
Ffair Nadolig 
Yn Ffair Nadolig Bethlehem Talybont nos 
Fercher, Rhagfyr 4, gwnaed elw o £608 er 
budd Cronfa’r Capel a’r Ysgol Sul.   
 
Diolch yn fawr am bob cefnogaeth. 
 

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, a diolch am yr holl 
gyfraniadau yn ystod y flwyddyn. Bydd 
unrhyw gyfraniadau 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 22: Ni fydd oedfa 
gan fod Cyfarfod Nadolig yn Eglwys 
Llandinorwig am 5.30 o’r gloch.   
    

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Rhagfyr 22: Gwasanaeth 
Nadolig plant yr Ysgol Sul fydd yn yr 
Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch. Wedi’r 
oedfa bydd paned a Pharti Nadolig y 
plant.  Mae Sion Corn wedi addo dod i 
weld y plant unwaith eto.  
 

CARMEL 
Dydd Llun, Rhagfyr 16: Te Bach am 
2.30 o’r gloch.    
Nos Wener, Rhagfyr 20: Clwb ‘Dwylo 
Prysur’  am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Rhagfyr 22: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.       
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Rhagfyr 22: Gwasanaeth 
Cymun i ddathlu’r Nadolig yng ngofal y 
Gweinidog am 2.00 o’r gloch.   

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

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 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 unrhyw anaf neu afiechyd, mor 
braf gweld pobl yn dechrau gwella.  
Wedi pob ffrae ac anghydfod, mor dda 
gweld pobl yn llyfu clwyfau a dechrau 
byw’n gytûn.  Diolch am feddygon a 
nyrsys a phawb sy’n helpu i wella 
cleifion. Diolch hefyd am bawb sydd 
ag unrhyw beth i’w wneud â chymodi 
teulu a ffrindiau pan fo angen hynny.  
Y fath groeso all fod i’r geiriau, ‘Mae’n 
bryd dechrau gwella’: boed yn gysur y 
meddyg neu’n anogaeth y cymodwr. 
Mae geiriau o’r fath yn obaith sicr 
mewn gwahanol sefyllfaoedd. 
 
Ond mewn rhai amgylchiadau, gallant 
fod yn eiriau sy’n amddifad o gysur ac 
anogaeth. Pe bai meddyg yn ymosod 
arnoch ac yn eich anafu’n ddrwg, pa 
gysur fyddai ei glywed yn dweud 
mewn llais melfedaidd ei bod ‘yn bryd 
dechrau gwella’? A pha anogaeth i 
gymodi a fyddai’r geiriau hyn o geg 
rhywun a fyddai newydd eich cam-drin 
a’ch brifo a pheri loes fawr i chi?  
 
Mor rhwydd y daw geiriau. Ac mor 
ddiystyr ydynt ar adegau. Mor aml y 
mae geiriau’n ddiwerth am nad yw’n 
briodol eu dweud. Os wyf fi’n achosi 
loes i rywun, pa hawl sydd gennyf i 
ddweud wrtho fo neu hi ei bod yn bryd 
‘dechrau gwella’ a rhoi’r cyfan o’r tu 
cefn iddynt am fy mod i’n dymuno 
hynny? Neu os wyf fi, rwy ffraeo’n 
gas, yn achosi pryder mawr i eraill, pa 
hawl sydd gennyf i fynnu eu bod yn 
anghofio’r cyfan am fy mod i wedi 
penderfynu ei bod yn bryd gwneud 
hynny? Nid eiddo’r sawl sy’n creu’r 

boen yr hawl i fynnu bod y dioddefwr 
yn dechrau gwella. Yn sicr, mae pob 
anogaeth i eraill ‘ddechrau gwella’ yn 
wag os na cheir cydnabyddiaeth o fai 
ac ymddiheuriad am y bai hwnnw.    
 
