
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’.    

  

Cronfa Gronyn 
Yn ôl yr arfer, rhown sylw ar ddechrau 
blwyddyn i Gronfa Gronyn sy’n help i 
gyhoeddi Gronyn o Sul i Sul.      
 
Os cofiwch, yr ydym wedi pwysleisio o’r 
cychwyn cyntaf nad oes angen i neb dalu 
am Gronyn gan mai rhan o’n gwasanaeth 
i’n haelodau a’n cenhadaeth o fewn ein 
cymdogaeth ydyw.  Ond o’r cychwyn 
bron mynegodd rhai ohonoch awydd i 
gyfrannu at y costau.  Gellir gwneud 
hynny unrhyw bryd wrth gwrs er mai ar 
ddechrau’r flwyddyn yn unig y tueddwn i 
dynnu sylw at y Gronfa. 
 
Mae rhai’n derbyn copi electroneg ohono 
bob wythnos, ac mae modd i unrhyw un 
ei ddarllen unrhyw bryd ar wefan yr 
Ofalaeth.  Ond mae’r rhan fwyaf ohonoch 
yn dal i dderbyn eich copi papur bob 
wythnos.  Ein gobaith yw bod cymaint â 
phosibl yn ei dderbyn; ac felly rhowch 
wybod i ni os gwyddoch am rywun arall 
sy’n awyddus i’w gael. 
 
Gellir anfon rhoddion i Gronfa Gronyn at 
Drysorydd yr Ofalaeth trwy law’r 
Gweinidog neu unrhyw un o swyddogion 
yr eglwysi. 

Cyhoeddiadau 
YR OFALAETH 

Nos Lun, Ionawr 20: Bydd Pwyllgor yr 
Ofalaeth yng Ngharmel Llanllechid am 
7.00 o’r gloch. 

 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Dydd Sul, Ionawr 19: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   
 
   CAPEL COCH A REHOBOTH, 

A NANT PADARN 
Dydd Mawrth, Ionawr 14: CICiau ar  
gyfer plant Blwyddyn 3-6 yr Ysgol 
rhwng 3.00 a 4.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 19: Gwasanaethir  
am 10.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 
Waunfawr. Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Llun, Ionawr 13: Clwb Gwau 
am 2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Ionawr 17: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 19: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch a Chyfarfod Gweddi yng 
ngofal y diaconiaid am 5.00 o’r gloch.  
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Ionawr 19: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan. 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Ionawr 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ionawr 26 
5.00 p.m. - Mrs Nerys Griffith 
 

Chwefror 2 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Ionawr 19 

10.00 a.m. - Mr John Roberts 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
 

Ionawr 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Chwefror 2 
10.00 a.m. - Y Parchg Gwynfor Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  

Roedd hi’n siop ardderchog yn ei dydd. 
Mi brynon ni sawl peth yno pan oedd y 
plant yn fach; a synnwn i ddim pe 
bawn i’n mynd i’r atig heno y deuwn o 
hyd i fwy nag un peth ag enw’r cwmni 
hwn arno. Yn sicr mae yno fwy nag un 
dilledyn. Fwy na thebyg fod yna degan 
neu ddau a hyd yn oed ambell beth 
mwy fel hen gadair car. Cyn bo hir 
mae’n bosib mai mewn atig yn unig y 
bydd modd gweld nwyddau’r cwmni 
gan y bydd ei holl siopau wedi cau am 
y tro olaf heno.  A dyna ddiwedd ar un 
arall o enwau cyfarwydd y ‘stryd fawr’. 
Wrth glirio dros y Dolig, mi ddaeth un 
o’r hogia o hyd i hen docyn siopa ‘The 
High Street Gift Voucher’. Gwerth £1 
oedd o, ond gan iddo ddod i ben ers 
diwedd Mawrth 2010 y mae’n gwbl 
ddiwerth erbyn hyn. Ond pe byddai 
modd ei wario byddai’r dewis o siopau 
yn llai o lawer nag ydoedd bryd hynny. 
Ymhlith y siopau a nodwyd arno sydd 
wedi hen ddiflannu yr oedd Focus, 
BHS, Comet, Principles a’r mwyaf  
cyfarwydd o’r cwbl, Woolworths. A 
heno, gallwn ychwanegu Mothercare at 
y rhestr.  
 
Mae wastad yn drist gweld y siopau 
cyfarwydd hyn yn peidio â bod, ac yn 
arbennig felly os cofiwn fynd iddynt ar 
ryw adeg neu’i gilydd. Yfory, felly, ni 
fydd mwy Mothercare. Ac eto, nid yw 
hynny’n gwbl wir chwaith. Mae siopau 
Principles wedi cau ers 2009, ond mae 
modd prynu dillad dan yr enw hwnnw 
yn Debenhams o hyd. Yr un modd, 
bydd rhai o nwyddau Mothercare ar 
werth yn siopau Boots ymhen sbel.  

