglwys Llandinowrig 
 

Rhagfyr 29 
5.00 p.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
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   
 

Rhagfyr 25 
10.00 a.m. - Cymun Dydd Nsdolig 
 

Rhagfyr 29 
10.00 a.m. - Y Parchg Charles W Jones 

Wedi’r mis o ymgyrchu a thrafod a 
dadlau mae diwrnod yr Etholiad wrth y 
drws. Roedd canran uchel o’r etholwyr 
yn gwybod dros bwy y byddent yn 
pleidleisio cyn cyhoeddi’r Etholiad. 
Mae rhai wedi newid eu meddwl ers 
hynny ac yn debygol o bleidleisio dros 
blaid wahanol i’r un y bwriadwyd ei 
chefnogi.  Ond mae eraill yn dal heb 
benderfynu beth i’w wneud. Fel ym 
mhob Etholiad Cyffredinol, bydd 
rhai’n mynd i’r orsaf bleidleisio heb 
wybod pa ymgeisydd neu pa blaid a 
gaiff eu pleidlais. Ac unwaith eto, bydd  
llawer yn cyfaddef mai ar y funud olaf, 
pan oedd y papur pleidleisio a’r bensel 
yn eu dwylo, y penderfynon nhw ym 
mha flwch i osod y groes. Mewn rhai 
etholaethau, mae’n bosibl mai ar y 
pleidleisiau munud olaf hyn y bydd yr 
holl ganlyniad yn dibynnu; ac o gofio 
mai pleidleisiau cwbl fympwyol fydd 
llawer ohonynt mae rhywbeth hynod o 
ddigalon ynglŷn â’r cyfan. Ond dan y 
drefn etholiadol sydd ohoni mae pob 
croes gyfwerth â’i gilydd, a gall fod 
mai pleidleisiau heb fawr o feddwl y tu 
ôl iddynt a fydd yn troi’r fantol. 
 
Nid oedd dim mympwyol ynglŷn â 
chroes ein Harglwydd Iesu Grist. Nid 
rhywbeth a ddigwyddodd yn annisgwyl 
oedd hi. Nid canlyniad digwyddiadau 
eraill ydoedd. Ac nid rhywbeth nad 
oedd yna feddwl y tu ôl iddi mohoni. 
Dyma groes a oedd yn ffrwyth meddwl 
Duw ei hun.  Dyma groes y bodlonodd 
Iesu i’w chario a’i dioddef wedi cyfri’r 
gost ac yn llawn sylweddoli beth yr 
oedd yn ei olygu.    

Braint yw bwrw pleidlais, a gweithred 
syml yw torri croes ar ddarn o bapur. 
Mae rhai ohonoch wedi gwneud hynny 
eisoes trwy gwblhau eich pleidlais 
bost. Bydd y gweddill ohonom yn 
gwneud hynny ddydd Iau gobeithio. Yr 
unig ymdrech a fydd yn ofynnol yw 
cyrraedd yr orsaf bleidleisio, torri 
croes ar bapur a phlygu’r papur a’i roi 
yn y blwch priodol. Braint yw hi i ni 
wybod fod Iesu Grist wedi dwyn ei 
groes trwy ymdrech fawr: yr ymdrech 
fwyaf a gaed erioed. Oherwydd nid 
gwaith hawdd oedd dod i’n byd a byw 
ei holl fywyd gan wybod mai croes 
fyddai diwedd ei daith ddaearol. Nid 
gwaith hawdd oedd wynebu Calfaria 
a’r farwolaeth boenus ar groes.  
 