Y mae i bopeth a ddywedwn ac a 
wnawn eu canlyniadau.  Mae hynny’n 
amlwg yn wir am ein pechodau. Ac yn 
aml iawn, tristwch pethau yw na fedr 
ein geiriau mwyaf huawdl ddadwneud 
y canlyniadau hynny gan fod y drwg 
wedi ei wneud a’r loes yn aros. Hyd yn 
oed os ceir cymod a maddeuant, mae’n 
anodd lleddfu’r boen a gwella’r briw. 
Ac yn sicr, nid gan yr un a gyfrannodd 
at y boen i ddechrau y mae’r gallu i 
wella na hyd yn oed i benderfynu pryd 
y dylid meddwl am wella.   
 
Ar bob cyfrif, ceisiwn gymod ag eraill.  
Os oes arnom fai, cydnabyddwn hynny 
gan ymddiheuro am ba ddrwg bynnag 
a wnaethom. O wneud hynny, bydd 
gobaith i eraill faddau i ni, a gobaith 
hefyd am gymod a pherthynas newydd. 
Ond cofiwn nad oes gennym hawl i 
fynnu bod y bobl yr ydym ni wedi eu 
brifo yn medru anghofio’r cyfan a 
wnaethom. Nid oes botwm hwylus y 
medrwn ei bwyso er mwyn gwared yn 
wyrthiol â’r creithiau a adawn ar y 
naill a’r llall.  
 
Trwy ras Duw y daw cymod ag Ef ac 
ag eraill. Trwy ei ras y lleddfir pob 
gofid.  Ond trwy ei ras hefyd y daw 
nerth i fyw mewn parch a chariad, fel 
nad oes angen mynnu, (yng ngeiriau’r 
Sais) ‘Let the healing begin’.  

Dechrau gwella 

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 
Bydd oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch yng ngofal y blaenoriaid. Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.     
 
Dethlir y Nadolig yn Neiniolen mewn 
gwasanaeth Carolau a Darlleniadau yng 
ngofal y Gweinidog am 5.00 o’r gloch.     
 
Bydd Oedfa Nadolig yng ngofal yr aelod-
au am 4.00 o’r gloch.  
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch, a chynhelir Gwasanaeth 
Nadolig yr Ysgol Sul am 2.00 o’r gloch. 
Bydd paned a pharti’r plant yn y festri 
wedi’r oedfa. 
 

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 Carmel 
Cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig yng 
ngofal plant ac ieuenctid yr Ysgol Sul a 
Dwylo Prysur yng nghapel Carmel, 
Llanllechid fore Sul diwethaf.   
 
Diolch i bawb a gymerodd ran a phawb a 
fu’n paratoi ar gyfer yr oedfa. 
 
Wedi’r oedfa cafwyd parti Nadolig yn y 
festri, ac unwaith eto diolch i’r rhai a 
fu’n paratoi ar gyfer hwnnw.   
 
Cafodd y plant lyfrynnau lliwgar o 
Stori’r Geni yn anrheg.   

 

Trydydd Sul  
Yr Adfent 

‘Llawenyched yr anial a'r sychdir, gor-
foledded y diffeithwch, a blodeuo. 
Blodeued fel maes o saffrwn, a gorfol-
eddu â llawenydd a chân. Rhodder 
gogoniant Lebanon iddo, mawrhydi 
Carmel a Saron; cânt weld gogoniant 
yr ARGLWYDD, a mawrhydi ein Duw 
ni. Cadarnhewch y dwylo llesg, cryf-
hewch y gliniau gwan; dywedwch wrth 
y pryderus, “Ymgryfhewch, nac of-
nwch. Wele, fe ddisgyn ar Edom, ar y 
bobl a ddedfryda i farn. Yna fe agorir 
llygaid y deillion a chlustiau'r byddar-
iaid; fe lama'r cloff fel hydd, fe gân 
tafod y mudan; tyr dyfroedd allan yn yr 
anialwch, ac afonydd yn y diffeithwch .. 
a gwaredigion yr ARGLWYDD fydd yn 
dychwelyd. Dônt i Seion dan ganu, bob 
un gyda llawenydd tragwyddol; heb-
ryngir hwy gan lawenydd a gorfoledd, a 
bydd gofid a griddfan yn ffoi ymaith 
(Eseia 35:1-6a, 10).  
 