Ond nid hynny’n unig. Ni fydd enw 
Mothercare yn diflannu’n llwyr gan 
fod y cwmni’n gwneud yn dda dramor. 
Siopau’r cwmni yn y Deyrnas Unedig 
sy’n cau heno; bydd yn dal i fasnachu 
mewn sawl gwlad ar draws y byd lle 
mae’n llwyddo ac yn gwneud elw da. 
Mae angen gwell dealltwriaeth o fyd 
busnes nag sydd gennyf fi i ddeall pam 
fod y cwmni hwn wedi dod i ben yma 
tra’n llwyddo mewn gwledydd eraill.  
 
Nid ym myd masnach yn unig y gwelir 
y fath ddeuoliaeth wrth gwrs. Bu’n 
rhan o hynt a helynt byd ac eglwys 
dros y canrifoedd. Dyna a barodd i 
David Charles yn ei ddydd ef (yn y 
ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg) ganu: 
   ‘Rhagluniaeth fawr y nef 
       Mor rhyfedd yw ...  
    
   Llywodraeth faith y byd 
      Sydd yn ei llaw, 
   Mae’n tynnu yma i lawr,  
      Yn codi draw ...’ 
 
Os ydyw i raddau helaeth yn ‘ddyddiau 
Mothercare UK’ ar yr Eglwys yn ein 
gwlad heddiw, mor bwysig yw cofio 
nad dyna’r holl stori. Os yw llawer o 
eglwysi Cymru’n edwino, a hyd yn 
oed ddiflannu, y mae hi’n ‘ddyddiau 
Mothercare International’ ar eraill ac 
ar eglwysi mewn rhannau eraill o’r 
byd. Oherwydd dal i dynnu i lawr, a 
dal i godi draw hefyd y mae Duw yn ei 
ragluniaeth fawr. Ac mor rhyfeddol ei 
ragluniaeth fel na wyddom pryd y try’r 
edwino’n ffyniant grasol yn ei law. 

Cau’r siop 

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 
Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 a 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. Ni fydd 
yr Ysgol Sul heddiw ond bydd yn ail 
ddechrau ddydd Sul nesaf. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Mr Richard Lloyd Jones. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Parchg Dewi Morris, 
Porthmadog.     
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont 
am10.00 o’r gloch a gwasanaethir am  
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau am wellhad 
buan at bawb sydd heb fod yn dda ar hyn 
o bryd. Cofiwn yn arbennig am aelodau’r 
eglwysi a fu yn yr ysbyty ddiwedd yr hen 
flwyddyn a dechrau’r newydd.  Daliwn i 
gofio yn ein gweddiau hefyd am y rhai 
ohonoch a gollodd anwyliaid y llynedd 
ac sy’n dal i alaru a hiraethu.  Boed i 
Dduw ein cynnal a’n gwarchod oll trwy 
fisoedd y flwyddyn newydd. 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Bydd Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth yn 
festri Carmel, Llanllechid am 7.00 o’r 
gloch wythnos i nos yfory, nos Lun,   
Ionawr 20. 
 
Gobeithio’n fawr y bydd y noson hon yn 
gyfleus.  Trefnwyd hi wedi ystyried yr 
ymateb a gafwyd i’r awgrymiadau o 
ddyddiadau posibl yn Gronyn. 
 

 Cymdeithas  Llanberis 
Cafwyd orig ddifyr yng nghwmni Mr 
Neville Hughes, Bethesda nos Fawrth 
ddiwethaf yng Nghymdeithas Undebol 
Capel Coch.  Cafwyd peth o hanes Hogia 
Llandegai a’u caneuon gan Neville, ac er 
mai criw bach yno am wahanol resymau 
roedd pawb wedi mwynhau’r noson yn 
fawr.  Cafwyd sgwrs dros baned cyn 
mynd adref.   
 

Maeth o Mathew 
‘Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. 
Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddïo 
i Joseff, cyn iddynt ddod at ei gilydd fe 
gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r Ysbryd 
Glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, 
ond heb ddymuno ei chywilyddio'n  
gyhoeddus, penderfynodd Joseff, ei 
gŵr, ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond 
wedi iddo gynllunio felly, dyma angel 
yr Arglwydd yn ymddangos iddo mewn 
breuddwyd, a dweud, “Joseff fab Da-
fydd, paid ag ofni cymryd Mair yn 
wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a gen-
hedlwyd ynddi yn deillio o'r Ysbryd 
Glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef 
Iesu, am mai ef a wareda ei bobl oddi 
wrth eu pechodau.” A digwyddodd hyn 
oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan 
yr Arglwydd trwy'r proffwyd: “Wele, 
bydd y wyryf yn beichiogi, ac yn esgor 
ar fab, a gelwir ef Immanuel”, hynny 
yw, o'i gyfieithu, “Y mae Duw gyda 
ni”’ (Mathew 1: 18-23).  