Y peth hawsaf yn y byd yw taro croes 
ar bapur, boed honno bleidlais neu 
ddarlun o groes Iesu ei hun. Ond i Iesu 
ei hun, y peth anoddaf oll oedd cymryd 
y groes ar ei ysgwyddau gan wybod y 
byddai’n cael ei hoelio wrthi ac yn 
marw arni o fewn dim. Yn nhymor yr 
Adfent, da yw cofio mai cael ei eni i 
farw a wnaeth baban Bethlehem. Tu ôl 
i’r cyfan – tu ôl i’w enedigaeth a’i 
fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad – 
yr oedd holl feddwl ei Dad perffaith, 
Duw cariadus a doeth a’i hanfonodd yn 
Waredwr i’r byd. Tu ôl i’r groes hon yr 
oedd bwriad meddylgar a dirgel Duw i 
ddarparu gobaith i bobl fel ni sy’n 
pechu’n fympwyol ac yn crwydro’n 
ddifeddwl oddi wrtho.  Ei groes ef a 
drodd y fantol trwy sicrhau gobaith i 
bechaduriaid a fyddai fel arall yn gwbl 
ddiobaith.  

Meddwl y groes 
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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 Mr Eurfryn Davies.    
 
Cynhelir Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol 
Sul a Dwylo Prysur yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch, gyda’r parti Nadolig i 
ddilyn yn y festri.  Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams.           
 
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. 
 

Nadolig Cyfeillion 
Ysbyty Gwynedd 

Croesawodd aelodau Carmel Llanllechid  
Gyfeillion Ysbyty Gwynedd i gynnal eu 
Gwasanaeth Nadolig yn y Capel bnawn 
Sul diwethaf.  Llywyddwyd gan Mr Joe 
Hughes a chymerwyd rhan gan nifer o 
bobl sy’n ymwneud â gwaith y Cyfeillion 
ynghyd â ieuenctid Dwylo Prysur Capel 
Carmel a Chôr Ysgol Llanllechid.  Roedd 
yno gynulleidfa gref, a diolch i bawb am 
eu cefnogaeth.  Wedi’r oedfa, cafwyd 
sgwrs dros baned a mins pei yn y festri.  
Diolch yn fawr i bawb a fu’n paratoi neu 
a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd at 
weithgaredd y pnawn.  Roedd yr oedfa 
yn cloi dathliadau 50 oed y Cyfeillion. 

Ail Sul  
Yr Adfent 

‘O'r cyff a adewir i Jesse fe ddaw blag-
uryn, ac fe dyf cangen o'i wraidd ef; 
bydd ysbryd yr ARGLWYDD yn gor-
ffwys arno, yn ysbryd doethineb a deall, 
yn ysbryd cyngor a grym, yn ysbryd 
gwybodaeth ac ofn yr ARGLWYDD; 
ymhyfryda yn ofn yr ARGLWYDD. 
Nid wrth yr hyn a wêl y barna, ac nid 
wrth yr hyn a glyw y dyfarna, ond fe 
farna'r tlawd yn gyfiawn a dyfarnu'n 
uniawn i rai anghenus y ddaear ...    
Cyfiawnder fydd gwregys ei lwynau a 
ffyddlondeb yn rhwymyn am ei ganol. 
Fe drig y blaidd gyda'r oen, fe orwedd y 
llewpard gyda'r myn; bydd y llo a'r llew 
yn cydbori, a bachgen bychan yn eu 
harwain ... Ac yn y dydd hwnnw bydd 
gwreiddyn Jesse yn sefyll fel baner i'r 
bobloedd; bydd y cenhedloedd yn    
ymofyn ag ef, a bydd ei drigfan yn  
ogoneddus (Eseia 11:1-6, 10).  
 
a 
 
Mathew 3:1-12 
Rhufeiniaid 15:4-9 

GOHIRIO! 
Cymdeithas  Llanberis 

NI FYDD Cymdeithas Undebol Capel 
Coch yn cyfarfod nos Fawrth yr wythnos 
hon.  Yn anffodus, mae’r gŵr gwâdd yn 
methu dod atom nos Fawrth.  Bydd y 
cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch nos 
Fawrth, Ionawr 7, 2020 pan ddisgwylir 
Cadi Iolen o’r Amgueddfa Lechi i roi 
sgwrs ar ryw wedd arbennig o waith 
Chwarel Dinorwig.   
 