a 
 
Mathew 11:2-11 
Iago 5:7-10  

Crefft, Cân a Stori 
Deiniolen 

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

Tymor nesaf 
Ers mis Medi cafwyd sesiynau ‘Crefft, 
Cân a Stori’ yn Capel Coch unwaith y 
mis ar fore Sadwrn dan nawdd Cynllun 
Efe.  Cafwyd cefnogaeth dda iddynt a 
daeth yn amlwg fod yna werthfawrogiad 
o’r cyfle i ddod i’r capel i fod yn rhan o’r 
gweithgarwch hwn.  Mae wedi bod yn 
braf croesawu teuluoedd newydd atom. 
 
Dros yr un cyfnod, cynhaliwyd yr un 
gweithgarwch misol hwn yn Neiniolen, 
Waunfawr a Chaeathro, a chafwyd 
ymateb da yn y tri lle. 
 
Bydd ‘Crefft, Cân a Stori’ yn parhau ym 
mhob un o’r pentrefi hyn ar ôl y Nadolig, 
diolch i Susan sy’n trefnu’r cyfan.  Ond o 
hyn allan, bob deufis yn hytrach na bob 
mis y bydd hynny’n digwydd.  
 

Bowlio 10 
Aeth criw CIC Llanberis i’r Ffôr nos 
Wener i’r Ganolfan Bowlio 10. Daethom 
oddi yno heb fowlio’r un bêl gan fod y 
trydan wedi torri erbyn i ni gyrraedd yno!  
Yn naturiol doedd dim modd cael y bwyd 
yr oeddem wedi ei archebu chwaith.  Ond  
er y siom amlwg, cawsom noson braf 
trwy garedigrwydd Andrew a Heather 
Settatree a oedd wedi dod efo ni i’r Ffôr.  
Siop chips amdani, a nôl i’w cartref nhw 
yng Nghaeathro i wylio Home Alone. 
Diolch i Susan am drefnu, ac i  Andrew a 
Hev am y croeso. 
 

Cymdeithas  Llanberis 
Bydd y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch 
nos Fawrth, Ionawr 7 pan ddisgwylir 
Cadi Iolen o’r Amgueddfa Lechi i roi 
sgwrs am Chwarel Dinorwig.   

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Ni fu modd cynnal Pwyllgor yr Ofalaeth 
y mis diwethaf.  Erbyn y Sul nesaf, bydd 
gennym ddyddiad pendant i’w gynnig, ar 
gyfer diwedd mis Ionawr gobeithio.   
 

Cymdeithas  Deiniolen 
Bydd y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch 
nos Lun, Ionawr 27.  Tesun sgwrs Cadi 
Iolen fydd ‘Cofio cau chwarel Dinorwig’.    
 

90 oed 
Llongyfarchiadau a Phen Blwydd Hapus 
i ddwy a ddathlodd eu pen blwydd yn 90 
oed yrr wythnos ddiwethaf, Miss Dilys 
Williams, Plas Ogwen, Bethesda a Mrs 
Elisabeth Foster, Deiniolen. 
 

Diolch 
Dymuna Elisabeth Foster, Pentre Helen, 
Deiniolen ddiolch yn fawr i baw am y 
cardiau a’r anrhegion a dderbyniodd ar 
achlysur ei phen blwydd yn 90 oed. 
 

CICiau 
Bwriedir ail ddechrau cyfarfod plant yng 
Nghapel Coch yyn y flwyddyn newydd. 
Bydd CICiau bob pythefnos ar bnawn 
Mawrth i blant Blwyddyn 3-6 yr ysgol. 
Bydd y cyfarfod cyntaf rhwng 3.00 a 
4.30 o’r gloch ddydd Mawrth, Ionawr 14. 

 

Dydd Nadolig 
Llanberis a Deiniolen 

Cymun Bore Nadolig  
yn Capel Coch  

am 10.00 o’r gloch 
 

Llanllechid a Thalybont 
Carolau a Darlleniadau  
yng Nghapel Carmel 
 am 10.00 o’r gloch 

 