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Hugh Williams, 
7 Stryd Thomas, Llanberis yn Capel 
Coch a Mynwent Nant Peris bnawn 
Gwener, Ionawr 10 dan ofal y 
Gweinidog.  Mrs Bethan Holding oedd yr 
organydd.  Cafwyd gair o deyrnged i’w 
daid hefyd gan un o’i wyrion, Martin.  
 
Roedd Hugh Williams yn ŵr tawel a 
bonheddig. Yn wreiddiol o Roshirwaun 
ym Mhen Llŷn roedd wedi byw ym 
Mhentrefoelas a Chaernarfon a Phontrug 
cyn priodi ac ymgartrefu yn Llanberis.  
Roedd colli ei briod Nettie yn ifanc bron 
i 30 mlynedd yn ôl erbyn hyn yn ergyd 
fawr iddo, ond roedd cwmni ei fab 
Gethin a’i briod Siân a’u plant Sarah, 
Martin ac Ian yn gymorth mawr  iddo.  
 
Yn Llanberis, dechreuodd weithio fel 
gwas fferm ym Mron Eryri. Yna bu’n 
gweithio yn Nhrawsfynydd yn ystod   
cyfnod adeiladu’r Orsaf Bŵer yno. Bu 
hefyd yn gweithio yn y Chwarel ac yn 
Ffatri Ferodo yng Nghaernarfon cyn 
prynu’r cychod rhwyfo ar Lyn Padarn. 
Trwy fisoedd yr haf am rai blynyddoedd 
bu’n llogi’r cychod, a mwynhaodd  y 
gwaith hwnnw’n fawr. Heb os, pysgota 
fu ei brif ddiddordeb, ac enillodd dlysau 
mewn cystadleuaethau pysgota dros y 
blynyddoedd. Roedd yn boblogaidd ac 
uchel ei barch ymhlith ei gydbysgotwyr.   
 
Bu farw yng Nghartref Plas Gwilym, 
Penygroes ddydd Sul, Ionawr 5, yn 94 
mlwydd oed.  Cydymdeimlwn â Gethin a 
Siân, Sarah, Martin ac Ian, a’i orwyrion 
Ieuan, Teleri a Dyfan ynghyd â’i dair 
chwaer Nellie, Jean a Nan a’r holl deulu.     
 

Bore Coffi 
Ni chynhelir y Bore Coffi misol yn Capel 
Coch ym mis Ionawr na mis Chwefror.  
Bydd y Bore Coffi yn ail ddechrau ym 
mis Mawrth; ac erbyn hynny gobeithio 
bydd y tywydd gwaethaf heibio a’r 
gwanwyn yn galw. 

CICiau 

Bydd Cyfarfod Plant yn ail ddechrau yng 
Nghapel Coch yr wythnos hon. Bydd 
CICiau yn cychwyn ddydd Mawrth 
(Ionawr 14), o 3.00 hyd 4.30 o’r gloch, ar 
gyfer plant oed ysgol Blwyddyn 3-6. 
Caiff ei gynnal wedyn bob bythefnos ar 
bnawn Mawrth.  Pam yr enw CICiau?  
Yn syml iawn, CIC ar gyfer plant iau! 
Ond wedi dweud hynny, mae rhai rhieni 
eisoes yn cyfeirio ato fel y ‘bandohôp’!   
 

CIC 
Ail ddechreuwyd cyfarfodydd CIC yn 
Capel Coch nos Wener, ac roedd yn dda 
gweld y criw nôl. Diolch yn fawr i Susan 
a Dafydd am eu help i gynnal y cyfarfod 
nos Wener. 
 

Clwb Gwau  
Bydd y Clwb Gwau yn ail gychwyn yng 
nghapel Carmel am 2.00 o’r gloch bnawn 
yfory, dydd Llun, Ionawr 13. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Pwyllgor Gwaith Cyfundeb   
Annibynwyr Gogledd Arfon yn festri 
Bethlehem Talybont fore fory.  Bydd y 
Cyfarfod Chwarter nos Fercher, Ionawr 
29, gyda’r lleoliad i’w gadarnhau eto. 