Ffair Nadolig  
Bethlehem 

Cafwyd Ffair Nadolig Capel Bethlehem 
Talybont nos Fercher ddiwethaf, ac er 
gwaetha’r noson oer daeth criw da yno i 
gefnogi Cronfa’r Capel a’r Ysgol Sul.  
Roedd y festri’n llawn.  Diolch i bawb 
am eu cefnogaeth, a diolch yn arbennig 
i’r rhai a fu’n paratoi ar gyfer y Ffair 
neu’n cyfrannu at y stondinau gwerthu 
a’r holl wobrau a rannwyd.   
 

Cynllun Efe 
Cyfarfu Pwyllgor Hybu Cynllun Efe a 
Phwyllgor yr Ymddiriedolwyr yng 
Nghapel Caeathro brynhawn Mawrth, 
Rhagfyr 3.   
 
Mae’r ddau bwyllgor yn cyfarfod dair 
neu bedair gwaith y flwyddyn er mwyn 
cadw golwg ar y gwaith. Diolch i bawb 
am eu cefnogaeth, a diolch i Susan am y 
cyfan y mae wedi ei wneud ers iddi gael 
ei phenodi i’w swydd gyda Chynllun Efe 
ym mis Medi 2018. 
 

Nadolig Efe yn 
Ysgol Gwaun Gynfi 

Dydd Gwener, cynhaliodd Cynllun Efe 
ddiwrnod cyfan o weithgareddau yn  
Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen. Wedi’r 
gwasanaeth i’r Ysgol gyfan yn y bore, 
cafwyd pedwar sesiwn i ddosbarthiadau’r 

Adran Iau.  Diolch yn fawr iawn i Susan 
am ei holl waith paratoi ar gyfer y dydd, 
a diolch i Helen Franklin, sy’n gweithio i 
Scripture Union ym Mhen Llŷn am ddod 
yno i’n helpu.   
 

Crefft, Cân a Stori 
Llanberis 

Cynhaliwyd ‘Crefft, Cân a Stori’ Capel 
Coch fore ddoe, ac unwaith eto roedd yn 
braf gweld criw da’n mwynhau’r cyfan.  
Gan mai hwn oedd y sesiwn olaf cyn y 
Nadolig roedd Susan wedi trefnu i rai o’r 
rhieni baratoi cinio i ni.  Diolch i bawb 
am ei cefnogaeth a’u cyfraniadau at y 
bwyd.   
 

Deiniolen 
Bydd f ‘Crefft, Cân a Stori’ Deiniolen yn 
Nhŷ Elidir rhwng 2.00 a 4.00 o’r gloch 
ddydd Sadwrn, Rhagfyr 21.   

 

Angladd  
Cynhaliwyd angladd Mrs Jean Grindley, 
12 Pentre Helen, Deiniolen fore ddoe, 
dydd Sadwrn, Rhagfyr 7.  Bu farw Mrs 
Grindley yng Nghartref Nyrsio Cerrig yr 
Afon, Y Felinheli yn 88 mlwydd oed, 
ddydd Gwener, Tachwedd 29.  Roedd yr 
angladd yng Nghapel Gorffwys Ffordd y 
De, Caernarfon a Mynwent Machpela, 
Deiniolen yng ngofal y Gweinidog. 
 
Cydymdeimlwn â’i phlant Eurwyn, Joan, 
Gareth a Gwenda a’r teulu cyfan yn eu 
colled. Yn wreiddiol o Frynsiencyn, 
roedd hi wedi byw yn Neiniolen ers iddi 
briodi â James Grindley.  Magodd ei 
phlant yn y pentref, a bu’n gweithio am 
rai blynyddoedd yng nghegin Ysgol 
Gwaun Gynfi, lle gwnaeth amryw o 
ffrindiau da.  Loes mawr i’w theulu oedd 
gweld clefyd Dementia yn cydio ynddi 
saith mlynedd yn ôl ac yn gadael ei ôl yn 
fawr arni.  Cafodd ofal da yng Nghartref 
Nyrsio Bryn Llifon ym Mangor ac yn 
fwy diweddar yng Nghartref Cerrig yr 
Afon , Y Felinheli.   


